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ZAHVALA

Ves čas našega dela in raziskovanja smo se kot skupina nadobudnih mladih ljudi, polnih elana in
novih idej zelo dobro ujeli. S sestanki, z izmenjavo mnenj smo prišli do končne podobe naše turistične
naloge. Člani turističnega podmladka Osnovne šole Jožeta Hudalesa z mentorico Mileno Kokol se
iskreno zahvaljujemo vsem društvom in posameznikom, ki so nam pomagali pri vsebinski zasnovi
turistične naloge.
Posebna zahvala Mariji Šauperl, predsednici turističnega društva Dediščina in učiteljici Ani Šuster,
profesorici likovne vzgoje, ki nam je pomagala pri oblikovanju turistične stojnice.
Zahvaljujemo se profesorici angleškega jezika, gospe Aleksandri Žnuderl, ki je poskrbela za angleški
prevod povzetka turistične naloge.

Posebna zahvala gre tudi vodstvu šole, gospodu ravnatelju

Stanislavu Senekoviču, ki nas je spodbujal pri razvijanju našega projekta.
Želimo se zahvaliti tudi naši mentorici, Mileni Kokol, ki je spremljala naše delo, nas spodbujala in
skrbela za to, da je naše delo potekalo nemoteno.
Hvaležni smo tudi županu občine Sv. Jurij, gospodu Petru Škrlecu, ki nam je prisluhnil in obljubil
nadaljnjo pomoč pri uresničevanju naših zamisli.
Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem ostalim društvom in posameznikom, ki so nam že in nam še bodo
pomagali pri uresničitvi našega turističnega proizvoda.

Vsem skupaj iskrena hvala.
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POVZETEK NALOGE
Vincent van Gogh je zapisal: » Če človek resnično ljubi naravo, lahko povsod najde lepoto.«
Prav ta lepota, ki ji lahko rečemo Jurčkov zeleni raj, je svet v zelenem, svet neprecenljive,
neokrnjene, čiste in zdrave naravne dediščine. Vsak popotnik

lahko najde

navdih za

sprostitev in zabavo, le ponuditi mu jo je treba.
Ker je naš kraj dobil ime po svetem Juriju, ki ga v izročilu imenujemo tudi Zeleni Jurij, bo
naš turistični produkt nosil istoimenski naslov. Glavni junak naše zgodbe je Zeleni Jurij, ki je
odet v bukovo vejevje in simbolizira pomlad ter skrbi za kakovost življenja v našem kraju.
Najbolj odmevna prireditev naše občine je Jurjevo, ki poteka v aprilu in maju. V letu 2016
smo se v program Jurjevega

aktivno vključili tudi člani turističnega podmladka OŠ J.

Hudalesa Jurovski Dol. V času od 26. aprila do 28. aprila 2016 bomo organizirali dneve
družinskega turizma v naravi. To je tudi čas prvomajskih počitnic. Za ciljno skupino smo
izbrali zlasti družine z otroki in jim pripravili zabavo, gibanje, sprostitev in učenje v naravi.
Med družinami v ožji in širši okolici smo izvedli anketo, in sicer kako naše družine
preživljajo prosti čas. Rezultati ankete so se povsem ujemali z našimi predvidevanji, da se
redke družine odločajo za preživetje prostega časa v naravi. Prav to je bilo tudi naše
izhodišče za razvijanje turističnega proizvoda. Tako smo iskali možnosti, kako družine in
posameznike odpeljati iz stanovanj in jih motivirati za obisk različnih dejavnosti v naravnem
okolju. Iz različnih medijev smo si pridobili informacije, da so odnosi v družinah danes slabši
kot nekoč, člani se med seboj le redko družijo, medsebojna komunikacija pa je vse slabša.
Zato smo prepričani, da bomo s temi počitnicami družinam dali novo svežino in poskrbeli za
njihovo kakovostno življenje, obenem pa se bodo naučili, kako je potrebno ceniti in varovati
naravno in kulturno dediščino.
Otroci bodo preživeli nepozabne dni ob junakih: Zelenem Juriju, vili Globovnici, gozdnem
škratu Jakcu in Ovtarju. Le-ti jih bodo animirali preko zgodb, v obliki dramskih prizorov.
Vsa dogajanja bodo potekala v naravi. Prav tako bodo uživali v konjeniškem klubu Klavdija v
Gasteraju in se igrali v adrenalinskem parku, ki ga bomo postavili v športnem parku. Starši
bodo lahko otroke povsem varno prepustili učiteljem vzgojiteljem. Odrasli bodo lahko v
času, ko se bodo otroci zabavali, kolesarili po novi kolesarski poti, se sprehodili po Jurovski
poti in se zabavali na Vuzmovi kmetiji na Vardi. Prav tako se bodo preizkušali v šaljivih
kmečkih igrah, katerih vsebina je povezana z običaji in navadami našega kraja v preteklosti.
Skupaj z ostalimi društvi v kraju bomo organizirali varnost kolesarjev in pohodnikov ter
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poskrbeli za kulinariko s tradicionalnimi zdravimi jedmi iz našega kraja. V primeru slabega
vremena bomo te tridnevne prostočasne dejavnosti organizirali pod šotori, v športnem parku,
v telovadnici in na Vuzmovi domačiji.
Ključne besede: Zeleni Jurij, Jurjevo, vila Globovnica, gozdni škrat Jakec in Ovtar,
kolesarska pot, Jurovska pot in adrenalinski park.

Abstract
Vincent van Gogh once wrote: 'If one truly loves nature one finds beauty everywhere.’ This
same beauty called the green paradise of George is world in green, world of priceless,
untouched, clean and healthy natural heritage. Every traveller can find inspiration to relax and
have fun here, if he just gets an offer on it.
Due to the fact that our town was named after Saint George, which according to folk tradition
is Green George, our tourist project will take the same title. The main character in our story is
Green George; dressed in beech tree branches, he welcomes spring and takes care of the
quality of life in our town. The most attention-grabbing event in our community is St.
George’s Day, which goes on during April and May. In 2016 the members of tourist offspring
(organization) of Jozeta Hudalesa Primary School will actively involve themselves in the St.
George’s Day programme.
Between April 26 and April 29 we will organise days of family tourism in nature. This is also
the time of Labour Day holidays. For target group we chose particularly families with
children and prepared entertainment, outdoor activities, relaxation and learning in nature.
Among the families in our near and far vicinity we carried out a questionnaire about spending
their free time together. Results perfectly matched our assumptions that only a few families
spend their free time in nature.
The aforementioned results served as a foundation for developing our tourist product.
Therefore, we looked for possibilities of how to attract families and individuals out of their
flats and motivate them to visit different activities in nature. Various media inform us about
weak family relationships; family members seldom spend time with each other and mutual
communication is poor.

Therefore, we are convinced that special holidays will be like a

breath of fresh air for these families, they will provide for the quality of life, but also teach
them how to appreciate natural and cultural heritage.
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Children will enjoy unforgettable days with heroes: Green George, a fairy Globovnica, a
gnome Jake and Ovtar. These characters will animate them through stories and dramatic
scenes. All events will take place in nature.
Participants will also enjoy a horse riding club Klavdija in Gasteraj and play in the adrenaline
park which will be set in the sports park. Parents will be able to safely leave their children to
their teachers. During the time of children’s entertainment parents will be able to ride a
bicycle on the new cycle route, have a walk along the Jurovska route and have fun on the farm
Vuzem in Varda. They will also have the opportunity to test themselves in funny games, the
content of which is based on folk customs of our town. Together with other societies we will
organise bikers and hikers’ safety and take care of cuisine with our town’s traditional healthy
food. In case of bad weather three-day free time activities will be held under tents, in the
sports park, in our school gym and on the farm Vuzem.

Key words: Green George, fairy Globovnica, gnome Jake and Ovtar, cycle route,
Jurovska route and adrenaline park.
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1. UVOD
1.1 PREDSTAVITEV IZBRANE TEME IN STRUKTURE NALOGE

Naša občina se imenuje Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Ime je dobila po vitezu Juriju. Jurij je
bil vojščak višjega rodu, doma iz Kapadokije iz Male Azije in je živel v 4. stoletju.
Preganjalci kristjanov so ga leta 305 ujeli. Vsa mučenja je prestal brez poškodb. V srednjem
veku, ko je njegovo ime prišlo v Evropo, so ga zelo častili, vendar ne zaradi mučeništva,
ampak zaradi njegovega junaštva. Zato je postal tudi zavetnik mnogih dežel in mest. Ko so
Ogri prihajali na naše ozemlje, naj bi se preko njih ime zadržalo tudi za naš kraj. Medtem ko
zahodna Evropa svoj praznik črpa iz svetnika Sv. Jurija in krščanske zgodovine, se ta datum
pri nas prepleta še iz slovanskih korenin, kjer so pogani častili svojega boga pomladi, zelenja
in plodnosti Jarila. Ta bolj spominja na našega Zelenega Jurija in tudi naše šege in navade so
podobne. Po legendi je njegova zgodba povezana z zelenim zmajem. Zmaju so morali vsak
dan žrtvovati ovci in ga s tem umirili. Ko je zmanjkalo ovc, je zahteval človeške žrtve. Žreb,
ki naj bi določil prvo žrtev, je izbral kraljevo hčer in ta se je oblekla v nevestina oblačila.
Tedaj je Jurij s sulico napadel zmaja, ga ranil in pripeljal pred ljudstvo. Obljubil je, da go bo
ubil, če se mu bodo vsi pustili krstiti. Ko sta se ljudstvo in kralj s tem strinjala, je Jurij ubil
zmaja, potem pa krstil petnajst tisoč ljudi.
Zeleni Jurij je zaščitnik konj in živine, ki je v deželo prinašal rodovitnost in dobro letino. In
ker je Zeleni Jurij junak vseh junakov, smo ga izbrali za turistični produkt.
Glavni junak naše zgodbe je fant, oblečen v zeleno bukovo vejevje in simbolizira naravo,
neokrnjenost in preganja zimo ter kliče pomlad. Naš kraj še posebej zaživi v mesecu aprilu in
maju. Te dneve imenujemo Jurjevi dnevi ali krajše Jurjevo. V program Jurjevega smo se letos
aktivno vključil tudi člani turističnega podmladka OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Program
smo predstavili županu in vsem društvom v kraju.
Ideja o tem, da se bodo

aktivnosti ob Jurjevem, popestrile z dejavnostmi v naravi, je

pritegnila vse predstavnike občine. Zavedamo se, da bi s tem turističnim proizvodom v
našem kraju, pričeli razvijati družinski turizem.
Cilji turistične naloge:


Vzpodbujati ljubezen do domačega okolja.



Izkoristiti naravne in kulturne vire za promocijo kraja.
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Upoštevati vpliv okolja in pravilno načrtovanje.



Vključevati domačnost v turistično ponudbo.



Promovirati pohodništvo po Jurovski poti.



Aktivno vključiti kolesarsko pot v turistično ponudbo.



Varovanje naravne in kulturne dediščine podeželja.



Skrb in odnos do domačega okolja.



Povezovanje in sodelovanje širše okolice s področja turizma.



Raznolikost pokrajine in bogati naravni viri omogočajo neskončno možnosti za
aktivne počitnice v neposrednem stiku z naravo.



Graditi okoljsko ozaveščenost domačinov in gostov.



Z razvojem družinskega turizma zagotavljamo medsebojno odvisnost med
gostiteljem, gostom in lokalnim prebivalstvom.



spodbujanje razvoja in trženje zelenega (trajnostnega) turizma.

Ko smo iskali idejo pri iskanju tržnega produkta smo izdelali tudi priložnosti (možnosti) in
ovire (nevarnosti), ki se lahko pojavijo pri razvijanju turističnega produkta.
priložnosti
Privlačnost naravnega in kulturnega okolja:
naravna in kulturna dediščina, ohranjeno
kulturno okolje, razvoj pohodniških,
kolesarskih in drugih poti, prijetno okolje in
privlačne razgledne točke, ohranjena
kulturna dediščina in naravne vrednote.
Možnost ponudbe pristnih, naravnih in
kulturnih turističnih proizvodov (prehrana,
domača obrt).
Razvoj kmetijske dopolnilne dejavnosti.
Zabava in sprostitev v šaljivih kmečkih
igrah.
Doživetja na podeželju(na kmetijah).
Prikaz ljudskih običajev in navad.

ovire
Nesodelovanje med občino in društvi ter
gostinskimi ponudniki, strah domačinov pred
neuspehom.
Nesodelovanje med društvi in posameznimi
kmetijami, ki že imajo dopolnilne dejavnosti,
neizobražen kader in nepoznavanje turizma
v informacijski dejavnosti.
Premalo podpore turizmu na podeželju in
neupoštevanje države pri izvajanju skladnega
razvoja podeželja. Nejasna promocija
turističnih storitev.
Neorganizirano oblikovanje, promocija in
trženje turističnih produktov.

Tabela 2- Priložnosti in ovire pri razvijanju turističnega produkta
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1.2 UPORABLJENE
NALOGE

METODOLOGIJE

PRI

IZDELAVI

RAZISKOVALNE

Z raziskovalnim delom, z metodo anketiranja in predvsem z ustnimi viri smo razvili različne
metode in oblike dela, ki smo jih uporabili pri razvijanju turistične naloge. Turistična naloga
je nastajala z metodo opazovanja, pri tem smo upoštevali prostorske in druge možnosti za
izvedbo turističnega produkta. V osnovi smo uporabili ustne vire, organizirali razprave v
obliki delavnic in k sodelovanju povabili tudi predstavnike društev, ki so nam pomagali pri
načrtovanju.
1.3 OPREDELITEV VIROV UPORABLJENIH V RAZISKAVI
Raziskovalni del naloge smo izvedli z metodo anketiranja. Pri anketiranju smo se lotili
vprašanja, kako družine

preživljajo prosti čas in pri tem dobili

uporabno pričakovane

rezultate. Anketa s posameznimi družinami je pokazala, da je treba družine vključiti v
naravno okolje.
Preden smo pričeli z vsebino turistične naloge smo si zadali nekaj hipotez:
Predvidevamo, da imajo družine in posamezniki

v občini Sv. Jurij premalo zabave in

sprostitve, predvsem pa se premalo gibljejo v naravnem okolju.
Menimo, da so domačini premalo ozaveščeni o odnosu do narave in ne znajo povezati narave
s kvalitetnim načinom življenja.
V predstavitvenih dejavnostih želimo širše promovirati prepoznavnost kraja.
Predvidevamo, da je potrebno v kraju povezati vsa društva, obrtnike, kmetije in ljudi za
boljšo kvaliteto življenja.

2. RAZISKOVALNI DEL
2. 1 VSEBINSKA ZASNOVA TURISTIČNE NALOGE
2.1.1 GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA OPREDELITEV KRAJA
Čeprav

je občina Sveti Jurij za nekatere tam«na vzhodu« prava neznanka, za številne

oddaljena, in je lahko za marsikoga tudi zanimiva in privlačna. Kraj ima veliko biserov; to se
kaže v naši bogati kulinariki, arhitekturi, šegah in običajih.
Območje Občine Sv. Jurij se ponaša z vrsto izvrstnih naravnih lepot in kulturnih spomenikov.
Kdor bi po dolgem in počez le enkrat prehodil to našo čudovito krajino in bi hodil po njej
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odprtih oči in še bolj odprtega srca, bi nekoč nemara dojel, zakaj je to območje vredno
občudovanja.
Gledano z geografskega vidika zavzema Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah skrajni
vzhodni del zahodnih Slovenskih goric. Jurovski Dol v širšem obsegu leži na obrobju
Pesniške doline, med rekama Pesnico in Ščavnico. Površina znaša 34 km2 na kateri živi 2187
prebivalcev v 599 gospodinjstvih. Je demografsko manj razvito območje, saj je delež
starejšega kmečkega prebivalstva več kot 30%.
Je ena izmed tipičnih slovensko - goriških vasi z »dolom«, po katerem teče Globovnica ob
centru vasi, druga naselja po vrhovih pa razmejujejo še potoki Velka, Partinjšak in Gasterajski
potok. Poti, ki so speljane z vseh vrhov proti centru kraja, so večidel asfaltirane.

Občina Sv. Jurij v Slov.
goricah ima naslednja naselja:
Jurovski Dol, Malno,
Gasteraj, Zg. Partinje, Vardo
in Žitence. Meji na občine Sv.
Ana, Lenart in Pesnico.

Zemljevid št. 1- Zemljevid Občine Sv. Jurij

Grb občine Sv. Jurij predstavlja vitez Jurij, zaščitnik viničarjev, viteških redov, tabornikov,
kmetov, rudarjev, lončarjev, sodarjev, ujetnikov, popotnikov in konjenikov. Sv. Jurij je hkrati
tudi farni zavetnik. Upodobljen je na konju v boju z zmajem. Njegov atribut je sulica, ki ima
na vrhu zastavo, ki plapola v desno stran grba.
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Na zastavi je grozd z dvema trtnima
listoma, ki predstavlja vinorodnost našega
območja.

V

levi

zgornji

strani

je

šesterokraka simetrična zvezda. Njeni kraki
so rahlo izbočeni. Podobne tri takšne
zvezde najdemo na našem največjem
arhitekturnem spomeniku, cerkvi Sv. Jurija.
Jurij kot Pomlad, ki premaga Zimo, iztrga
iz
Slika 1: Grb občine Sv. Jurij

krempljev

Zemljo,

ogroženo

kraljično(legenda o Juriju).

2.1.2 JURJEVANJE
Jurjevanje je največja tradicionalna prireditev, ki sega že v leto 1992. Leta 1993 se je projekt
razširil na blagoslov konjev, saj je bil Zeleni Jurij poleg drugih živali tudi zavetnik konjev.
Prireditev

bo potekala v nedeljo 28. aprila. To je enodnevna turistična prireditev. Gre za

osrednji dogodek ob krajevnem »žegnanju«. Na Jurjevanju se predstavijo obrtniki iz ožje in
širše okolice. Na trgu v Jurovskem Dolu se zbere več kot 1000 ljudi in hodi med tržnicami, si
ogleduje razstave in prisostvuje pri cerkvenem obredu. Največja pridobitev Jurjevega pa je
blagoslov konjev. V povorki se zbere več kot 100 konjerejcev, ki prihajajo iz celotne
Slovenije.

Slika 2: Vabilo na prireditev leta 2015

Slika 3 : Zeleni Jurij je odet v bukovo vejevje
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Slika 4: Na Jurjevanju sodelujejo tudi folkorne
skupine iz sosednje Hrvaške.

Slika 5: Simbol Jurjevanja je Zeleni Jurij

2.1.3 POHOD PO JUROVSKI POTI
Za človeka je pohodništvo naravno gibanje, zato ni nenavadno, da so vse njene oblike in
različice tako zelo priljubljena rekreacija. Hoja je idealna oblika skrbi za svoje zdravje in
dobro počutje! Hoja je lahko tudi zabavna: združimo prijetno s koristnim in prosti čas
porabimo za družinske ali prijateljske sprehode. Družabni stiki že sicer izboljšujejo počutje in
odpravljajo stres, zato je

hoja v družbi še koristnejša. Veliko šteje tudi blagodejen in

pomirjajoč stik z naravo. OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol je že leta 2012 oblikovala Jurovsko
pot, ki smo jo učenci turističnega podmladka za letošnji turistični produkt še dodelali.
Jurovska pot ni vodena, ampak si lahko posamezniki sami sprehodijo po njej. In ker ni
zaživela, smo se odločili, da jo promoviramo in, da organiziramo ob njej še aktivnosti, ki
bodo za pohodnike zanimivi in zabavni.
Pohod bo organiziran, 27. 4. 2016, na državni praznik, ob Dnevu upora proti okupatorju. Po
poti se bodo zvrstile tudi igre in predstavitve, pokušine hrane in drugi programi. Vključili
smo turistične, naravne znamenitosti ter

vključili ponudnike dopolnilnih in kmetijskih

dejavnostih in obrtnikov. Na pohod bomo povabili tudi družine in posameznike iz obmejnega
mesta Cmureka. Tako bo pohod presegel lokalne okvire. Pohodniška pot je tudi del projekta
Po goricah, vključena v destinacijo turizma Slovenskih goric.
Osnovni podatki o poti
Dolžina: 9 km, krožna pot
Število vsebinskih točk: 9
Potreben čas za ogled: 3 ure s postanki

Nadmorska višina: od 265 do 320 m
Posebnost: krepitev okoljske odgovornosti
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Kratek opis Jurovske poti
Jurovska pot se prične pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, kjer je postavljena
osnovna informativna tabla z navodili, pojasnili in označbo Jurovske poti. Vsak udeleženec
dobi tudi zemljevid in informativno zloženko.
1. postanek: Zeliščni vrt in gozdna učna pot
Človek iz davnine poznava zdravilne učinke rastlin. Zdravilci so vedenje in znanje ohranjali
in prenašali iz roda v rod. Ljudsko zdravilstvo na Slovenskem temelji na uporabi naravnih
zelišč , najdenih v naravi. Pri ogledu učne poti obiskovalci ne bodo opazovali samo drevesnih
vrst, ampak tudi grmovnice in zelišča.
V neposredni bližini šole je gozdna učna pot, kjer se lahko pohodniki seznanijo z značilnim
mešanim gozdom. Ta je izrednega pomena za življenje, ker je tovarna kisika, varuje prst pred
izpiranjem, blaži ekstremne vremenske pojave, ščiti vire pitne vode, daje les, gozdne sadeže,
gobe in je dom divjadi.
Pohodnike bo tu sprejel čebelar in jim razkazal učni čebelnjak. Pohodniki si bodo lahko kupili
različne vrste medu.

Slika 6: Učni čebelnjak

Slika 7: Obiskovalci si lahko ogledajo čebelnjak
ob dnevu odprtih vrat

Iz gozdne jase bo prišla Vila Globovnica z zelišči in obiskovalcem spregovorila o vrednosti
posameznih zelišč in jih popeljala po zeliščnem vrtu.
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2. postanek: Cerkev sv. Jurija

Cerkev je poimenovana po svetniku
sv. Juriju.

Cerkev sv. Jurija v

Slovenskih goricah se prvič omenja
leta 1388.

Sedanja župnijska

cerkev z osrednjo gotsko ladjo je
bila sezidana leta 1501.

Slika 8: Trg pred cerkvijo sv. Jurija

Cerkev je bila poslikana s freskami
iz 14. stoletja. V letih od 1784 do
1786 je bila izvedena v sklopu
cerkvene reforme cesarja Jožeta II.
osamosvojitev
Cerkev

jurovske

odlikuje

fare.
ubrana

notranjščina in bogata oprema s
tremi oltarji.

Slika 9: Glavni oltar v cerkvi je posvečen farnemu
zavetniku.

Pot se nadaljuje po pešpoti do potoka Globovnice. Pohodnike pot vodi po Hanjčovi poti.

Pot vodi kot bližnjica in sprehajalna pot do središča Jurovskega Dola že leta 1952.
Uporabljali so jo predvsem ljudje, ki živijo v Gasteraju in na Žitencah, danes, ko ljudje ne
hodijo več toliko peš, jo koristijo predvsem sprehajalci in obiskovalci Športnega parka. Pred
dobrimi 20 leti je veliko željo po ureditvi poti izkazal vaščan Janez Bauman – Hajnč in z deli
pričel kar sam. Po njegovi smrti v letu 2003 je pot ostala zapuščena, Občina Sv. Jurij v Slov.
goricah pa jo je v letu 2012 v sklopu projekta Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol, v celoti
prenovila.
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Slika 11: Ob otvoritvi Hajnčove poti

Slika 10: Tabla Hanjčove poti

3. postanek: Močvirsko rastlinstvo in živalstvo

Ob informativni tabli se seznanijo tudi z opisom močvirnega rastlinstva in živalstva.
Ob potoku Globovnica prevladuje močvirsko rastje. Med drevesnimi vrstami zasledimo črno jelšo z
nenavadnimi storžki. Zgodaj spomladi nabirajo čebele cvetni prah in medičino na ivah (domačini jih
imenujejo mačice in njihove veje postavljajo v vaze ter v butare v času velike noči). Zasledimo tudi
grme leske, plodovi so hrana številnim glodavcem, žolnam, brglezom. Na tem področju rasteta
ozkolistni in širokolistni rogoz. Le-tega prepoznamo po številnih drobnih ženskih cvetovih, združenih
v rjavo, cigari podobno socvetje. V mrtvem rokavu Globovnice najdemo trstičje, ki z obsežnim
koreninskim sistemom srka iz tal veliko snovi in tako čisti vodo. Na vlažnih travnikih težko
spregledamo do 1,5 m visoko zdravilno špajko ali baldrijan, ki se uporablja pri motnjah spanja in kot
blago pomirjevalo. Močvirsko preslico prepoznamo po členkastem steblu. Navadna črnobina je
značilna visoka rastlina s štirirobim steblom. Iz družin orhidej rastejo na močvirnem travniku prstaste
kukavice, ki seveda spadajo med zaščitene rastline. V območju doline Globovnice je gnezdišče
številnih ptic. Različne gozdne plasti ponujajo sesalcem bivališče in hrano.
5. postanek: Meščanska zidanica
Po nekaj sto metrih sicer strme poti se nam odpre čudovit razgled na dolino Globovnice in širšo
okolico. Pogled nam seže na jugozahodu preko Zavrha vse do Boča in Donačke gore, na zahodu do
Pohorja, na severozahodu do Golice v Avstriji in na vzhodu daleč po Slovenskih goricah. Ob razgledni
točki stoji zidanica, ki je vredna ogleda. Posebej značilna je stiskalnica, klet in lepo izrezljani leseni
detajli hiše. Lastnica zidanice bo obiskovalcem rada postregla z razlago in ogledom.
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Zidanico in vodnjak je zgradil leta 1870
Jožef Žagar, trgovec in gostilničar iz
Jurovskega Dola. V stavbi sta dva bivalna
prostora za goste, velika stiskalnica z lepimi
rezbarijami in lesen balkon. Pod zgradbo je
mogočna klet.

Slika 12: Stiskalnica v meščanski zidanici Jožefa
Žagarja
Na tem postanku jih bo sprejel domači glasbenik

in na Malni bo zadonela slovenska pesem.

Pohodniki se bodo okrepčali z jabolčnim in bezgovim sokom ter z namazi iz domačih zelišč. Društvo
kmečkih gospodinj bo pohodnike pogostilo z domačim pecivom. Ob stavbi je vodnjak, globok 43
metrov. Kolo, vreteno in nadstrešnica so značilni za to območje. Prav tako bodo pohodniki zavrteli
kolo vodnjaka in se odžejali z najbolj zdravo pitno vodo.

Slika 13: Žagarjev vodnjak z nadstrešnico in
kolesom (fotografija: Stanislav Senekovič, 2010).
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Slika 14: Podtalnica (skica: Ana Šuster, 2010)

Jurovska pot nas vodi po slemenu Malne še
dober kilometer do razpotja, kjer
proti

dolini

Globovnice

do

zavijemo
nekdanjega

Kranerjevega mlina. Vidni preostanki v naravi
so očitni, posebej še dovodni kanal in
zapornice ob preusmeritvi potoka v dovodni
kanal za mlin.
Slika 15: Podoba Kranerjevega mlina na
Globovnici
Jurovska pot

se nato nadaljuje proti edinemu še ohranjenemu

Knupleževemu mlinu.

Osnovne podatke si lahko preberejo na informativni tabli.
6. postanek: Mlin in žaga

Mlin in žago je leta 1903
zgradil Ivan Roškar, župan
Malne, deželni poslanec v
Gradcu in državni poslanec na
Dunaju. Mlin ima tri valjčne
mlinske naprave in eno na
kamne ter stope. Ker je vode
pogosto primanjkovalo,
mlin
pogon.

predelali
Mlin

motorni Slika 16: Knupležev mlin (naslikala Ana Šuster)

na
in

so

žaga

sta

delovala do leta 1955.
Od Knupleževega mlina nas vodi pot do bližnjega gozda, kjer si lahko ogledamo antične ali
predantične gomile. Ob njih je urejen parkirni prostor in informativna tabla.
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7. postanek: Gomilska grobišča
V gozdu nad mlinom je pet gomil, ki
še

niso

raziskane.

Po

raziskanih

podobnih gomilah v sosedstvu pa lahko
sklepamo, da so to žarne gomile iz
antike. Umrle so takrat sežigali, pepel
umrlih so dali v velike lončene posode

Slika 17: Gomilska grobišča v Jurovskem

– žare, le-te

so obložili in pokrili s

Dolu

ploščami

domačega

iz

peščenjaka.

Pridodali so pokojniku ljube predmete.

Pot lahko obiskovalci nadaljujejo do kužnega znamenja. Tam se lahko seznanijo s kugo v naših krajih.
8. postanek: Kužno znamenje
V

17. stoletju je kuga kar osemdesetkrat

razsajala v Evropi, zajela je tudi Slovenske
gorice. Najhuje je bilo na Štajerskem prav v
drugi polovici 17. stoletja.

Kužna znamenja

so postavljali v spomin na to strašno bolezen.
Eno izmed kužnih znamenj je tudi ob domačiji
Gragerjevih 26 v Jurovskem Dolu. Na stebru
je postavljen kamniti križ in vklesana letnica

Slika 18: Kužno znamenje

1676.

Na poti je še več etnografskih spomenikov. Največji je prav gotovo več kot 200 let stara
Vuzmova domačija. To je kmečka stavbna zapuščina, ki je bogata po svoji zunanjosti in
notranjosti.
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9. postanek: Domačija na Vardi

Hiša je bila zgrajena leta 1787.
Zgradba je lep primer hiše bogate
vinogradniške kmetije. Večji del
hiše je stanovanjski del z vežo,
kuhinjo, veliko sobo in kamro,
podstrešje pa skriva dragocene
predmete, ki nas učijo o življenju
kmečkih ljudi nekoč.

Slika 19: Vuzmova domačija na Vardi

Na Vuzmovi domačiji bodo pohodniki doživeli zabavo in popestritev. Okrepčali se bodo z
domačo pripravljeno hrano in pijačo. Pohodniki si bodo lahko tudi sami pripravili obrok
domače hrane. Pri tem jim bodo pomagale kmečke gospodinje. Na kmetiji se bo zabavalo,
pelo in se igralo stare kmečke igre.
Pot lahko zaključijo na Vardi ali pa se vrnejo po označeni poti po gozdni cesti do doline
Globovnice v Jurovski Dol.

2.2. 4 ŠALJIVE IGRE NA PRIREDITVI JURIK ŠPAS
Oš J. Hudalesa Jurovki Dol in člani turističnega podmladka bomo, 26. 4. 2016, organizirali
športno prireditev JURIK ŠPAS. Prireditev se bo pričela ob 16. uri. Odločili smo se, da
pripravimo program druženja treh generacij. Ker smo pred leti izvedli tudi turistični proizvod
Po poti prijateljstva treh občin, bomo na prireditev Šport Jurik povabili tudi družine iz
Benedikta in Sv. Ane. S tem razvijamo tudi regijski turizem.
V pripravo programa smo uvrstili tudi vsa društva v kraju.
Ob 16. uri se bodo udeleženci prireditve zbrali v športnem parku v Jurovskem Dolu. Prijave
na prireditev bodo vestno zbirale naše članice turističnega podmladka. Vsi udeleženci bodo
ob prijavi prejeli maskoto Zelenega Jurija. Vse udeležence bo nagovoril tudi župan občine
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Sv. Jurij , Peter Škrlec in ravnatelj OŠ J. Hudalesa Stanislav Senekovič. V svojem nagovoru
bosta poudarila pomen gibanja, zdrave prehrane in pomen vzpostavljanja medčloveških
odnosov, sodelovanja in druženja različnih generacij.
V kulturnem programu se bo predstavila skupina učencev turističnega podmladka. Vsi
zbrani bodo pod vodstvom športne učiteljice zaplesali koračnico. Po ogrevanju se bodo
udeleženci podali na krajši pohod. Otroci bodo skupaj z vzgojiteljicami, seveda po starostnih
skupinah obiskali tri junake našega turističnega proizvoda: Zeleni Jurij, gozdni škrat Jakec in
Vila Globovnica. Otrokom se lahko pridružijo tudi njihovi starši. Naši junaki jih bodo
sprejemali na štirih točkah, vsak v svojem kotičku našega čudovitega naravnega okolja. Ob
potoku Globovnica jih bo sprejela Vila Globovnica, ki jim bo v igri vlog skupaj s svojimi
prijateljicami povedala zgodbo o potoku, kjer se je nekoč začel razvijati domači kraj, kjer
so perice prale perilo, kjer se je pelo, zabavalo in slišala so se vodna kolesa mlinov. Zaupala
jim bo zgodbo o mlinarju Ivanu Roškarju. Bil je lastnik največjega mlina v našem kraju. V
času Kraljevine Jugoslavije je bil državni in deželni poslanec in postal znana osebnost našega
kraja.
Zeleni Jurij bo udeležence Jurik Špasa sprejel na trgu v Jurovskem Dolu. Dramski krožek
OŠ J. Hudalesa bo uprizoril legendo o Zelenem Juriju.
Najmanjše pa bo sprejel gozdni škrat Jakec in sicer v gozdnem labirintu, kjer bodo skozi
skrite zaklade spoznavali preteklost našega kraja. Tisti, ki bo našel največ zakladov, se bo
ustavil pri bližnjem čebelarju, ki mu bo podelil priznanje in medenjakovo nagrado.
Ovtar, zaščitnik vinogradov bo vodil športno prireditev in obiskovalce seznanil s turistično
ponudbo osrednjih Slovenskih goric. Dogajanje bodo popestrile različne stojnice, kjer se
bodo predstavili: Rdeči križ Sv. Jurij, ki bo opravil meritve krvnega pritiska in srčnega
utripa, reševalna služba Zdravstvenega doma Lenart bo udeležencem predstavila, kako se
obveže rana in kako se najhitreje nudi prva pomoč. Prav tako se bo predstavilo Kulturno
društvo Ivan Cankar in Društvo kmečkih gospodinj. Ostala društva v kraju bodo pripravila
šaljive kmečke igre, kot so luščenje koruze, sestavljanje lesenega voza, sestavljanje bal
iz slame, vožnja s samokolnico in košnja trave. Turistični pomladek OŠ J. Hudalesa Jurovski
Dol se bo predstavil s turistično stojnico Zeleni Jurij, z izdelki in spominki iz različnih
ekomaterialov. Udeleženci Jurik Špasa bodo ob kolesu sreče prejeli priložnostna darila.
Gasilsko društvo Sv. Jurij bo poskrbelo za šotor, pod katerim se bodo, po napornem pohodu
pohodniki odpočili in pomalicali. Športno društvo Sv. Jurij bo na nogometnem igrišču
postavilo naravni poligon, ki smo ga poimenovali kar adrenalinski park. V njem se bodo
otroci preizkušali v različnih spretnosti: kot je streljanje z lokom, hoja s hoduljami,
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preskakovanje ovir in skakanje z vrečami. Starejši otroci bodo hodili po vrvici in se
preizkušali v moči. Na koncu bomo podelili priznanje za najbolj številčno družino, za
najmlajšega in najstarejšega udeleženca športne prireditve Jurik Špas.

Slika 20: Nošeno koruzo bo potrebno tudi luščiti.

2.2. 5

Slika 21: Vožnja slamnatih bal s samokolnico

NOVA KOLESARSKA POT

Organizirano kolesarstvo pri nas še ni razvito. V občini ni nobene urejene kolesarske poti.
Tako smo skupaj s Športnim društvom Sv. Jurij in Kolesarskim klubom Lenart osnovali novo
kolesarsko pot, ki vodi po poti prijateljstva treh občin: Sv. Jurij, Sv. Ana in Benedikt. Ta pot
poteka po cestni trasi, kjer je redek promet. Za varnost bodo poskrbeli Policisti iz lenarške
Policijske postaje. Potek kolesarske poti:
1. Kolesarji se bodo zbrali ob 8. 30 uri na trgu v Jurovskem Dolu in si v gostilni Špindler
postregli s polento in čajem. V informativnem centru dobijo vsa navodila za pot, se seznanijo
z varnostnim načrtom in si pridobijo zemljevid kolesarske poti.
2. Kolesarski klub iz Lenarta, ki je tudi soorganizator prireditve pregleda opremo kolesarjev.
3. Ker so to kolesarji rekreativci, se jim bodo kolesarji vodiči, tudi prilagodili. Ob 9. uri
krenejo v smeri Lovskega doma, skozi Gasterajsko šumo, v smeri ceste Lenart – Trate. Pri
nekdanji gostilni Perko zavijejo v smeri proti Žicam in Kremberku na Sv.Ano. Prvi postanek
je pri Čajnici Kolarič, ki jim razkaže svoj čudoviti zeliščni vrt in zemljanko. V njej kolesarji
slišijo zanimive zgodbe zeliščarke Danice Kolarič. Ob prijetni glasbi vonjajo različna zelišča
in na koncu jim Danica Kolarič pripravi znameniti Anin čaj.
4. Kolesarji nadaljujejo v smeri proti naselju Froleh. Skozi to naselje opazujejo naravno in
kulturno dediščino. V naselju Ročica se ustavijo na izletniški kmetiji Rajšp, kjer se okrepčajo
z domačo pripravljeno malico. V čudovitem okolju preživijo dve uri, se sprehodijo okrog
izletniške kmetije in spregovorijo s prijazno gospodinjo.
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5. Pot nadaljujejo proti naselju Benedikt, kjer jih ob mineralnih vrelcih sprejme župan občine
Benedikt, g. Milana Gumzer. Turistična vodička, ki je tudi ljudska pesnica, Danica Elbl bo
kolesarjem predstavila turistično ponudbo kraja. Iz mineralnega vrelca Helena lahko kolesarji
poizkušajo zdravo mineralno vodo.
6. Kolesarji nadaljujejo v smeri centra Benedikta. V športni dvorani jih pričakajo športni
rekreativci. Ženske kolesarke zaigrajo odbojko, moški pa se na zunanjem igrišču preizkusijo
v nogometu. Po športni zabavi, kolesarjem prija kosilo, ki je organizirano v gostišču pri
Petelinu. Ob 15. uri se kolesarji po drugi poti vrnejo v Jurovski Dol.

3. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
3.1. PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA PROIZVODA
3.1.1 JURJEVO 2016

Kot smo že v uvodoma zapisali bomo v okviru Zelenega turizma organizirali tridnevne
družinske počitnice. Logotip naše prireditve je Zeleni Jurij, ki je rdeča nit našega
turističnega proizvoda. Pri načrtovanju smo zajeli vse potrebno za nemoteno organizacijo
in smo prepričani, da razen vremena, nam ne more pokvariti realizacije teh počitnic.
Natančen program aktivnosti Zelenega Jurija
Dogodek

Organizator

Čas izvedbe

Športna

OŠ J. Hudalesa

Petek,

prireditev

Jurovski Dol,

Jurik Špas

Športno društvo Sv.

26. 4. 2016,
ob 16. uri

Jurij

Stroški
Preko sponzorjev si bomo
pridobili pomoč v materialni
obliki in v finančnih sredstvih.
Načrtujemo porabo za hrano,
nagrade in za material stojnice.
Stroški: 230 €

Pohod po

OŠ J. Hudalesa

Jurovski poti Jurovski Dol in Občina
Sv. Jurij

Sobota,
27. 4. 2016,
ob 10. uri

Stroške bomo krili preko
prijavnine.
Prijavnina na posameznega
člana družine bo znašala 5€.
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Kolesarstvo

Kolesarski klub Lenart, Sobota,

Prijavnina na kolesarja 10€. S

po Poti

Športno

prijavnino krijemo pijačo, hrano

prijateljstva

Jurij in OŠ J. Hudalesa

treh občin

Jurovski Dol.

Naravni
otroški

društvo

Sv.

27. 4. 2016,
ob 8. 30 uri.

Turistični podmladek in Sobota,

Prehrana je organizirana na OŠ

dramska skupina OŠ J.

J. Hudalesa Jurovski Dol. Starši

27. 4. 2016

Hudalesa Jurovski Dol

ob 10. uri

krijejo stroške prehrane.
10 € na družino

poligon
Konjeniški klub
Jahalna šola

in informativni material.

Nedelja,

Klavdija v Gasteraju

28. 4. 2016,
ob 14. uri

Gasilci organizirajo prevoz do
Konjeniškega kluba. Vstopnina
za dvourno učenje jahanja je
10 € na posameznika.

3.2.2 Vabilo in promocija
Turistični podmladek si je izoblikoval načrt o promociji turističnega produkta Zeleni Jurij.
KDO?
Turistični podmladek in
OŠ J. Hudalesa Jurovski
Dol

KOMU?
Občanom Sv.
Jurija

KDAJ?
februar

KAKO?
Izdelava letakov

Turistični podmladek OŠ

Na območju
slišnosti radia
Slovenske gorice
Občinam v
osrednjih
Slovenskih
goricah

marec

Predstavitev programa
na radiu Slovenske
gorice
Objava v časopisu
Ovtarjeve novice

Občina Sv. Jurij
OŠ J. Hudalesa Jurovski
Dol

Širši javnosti

marec

Turistični podmladek

Okoliškim

april

Turistični podmladek in
OŠ J. Hudalesa Jurovski
Dol
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marec

Objava na spletni strani
šole in občine

Plakati na oglasnih

občinam

deskah

3. 2. PROGRAM JURČKOVEGA POLETNEGA TABORA

3.3 Predstavitev turistične stojnice
V obsegu dovoljenega bomo postavili stojnico Zelenega Jurija. Osnovna barva na stojnici bo
zelena. Stojnica bo spomladanskega videza. Okrašena bo v zelenje, v bukovo vejevje in bo
simbolizirala Zelenega Jurija na konju. Izhajali smo iz grba občine Sv. Jurija, imena občine in
preko običajev, ki so povezani z Zelenim Jurijem. Z različnimi naravnimi materiali bomo
obiskovalcem najbolj približali to zeleno pokrajino. Na štorih in leseni klopci bo promocijsko
gradivo, osrednji spominek bo leseni ključ, ki simbolizira rodnost in življenje,zapira zimo in
odpira pomlad.
V ospredju bo osrednji lik naše stojnice, Zeleni Jurij, ki bo obiskovalcem na tržnici s ponosom
govoril o deželi, kjer je zeleni raj, mir in neokrnjena narava. Predstavil bo vsebino turističnega
proizvoda in zgodbo o Zelenem Juriju. V ozadju se bodo v igri vlog predstavili še Vila
Globovnica, gozdni škrat Jakec in Ovtar. Predstavili bodo tridnevne družinske aktivnosti v
naravi. Ob stojnici se bo tudi plesalo in pelo. Gostje turističnega sejma bodo ob stojnici dobili
spominek Zelenega Jurija, zloženke in na prireditve Zelenega Jurija.
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4 Zaključek
Turistična naloga, ki smo jo letos pripravili je velik izziv za naš kraj in družine, ki bodo v
aprilskih dneh prišle v naš kraj. Prepričani smo, da bo naš turistični produkt zaživel. Volje za
pripravo nam ne zmanjkuje. Veselimo se prvomajskih počitnic, ki bodo letos posebne in
zanimive. Posebej nas veseli, da nam pri realizaciji turističnega produkta pomagajo vsa
društva v kraju. V slogi je moč pravijo. Prepričani smo, da je prihodnost turizma tudi
družinski turizem. Zavedamo se, da nam turistični produkt Zeleni Jurij cenovno ne prinaša
dobička, bomo pa zadovoljili številne družine, ki bodo od 26. do 28. aprila obiskali naš kraj.
Za uspešno izvajanje bo potrebno nujno sodelovanje vseh - lokalne skupnosti, zavodov,
društev, organizacij in domačinov.
Prireditve in animacije so zanimive, zdaj je potrebno te naše načrte in ideje samo realizirati in
uspeh ne bo izostal. Ker je turistični produkt zahteven, smo uporabili vso znanje, ki smo si ga
pridobili skozi vsa leta pri pouku turizma. Ponosni smo, ker turistične proizvode resnično
udejanjamo in jih tudi realiziramo. Številni turistični proizvodi, kot so Jurčkov poletni tabor,
Jurčkova zelena dežela so že uveljavljeni.
Namen oz. cilj naloge pa je vsekakor ohraniti našo edinstveno kulturo, kulinariko, običaje ter
navdušiti domačine in obiskovalce, da bi bolj aktivno sodelovali pri promociji naših zakladov,
tako da se ne bi izgubili v velikem loncu različnih kultur in bi košček naše identitete ponesli v
svet. In če smo v uvodu pričeli z naravno lepoto, jo končajmo z verzom domačina Alojza
Peserla:
Polja, gozdovi, griči in doline,
kakšna krasota je ta svet.
Lepše na svetu ni domovine
kot je prelepi jurovski svet.

Ob koncu se želimo Turistični zvezi Slovenije zahvaliti za vsako idejo ali temo, ki nam jo
ponudite na posameznem festivalu. Skupaj z vami razvijamo zeleni turizem, tudi v tako
odročnih krajih, kot je naš. J feel Slovenija, tudi pri nas jo čutimo, na poseben in domač način.
Hvala.
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