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Povzetek

V okviru letošnjega razpisa Kultura in turizem smo se učenci turističnega podmladka OŠ J.
Hudalesa Jurovski Dol odločili, da priredimo tridnevni Jurčkov festival ali krajše Jurfest. Naš
kraj ima bogato kulturno dediščino, ki nam je dala navdih, da razvijemo kulturni turizem
tudi v občini Sv. Jurij. Turistični proizvod Jurfest se bo odvijal v okviru projekta Oživitev
trškega jedra. Projekt poteka pod vodstvom Razvojne agencije Slovenskih goric v okviru
uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občine Sv. Jurij. Nadejamo se,
da bo Občina Sv. Jurij projekt na razpisu uspela, in tako bomo soustvarjalci tega projekta.
Finančna sredstva, ki bodo dodeljena naši občini za oživitev trškega jedra bo izkoristil tudi
turistični podmladek za realizacijo programa Jurfesta. Realizacija programa Jurfesta bo
potekala ob zaključku občinskega praznika v letu 2020. V to prireditev smo zajeli bogat
kulturni in umetniški program za vse generacije, ki bi se želele sproščati, spoznati običaje,
navade in bogato kulturno dediščino v Jurovskem Dolu. Obiskovalci Jurfesta bodo na trgu v
Jurovskem Dolu uživali ob zanimivem ustvarjalno glasbeno umetniškem programu.
Ključne besede: Jurfest, tridnevni festival, turistična ponudba, trženje ponudbe, kulturna
dediščina

2

ZAHVALA

Člani turističnega podmladka Osnovne šole Jožeta Hudalesa z mentorico Mileno Kokol se
iskreno zahvaljujemo vsem posameznikom, ki so nam pomagali pri vsebinski

zasnovi

turistične naloge.
Posebna zahvala društvu kmečkih gospodinj Sv. Jurij, kulturnemu društvu Ivan Cankar,
gasilskemu društvu Sv. Jurij, čebelarskemu društvu Sv. Jurij in lovskemu društvu, ki so
sprejeli naš program in nam bodo pri realizaciji tudi pomagali.
Zahvaljujemo se tudi vodstvu šole, g. ravnatelju Stanislavu Senekoviču, ki nas je spodbujal
pri razvijanju našega projekta.
Za neprecenljivo pomoč se zahvaljujemo naši mentorici, Mileni Kokol, ki je spremljala naše
delo, nas spodbujala in skrbela za to, da je naše delo potekalo nemoteno. Za izredno
kvalitetno sodelovanje se zahvaljujemo občini Sv. Jurij, županu Petru Škrlecu in Jasni
Senekovič, koordinatorici za turizem. Prav tako se zahvaljujemo Razvojni agenciji Slovenskih
goric, ki je naš izziv tudi sprejela.
Vsem skupaj iskrena hvala.
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1. UVOD
Danes je kulturni turizem ena od najbolj sodobnih oblik turizma. Predstavlja turistične
storitve z velikim poudarkom na kulturnih vsebinah. 0bčina Sv. Jurij je med mlajšimi
občinami v Sloveniji in je tudi v kulturnem turizmu šele na začetku svojega razvoja. V ta
namen smo oblikovali idejno zasnovo za nov turistični proizvod, saj se zavedamo, da kulturni
turizem ostaja v našem kraju, ga bogati, ter hkrati ustvarja vezi med ljudmi. Gostje se bodo v
kraj radi vračali in ohranjali spomine na lepo izkušnjo, ki so jo doživeli, in pripravljenostjo,
da raziskujejo ta del Slovenije še naprej. Ko smo razmišljali o problemu in postavljali
izhodišča naše naloge, smo se preko analize stanja na področju turizma v občini začeli
zavedati, da primanjkuje organiziranih dogodkov za domače in tuje obiskovalce. Kljub temu,
da se v kraju odvijajo številne prireditve, ki so zelo odmevne, pa smo postavili hipotezo, da je
potreba po dodatni organizirani ponudbi raznovrstnih dogodkov in dejavnosti, zelo velika.
Turistični podmladek OŠ J. Hudalesa je izoblikoval načrt z naslovom Jurfest. To je tridnevni
festival, ki bo potekal

ob zaključku občinskega praznika Sv. Jurij. Zavedamo se, da

organizacija in izvedba takšnega dogodka zahtevata sodelovanje društev in posameznikov, ki
se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi (kulturnimi, umetniškimi, kulinaričnimi, ustvarjalnimi
delavnicami … ). dogodek deluje povezovalno in ponuja dobro osnovo za razvijanje novih,
inovativnih idej.
Cilj turističnega produkta je, da bi obiskovalci

doživeli naš kraj kot avanturo, zabavo,

sprostitev in ne nazadnje se naučili živeti z običaji, s preteklostjo in s spoznanjem, da so nam
naši prednamci zapustili bogato kulturno dediščino.
ponuja kulturni pridih, sprostitev in tudi zabavo.
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Prav naš tridnevni program Jurfest

2. 1.

PREDSTAVITEV IZBRANE TEME IN STRUKTURE NALOGE

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 kulturnih
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.
Še posebej smo lahko ponosni na novo zgrajeni trg, ki je eden najlepših v Sloveniji. In prav
trško jedro je tisto, ki ga lahko poživimo in poskrbimo za zanimiva dogajanja ter hkrati za
trženje novih proizvodov.
3. 1

UPORABLJENE METODOLOGOJE PRI

IZDELAVI TURISTIČNEGA

PROIZVODA
Z raziskovalnim delom, z metodo anketiranja in ustnih virov smo razvili različne metode in
oblike dela, ki smo jih uporabili pri razvijanju turistične naloge. Povezali smo se z Razvojno
agencijo Ovtar in Občino Sv.Jurij. Prav imenovane institucije so se udeleževale naših
sestankov in srečanj, ki smo jih organizirali učenci turističnega podmladka z mentorico
Mileno Kokol. Na takšna srečanja smo povabili tudi vsa društva v Občini Sv. Jurij.

Z

navdušenjem so sprejeli naš predlog in novosti pri oživitvi tršega jedra.

2 VSEBINSKA ZASNOVA TURISTIČNEGA PROIZVODA
1. 2 TRG JUROVSKI DOL
Trg v Jurovskem Dolu je eden najlepših trgov v Sloveniji. V kategoriji najlepše urejenih
trških jeder v letu 2016, je bilo trško jedro Jurovski Dol s Hajnčovo potjo po mnenju
strokovne komisije, drugi najlepši trg v Sloveniji. V ta namen smo se odločili, da sodelujemo
v projektu Oživitev trškega jedra in s svojimi idejami prispevamo k pestrosti in razširitvi
dogajanja na tem trgu. Jurovski Dol je gručasta vas z vaškim jedrom ob mogočni gotski
cerkvi Sv. Jurija iz 16. stoletja. Dušo jedru daje obnovljen kulturni dom, Slomškov dom,
gostilna Špindler pa tudi potomka stare trte iz Maribora. Zelo kvalitetna ureditev trga
povezuje glavne objekte, trg pa je tudi osrednji javni prostor v naselju. V okviru projekta
Ureditev vaškega jedra skrbimo za obnavljanje kulturne dediščine, ki smo jo povezali s
kulturno potjo ter izdatno opremili s kvalitetno info opremo. Najnovejša pridobitev je vzorno
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urejena Hajnčova sprehajalna pot. S svojimi številnimi prireditvami privabljajo vse več
turistov. Kraj pa je prejel tudi pohvalo za urejenost, čistočo in prijaznost domačinov.

Slika 1: Jurovski Dol s središčnim delom Občine Sv. Jurij.

Slika 2: Trško jedro je krožne oblike
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Slika 3: Ljudje se radi udeležijo prireditev na trgu

2. 3 OSREDNJI JUNAK JURFESTA JE ZELENI JURIJ
Turistični podmladek bo v svojem turističnem proizvodu ponovno obudil lik Zelenega
Jurija. Predstavo o Zelenem Juriju se bomo naučili pri družboslovnem krožku in ga vključili
v program Jurfesta. Naša zgodba o Zelenem Juriju je naslednja: »Zelenega Jurija predstavlja
fant, ovit od pete do glave z bukovimi listi. Zelenega Jurija vodita od hiše do hiše dva fanta.
Za njimi gredo še ostali fantje, ki piskajo na piščali in cingljajo z zvonci. Na koncu sprevoda
so deklice, ki se jim pridružijo s pesmijo Hodi, hodi sveti Jurij.
Hodi, hodi sveti Jurij,
nam po svejti tak zakuri,
da se vname zemlja koža,
zima nam se že prevnouža«.
Trušč, smeh in vrisk se razlegajo daleč naokoli in naznanjajo veselje ob prihodu pomladi.
Sprevod bomo pričeli pred OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol in nadaljevali do trga. Deklica , v
našem primeru vila Globovnica ima v rokah košarico in vanjo ji dajejo gospodinje darove:
jajca, meso, klobase, denar….Otroci jim želijo dobro letino, zdravje in srečo ter se zahvalijo
za prejete darove z «boglonaj«. Ob vili Globovnici je Zeleni Jurij, ki je zelo poskočen in
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živahen. Pred hišami tudi zapleše ob piskanju piščali in cinglanju zvoncev. Zeleni Jurij se ob
koncu sprevoda na vaškem trgu spopade z Raboljem, ki je v slamo in kožuh oblečen mož in
predstavlja zimo. Ob velikem navdušenju otrok, ki bodrijo Jurija, Rabolj obleži, kar pomeni,
da je zmagala pomlad nad zimo. Otroci veselo skačejo okrog Zelenega Jurija in se veselijo
njegove zmage. Tudi Zeleni Jurij kaže veselje in otroci z lesenim ključem vrtajo v zemljo in
pojejo ali govorijo: Jürij, to maš kljüč, odpri nam nebeško lüč. Ob spremljavi godcev(šolskega
ansambla) sledi ples okoli Zelenega Jurija .V parih zaplešejo zibenšrit in špic polko, nato pa
se odpravijo domov. Ne pozabijo poraženega Rabolja, ki ga ob petju pesmi Hodi, hodi sveti
Jurij vlečejo s seboj. Darove in denar si med seboj razdelijo. Ob koncu bodo predstavili še
pregovore, ki so vezani na ta običaj: Sveti Jüri na trati küri ali Sveti Jürij ,ti pa nam zaküri da
de Sonce peklo ino maslo teklo.

Slika4: Zeleni Jurij ovit v bukovo vejevje

10

Zeleni Jurij je zaščitnik konjev.
Na Jurjevo nedeljo se zbere okrog 100 in
več konj od blizu in daleč. Po končani
mašni obredni slovesnosti sledi
blagoslov konjev. Konji in lastniki
konjev pritegnejo za ta praznik
ogromno ljudi.

Slika 5: Zeleni Jurij na konju vodi sprevod konjev.

2. 4. FOLKLORNO SREČANJE JURFOLKFEST 2020
Jurfest ima v programu tudi ohranjanje običajev in navad v kraju in okolici. Obudili pa jih
bomo preko ljudskih plesov in folklore. Folklora ima v našem kraju že dolgoletno tradicijo in
z njo ohranjeni običaji. Folklorna skupina deluje neprekinjeno že od leta 1973. Folklorna
skupina je skozi desetletja delovanja plesala gorenjske, prekmurske, goričke, belokrajnske in
štajerske plese. V spletih je predstavila tudi različne običaje: luščenje bučnega semena,
ličkanje koruze, stiskanje sadja, trgatev, košnjo, žetev, gostϋvanje, godovno, poletne, ovtarja
itn. V teh letih je redno nastopala v domačem kraju, v sosednjih občinah, in tudi v različnih
državah. Folklornike že vrsto let druži trdno prijateljstvo in kulturno poslanstvo – ohranjanje
ljudskega plesa, pesmi, šeg in običajev.
Največja pridobitev folklorne skupine pa so štajerska oblačila (kostumi), ki so izdelana na
podlagi terenske raziskave dr. Marije Makarovič, ki jo je opravila v našem domačem kraju.
Vsa ta leta so člani folklorne skupine raziskovali, predstavljali in obujali ljudske običaje,
navade in šege domačega kraja, in jih z ljudskimi pesmimi in plesi pretežno iz Slovenskih
goric, predstavljali v svojih odrskih postavitvah. S pomočjo članov

folklorne skupine

Jurovčan so nastale odrske postavitve: Poletne, Domlanke, Kündali bojo itn. S temi odrskimi
postavitvami se je folklorna skupina uvrščala na medobmočna in tudi na državna srečanja
odraslih folklornih skupin. Folklorna skupina Jurovčan je še posebej ponosna, da so nastopili
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na Osrednji državni proslavi ob Dnevu Rudolfa Maistra, ki jo je neposredno prenašala
slovenska televizija, v oddaji EU Burger - forum, ki ga je neposredno prenašala avstrijska
televizija, na tradicionalnem Ballu – plesu v folklornih kostumih v Hatbergu, na osrednji
proslavi glavnega mesta Gradiščanske ob avstrijskem državnem prazniku v Eisenstadtu, na
srečanju treh dežel Avstrije, Italije in Slovenije v Baernbachu, na srečanju Slovencev »Pod
brajdami« v Nürnbergu, v Berlinu, kjer so bili na obisku pri Slovenski katoliški misiji. S temi
nastopi se je Folklorna skupina Jurovčan uveljavila doma in v širšem prostoru. S tem je
veliko pripomogla za promocijo kulture svojega kraja, običajev in navad ter prispevala k
prepoznavnosti našega kraja. Folkorna skupina Jurovčan danes nadaljuje s tradicijo, posebej z
njo povezan lik Ovtar. O skoraj že pozabljenem liku varuha vinogradov v Slovenskih goricah
je ,ta zgodba

ponovno prinesla velik uspeh. Ljubiteljsko terensko raziskavo je opravil

folklornik in predsednik društva Miroslav Breznik. Izdelal je ovtarsko palico na podlagi
originala iz pokrajinskega muzeja v Mariboru. Starejši občani so v razgovorih povedali, da se
ovtarjev še zelo živo spominjajo. V časopisu iz leta 1905 je bila kot zanimivost najdena
zahvala čuvaja vinogradov vinogradnikom v Zg. Partinju in Sv. Juriju (Slovenski gospodar
19. oktober 1905). Z njimi je bil zelo zadovoljen. Prav tako se je zahvalil Jožef Rebernik
(Partinjski ovtar) gospodinjam in gospodarjem za jestvino in pijačo leta 1922.

Slika 6: V letu 2009 je sodelovala na oddaji Na zdravje.
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Folklorna skupina Jurovčan je opravila nastop na televizijski oddaji RTV Slovenija, Na
zdravje, kjer se je predstavila v 4. minutnem

samostojnem programu. Predstavila se je z

odrsko postavitvijo Orači. Orači je krajevni običaj, ki prikazuje, kako so orači v pustnem času
hodili od hiše do hiše, preganjali zimo in voščili dobro letino. V navedeni TV oddaji Na
zdravje so se predstavile tudi članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slovenskih
goricah in to s krofi. Pri tem je bila predstavljena članica društva Danica Dajčman, ki je v
letih 2007 in 2008 osvojila zlato medaljo za najboljše krofe na razstavi dobrot slovenskih
kmetij na Ptuju.

Slika 7: Nastop folklorne skupine Jurovčan v
Lekeniku v sosednji Republiki Hrvaški.

Slika 8: V Lenartu na območnem tekmovanju so se
predstavili

v letu 2009 z odrsko postavitvijo »NA

ŠTẺRO«.

Slika 9: Sodelovanje na
oddaji Polka in majolka.
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Zaradi velike prepoznavnosti Folklorne skupine Jurovčan

bomo organizirali prireditev

Jurfolkfest, ki bo pri obiskovalcih obudil spomin na stare običaje. Več o Jurfolkfestu imamo
objavljeno v vsebinskem načrtu.

2. 5 HAJNČOVA POT IN POHOD KRESNIC
Pot vodi kot bližnjica in sprehajalna pot do središča Jurovskega Dola že leta. 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.
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je obnovljeno pot v znak spoštovanja in
izkazane ideje po urejeni poti, pot poimenoval po Janezu Baumanu – Hajnču, v Hajnčova pot.
Tako se bodo družine z majhnimi otroci že prvi dan Jurfesta sprehodile po Hajnčovi poti in
ob postankih doživele čudovito večer. Ob postankih bo vrtec J. Hudalesa Jurovski Dol
odigral pravljico z naslovom Kresnica in muha. Kresnice so po starem običaju iz 19. stoletja
nosile laterne, se sprehodile po poljskih poteh in pele. Tudi naši pohodniki bodo zapeli skupaj
z otroci in vzgojiteljicami Vrtca Jurovski Dol. Pohod kresnic se bo pričel na trgu in nadaljeval
po Hanjčovi poti. Na trgu v Jurovskem Dolu sledi rajanje s kratkim kulturnim programom,
ki ga pripravimo učenci turističnega podmladka.

Slika 10: Vrtec Jurovski Dol na trgu v Jurovskem Dolu.
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2. 6 SPOMINSKA SOBA IVANA ROŠKARJA
V okviru priprav na Jurfest bomo učenci turističnega podmladka pripravili spominsko sobo in
predstavili največjo osebnost našega kraja, politika in kmeta Ivana Roškarja. Že vrsto let se
zavzemamo, da bi Ivanu Roškarju, dali mesto v lokalni zgodovini. Že nekaj let zbiramo
arhivsko, muzejsko ter zasebno gradivo in jo bomo razstavili v Slomškovem domu, kjer se
je od leta 1824 odvijal pouk v prvi šoli. Pri tem nam bodo pomagali tudi strokovnjaki iz
Pokrajinskega arhiva in Pokrajinskega muzeja Maribor. Spoznajmo ime Ivana Roškarja.

Ivan Roškar se je rodil 8. aprila na Malni v Jurovskem
Dolu. Šolo je obiskoval pri Sv. Juriju v Slovenskih
goricah. Že zelo zgodaj je pokazal zanimanje za
knjige, veliko je bral dnevnega časopisja, tudi
nemškega. Nemščine se je naučil v Gradcu. Z ženo
Alojzijo se jima je rodilo sedem otrok. Že zelo mlad je
dobil zaupanje krajanov in leta 1885 postal župan
Malne.

Slika 11: Ivan Roškar

Na volitvah leta 1907 je bil prvič izvoljen v štajerski deželni zbor za okraj MariborLjutomer-Sv. Lenart. V državni zbor je bil izvoljen leta 1911 v okraju Maribor-Ljutomer.
Istega leta je pri Sv. Juriju dal ustanoviti domačo Kmetijsko družbo.
Ob koaliciji Slovenske ljudske stranke je bil Ivan Roškar zvest krščanskemu nazoru in to se je
odražalo v številnih njegovih nastopih. Ta politična prepričanja so ga pripeljala do nasprotij z
vlado, zato je bil kar nekaj mesecev zaprt v zaporu v Gradcu. Kljub težki prestani kazni je
nadaljeval z domoljubnimi akcijami. Kot poslanec je prepotoval vse dele okraja in pomagal
ljudem z nasveti ob naravnih in drugih nesrečah. V deželnem zboru v Gradcu je vztrajno
dokazoval težnje po osamosvojitvi Slovencev. Leta 1915 je dobil naziv Častni občan Sv.
Jurija.
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Zavzemal se je za slovenskega kmeta, zlasti v davčnih, vojaških in drugih pomembnih
zadevah.
Med domače ljudi je prenašal vsa politična in aktualna gospodarska in tudi kulturna
vprašanja. V časopisu Koledar zasledimo pomemben izsledek, ki govori o tem, da je bil Ivan
Roškar oseba, ki je s svojim močnim vplivom in priljubljenostjo v kraju potisnil v ozadje
predvsem nemško usmerjene ljudi. Deloval je tudi v okrajnem zastopstvu, okrajnem in
krajevnem šolskem svetu, domačih denarnih zavodih in v občini. Prizadeval si je, da bi kraj
dobil svojo podobo in med drugim dal pobudo za gradnjo ceste Sv. Jurij in Sv. Jakob. Največ
zaslug je imel tudi pri gradnji nove šole, kjer je veliko prispeval k finančni rešitvi same
gradnje. V kraju je skrbel tudi za kulturno življenje. Več kot desetletje je bil predsednik
Kulturnega društva Edinost. Na njegovo pobudo je bila leta 1904 ustanovljena čitalnica. Umrl
je leta 1933, pokopan je bil z velikimi častmi. O tem so zapisi tudi v takratnih časopisih
Koledar, Slovenski gospodar in Slovenec.

3 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
3. 1 ČASOVNA IN VSEBINSKA RAPOREDITEV JURFESTA

1. dan: Mini Jurfest
Dejavnosti

Trajanje

Kje?

Organizatorji

Otvoritev Jurfesta-

16.00 – 16. 30

Trg v Jurovskem

Turistični podmladek

Dolu

in OŠ J. Hudalesa

nagovor

župana

občine Sv. Jurij.

Jurovski Dol

Nastop otroške
folklorne skupine
Šleka-Pac.
Javna predstavitev
programa Jurfesta in
otvoritev
Informativne
aplikacije ob trgu v

16

Jurovskem Dolu.
Živ –žav matineja

16. 30 do 17.00

Zabava s Pidijem

Trg Jurovski Dol(v

Vrtec Jurovski Dol

primeru slabega

Turistični podmladek

vremena v
kulturnem domu)
Ogled lutkovne

od 17.00 do 18. 00

predstave

Popoldanska malica

18. 00. do 18.30

Kulturni dom Ivan

Lutkovno

gledališče

Cankar v

Maribor,

Jurovskem Dolu

Turistični podmladek

Avla Fredija

Učenci

Neuvirta

izbirnega

z

mentorico
predmeta

Načini prehranjevanja
Pravljična ura z

18. 30 do 19.30

ustvarjalnimi

Na trgu v

Vrtec Jurovski Dol,

Jurovskem Dolu

Turistični podmladek

Po Hajnčovi poti

Turistični podmladek,

delavnicami
Nočni pohod

19. 30 do 20. 30

Vrtec Jurovski Dol

kresnic

2.dan: Jurfolkfest
Dejavnosti

Trajanje

Kje?

Zadolžitve in
organizatorji

Meddržavno srečanje

od

folklornih skupin.

12.00

10.

do v avli Fredija

Kulturno društvo

Neuvirta, v

Ivan Cankar,

Srečanje je namenjeno

Kulturnem domu

OŠ J. Hudalesa

predstavitvi dela posameznih

Jurovski Dol

Jurovski Dol

folklornih skupin iz treh držav:
Slovenije, Hrvaške in
Madžarske. Obenem bo tudi
pogovor o tem, kje so težave in
pomanjkljivosti
folklornih dejavnosti in pa kako
lahko tudi meddržavno
sodelujemo.
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12.00- 13.00

Kosilo

Gostilna Špindler

Društvo kmečkih

Ponudba je domača in sestavlja

gospodinj,

domačo kulinariko.

Gostilna Špindler

Goveja juha, svinjska pečenka,
govedina, krompir kot priloga in
solata

iz

vrtov

proizvajalcev.

domačih

Pecivo

bo

prispevala domačinka Sandra
Škamlec, ki je osvojila že več
zlatih priznanj.
Letni oder,

Turistični

Hrvaške, Madžarske in

trg v Jurovskem

podmladek,

Slovenije

Dolu

Kulturno

Nastop folklornih skupin iz

14.00- 16.00

društvo

Ivan Cankar
Otvoritev in ogled spominske 16. 00- 16. 45 Slomškov Dom

OŠ

J.

sobe Ivana Roškarja

Jurovski

Hudalesa
Dol

in

občina Sv. Jurij
Hodi, hodi sveti Jurij

17.00- 18.00

Trg v Jurovskem Turistični
Dolu

podmladek

3. dan: Jurjeva nedelja
Dejavnosti

Trajanje

Kje?

Zadolžitve

in

organizatorji
11.00- 12.00

Sprevod konjev

od

OŠ

J.

Hudalesa organizator Občina

Sodelovali bodo konjerejci

Jurovski Dol do trga Sv. Jurij

iz vseh Slovenskih goric in

Jurovski Dol

okolice.
Predstavitev

in

trženje 12.00- 14.00

Trg v Jurovskem Dolu

stojnic

Društva v Občini
Sv. Jurij

Predstavila se bodo vsa
društva v kraju in obrtniki,
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ki bodo s svojo domačo
ponudbo poskrbeli za tržni
utrip Jurjeve nedelje.
Nastopi glasbenih skupin.

14.00-20.00

Sodelovale bodo domače

Letni oder na trgu v Občina Sv. Jurij
Jurovskem Dolu

glasbene skupine, osrednji
glasbeni

gost

bo

Jan

Plestenjak.

3. 2. Finančni načrt Jurfesta
Dejavnost

Stroški

Kdo financira?

Lutkovno gledališče Maribor

120€

Donatorji, sofinanciranje iz projekta Oživitev
trškega jedra.

Nastop Spidija in Gogija

200€

Donatorji, sofinanciranje iz projekta Oživitev
trškega jedra.

Prehrana za prvi in drugi dan 250€

Sofinanciranje iz projekta Oživitev trškega
jedra.

Postavitev spominske sobe

1000€

Donatorji, sofinanciranje iz projekta Oživitev
trškega jedra.

Postavitev letnega odra

150€

Sofinanciranje iz projekta Oživitev trškega

stroškovza

jedra, ostalo kot donatorji prispevajo domači

les

obrtniki,

gasilsko društvo Sv. Jurij postavi

oder.
Klopi za obiskovalce

izposoja

Gasilsko društvo Sv. Jurij

Stojnice

izposoja

Občina Lenart, Občina Sv. Jurij

Stroški za glasbene skupine

800€

Donatorji, sofinanciranje iz projekta Oživitev
trškega jedra.
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3. 3 Shematični prikaz dogajanja na trgu v Jurovskem Dolu
Prostorska shema Jurfesta

Kulturni dom
Jurovski Dol

Avla Fredija
Neuvirta

Cerkev Sv.
Jurija

Hajnčova pot

Letni oder

Gostišče Špindler

Slomškov dom in
spominska soba
Ivana Roškarja

Informativna mobilna aplikacija

Vsebinska shema Jurfesta
Lutkovna in pravljična ura z
ustvarjalnimi delavnicami.
Otvoritev
spominske
sobe
Ivana
Roškarja

Predstavitev
stojnic društev
v občini in
okolici

Večerni Pohod Kresnic
po Hanjčovi poti

JURFEST

Nastop folklornih in
glasbenih skupin

Hodi, hodi, Zeleni Jurij

Nastop Spidija
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Sprevod Zelenega
Jurija s konji

4. 4 ORGANIZACIJSKI NAČRT TURISTIČNEGA PROIZVODA
JURFESTA
1. Dopolniti vlogo za projekt Oživitev trškega jedra
2. Zapisati vlogo za donatorstvo
3. Prijava dogodka
Policija, policijska postaja Lenart, Industrijska ulica 8, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, 02
729 11 50. Najmanj 5 dni pred dnevom festivala obvestimo pristojno policijsko postajo.
Prijavo

oddamo

na

policijski

postaji

na

posebnem

obrazcu:

(http://euprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=119), upravne takse ni. Če bi v
določenem časovnem obdobju (ki pa ni daljše od šestih mesecev) na istem kraju organizirali
istovrsten dogodek, ki ga je po Zakonu o javnih zbiranjih treba prijaviti, lahko prijavo
podamo za vse prireditve v tem obdobju hkrati.

4. Pridobivanje dovoljenj
Republika Slovenija, upravna enota Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah: telefon: (02) 729 15 00, telefaks: (02) 725 15 33, e-pošta: ue.lenart(at)gov.si.
Vlogo za izdajo dovoljenja vložimo najmanj 7 dni pred dogodkom. Da je vloga popolna, so
obvezna dodatna zahtevana dovoljenja, najpogostejša so navedena že v obrazcu (isti kot za
prijavo), pridobimo si tudi soglasje Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah (Pristojni organ
lahko naloži tudi dodatne ukrepe za večjo varnost) . Nadzor izvaja policija, včasih tudi
pristojni organ.
5. Prijava SAZAS-u, najmanj 8 dni pred dogodkom. Prijavni obrazec je dostopen na spletni
strani SAZAS-a: http://www.sazas.org/Uporabniki/ Obrazci/tabid/79/Default.aspx
6. Najem
Občina Sv. Jurij ima z večinskim lastnikom, z župnijo Sv. Jurija sklenjeno pogodbo o
najemnini, zato posebnega soglasja ni potrebno. Za posamezne prostore se bomo pa
dogovorili in sicer za:Kulturni dom, Slomškov dom, gostilna Špindler. Osrednji dogodek bo
na prireditvenem prostoru na trgu v Jurovskem Dolu. Preverili bomo prostor in infrastrukturo
(vodovod je na zemljišču, sanitarije so urejene – WC-kabini (moška, ženska), garderoba za
oblačenje.
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7. Koordinacija vseh sodelujočih
Organizacijski tim:
Vodja organizacijskega tima: Jure Senekovič
Seznam sodelavcev
Sestavi se časovnica koordinacije vseh sodelujočih

Organizacijski tim pozna celoten potek dogajanja. Vodja po predhodnem posvetu z ostalimi
člani tima jasno opredeli naloge posameznih sodelujočih in opozori na doslednosti pri
prevzemanju odgovornosti.
8. Obveščanje
Objava ponudbe na spletni strani OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, Turistične zveze Slovenije in
občine Sv. Jurij, Facebook, kot vodilno socialno omrežje,
https://www.facebook.com/#!/pages/JAJC-FEJST/1419090821664552?fref=ts . Oblikovanje
zgibanke, plakata, radijske reklame (glej prilogo 4). Maksimiljan Krautič bo oblikoval spot
za promocijo Jurfesta. Ovtarjeve novicehttps://www.lenart.si/index.php/sl/zaobcane/ovtarjeve-novice
Radio Slovenske gorice : www.rsg.si/
Spletna stran občine Sv. Jurij: http://www.obcinajurij.si/ in OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol: :
www.os-jd.si/
Našo turistično ponudbo bomo oglaševali s plakati, zloženkami, majhnimi maskotami, ki jih
bomo izdelali sami. Plakate bomo obesili po občini Sv. Jurij in v šolskih prostorih. Zloženke
bomo razdelili učencem šole, ponudili bomo tudi drugim javnim ustanovam v Jurovskem
Dolu, Lenartu in okolici.
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4. 5 PRILOŽNOSTI IN OVIRE PRI REALIZACIJI TURISTIČNEGA PROIZVODA

priložnosti

ovire

Oživiti trg v Jurovskem Dolu.
Predstavitev lokalnih tradicij in obrti.

Ali nam bo uspelo izvesti Jurfest po

Pospeševanje prodaje in rabo lokalnih

začrtanem programu?

povezovanje lokalnih ponudnikov in

Ali bo dovolj sredstev za realizacijo

proizvajalcev produktov.

programa?

Povečanje obiska enodnevnih gostov na

Ali nam bo pri tem služilo vreme?

območju tudi izven sezone.
Domačinom in obiskovalcem spodbujanje

Ali bo obisk prireditev, zadovoljiv naš

društvenega življenja na območju ter

interes?

inovativnosti prebivalcev.

Pomanjkanje

Ponuditi nove izzive, prireditve, zabavo in

interesa

javno

zasebnih

partnerstev.

sprostitev.
Izboljšanje kakovosti življenja lokalnih

Premalo podpore turizmu na podeželju in

prebivalcev.

neupoštevanje

Doživetja ob običajih .

skladnega razvoja podeželja.

Tabela 1- Priložnosti in ovire pri razvijanju turističnega produkta
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države

pri

izvajanju

5.

PREDSTAVITEV TURISTIČNE STOJNICE

Naša stojnica bo imela obliko trga s posameznimi info točkami. Ob stojnici bo predstavljena
maketa trga s posameznimi dogajanji. Glavni junak naše zgodbe bo Zeleni Jurij, ki bo
obiskovalce turističnega sejma vodil po naši krožni poti in predstavljal program tridnevnega
Jurčkovega festivala ali Jurfesta. Pomagali mu bodo še člani folklorne skupine Šleka –Pac s
cinglanjem in igranjem na piščali. Poseben bo tudi informativni prikaz mobilne aplikacije, kjer
bodo lahko obiskovalci spoznavali posebnosti našega kraja in Jurfesta. Prav tako bomo
razstavili informativni material, zloženke in spominke. Naš glavni spominek bo Zeleni Jurij, ki
predstavlja glavni lik Jurfesta. Obiskovalci bodo lahko dobili tudi maketo trškega jedra s
prikazom glavnih točk Jurfesta.

5 Zaključek
Turistično nalogo, ki smo jo letos pripravili je ponovno velik izziv za naš kraj. Prepričani
smo, da bo v letu 2020 naš kraj in v njem trg zaživel v popolnem sijaju. Volje za pripravo
nam ne zmanjkuje. Posebej nas veseli, da nam pri realizaciji turističnega produkta pomagajo
vsa društva v kraju. V slogi je moč pravijo. Zavedamo se, da nam turistični produkt Jurfest
cenovno ne prinaša velikega dobička, pomembno pa je da gradimo na prepoznavnosti kraja.
Ideja je navdušila župana in občinski svet. Za uspešno izvajanje bo potrebno nujno
sodelovanje vseh - lokalne skupnosti, zavodov, društev, organizacij in domačinov. Gremo
naprej.
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