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OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici                                                                                                                telefon: +386  2 568-91-14 

Ul. Edvarda Kocbeka 4                                                                                                                  spletna stran: www.os-svjurij.si 

9244 Sv. Jurij ob Ščavnici                                                                                                              e-pošta: info@os-svjurij.si 

 

 

31. državni festival Turizmu pomaga lastna glava na temo 

POTUJEM, TOREJ SEM. 

Šolsko leto: 2016/2017 

 

Naslov turistične projektne naloge: DOMAČA JURJOVŠKA KOŠARICA D.O.O 

Avtorji: 
1. Maša Domajnko 
2. Eva Gradišnik 
3. Julija Kronvogel 
4. Aljoša Gašper Kupčič 
5. Maja Lasbacher 
6. Astrid Lovrec 
7. Julija Paldauf 
8. Miha Pohar 
9. Lucija Šijanec 
10. Larisa Šoštarič 

 
  Mentorici: Bojana Kronvogel, Anita Zelenko 

http://www.os-svjurij.si/
mailto:info@os-svjurij.si
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ZAHVALA 

 

 

 

Pri nastajanju turistične naloge se zahvaljujemo: 

 Ravnatelju OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, Marko Kranerju, za podporju, 

 Turističnemu društvu Sv. Jurij ob Ščavnici za predstavitev vloge turističnega vodnika v turistični ponudbi in izmenjavo mnenj, 

 Kmetiji Roškar, Oljarni Belšak, čebelarstvu Bec, Turistični kmetiji Piviča-Kosi, sadjarstvu Zorko, vrtnarstvu Maguša za 

sodelovanje v projektu, 

 Mentoricama Bojani Kronvogel, Aniti Zelenko za pomoč in vodenju pri oblikovanju turističnega produkta.   
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Povzetek 

Potovati in doživljati svet okrog sebe. To so sanje mnogih ne le mladih ljudi. A moramo potovati daleč, da lahko najdemo doživetja? 

Mi menimo, da ne. Poslovno priložnost vidimo v povezovanju lokalnih ponudnikov domačih izdelkov.  

Oblikovali smo projektno nalogo s področja turizma, v katero smo vključili potovanje, lokalne ponudnike domačih izdelkov ter jih 

povezali z zanimivimi tematskimi doživetji. 

 

Naloga je shranjena v šolski knjižnici; izvod imajo tudi avtorji, mentorici, Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici in sodelujoči 

ponudniki domačih izdelkov.  

 

Ključne besede: doživetje, potovanje, lokalni ponudniki domačih izdelkov, Sv. Jurij ob Ščavnici, gibanje, trajnostni turizem 
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1. UVOD 

Pestrost kulturne in naravne dediščine v občini Sv. Jurij ob Ščavnici privabi številne turiste iz sosednjih občin in iz oddaljenih krajev 

Slovenite ter tudi iz tujine. Z vidika obiskanosti kulturne in naravne dediščine s strani turistov je turizem pomembna gospodarska 

panoga. Vendar ti turisti tudi zelo hitro zapustijo občino, saj nimajo možnosti nočitve ali obiska turistične kmetije, kjer bi lahko z 

nakupom prispevali k razvoju lokalnega prebivalstva. 

 

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici je bila ustanovljena leta 1994. Sestavlja jo 27 vasi, v katerih živi okrog 3000 prebivalcev. Prevladuje 

kmečko prebivalstvo, ki se v dolini reke Ščavnice ukvarja s poljedelstvom in živinorejo, na gričevnatem delu Slovenskih goric pa 

z vinogradništvom in sadjarstvom. Precej občanov se je odločilo za dopolnilno dejavnost na kmetiji (slika 1). 

 

V turistično projektno nalogo smo vključili lokalne ponudnike domačih izdelkov in jih povezali s potjo, kjer si turisti lahko 

oblikujejo domačo jurjovško košarico domačih izdelkov lokalnih pridelovalcev.  

 

Zgodba o lokalnih ponudnikih domačih izdelkov in njihovem povezovanju je vpeta tudi v znamko I FEEL SLOVENIJA. Slovenija 

je ZELENA, AKTIVNA IN ZDRAVA. 

 

Že precej časa je opazen trend v razmišljanju o zauživanju domače lokalne hrane, ki ni prepotovala na stotine kilometrov. 

Zavedamo se pomena lokalno pridelane hrane, saj le ta zagotavlja državno varnost v obdobjih ekonomskih kriz, zmanjšuje 

odvisnost od zunanje trgovine, urejenosti in obdelanosti podeželja (kulturne krajine), zmanjšanju revščine in družbene 

neenakosti … 
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Slika 1: Dopolnilna dejavnost na kmetiji, Sv. Jurij ob Ščavnici 

 

Vir: https://www.google.si/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=dopolnilna+dejavnost+na+kmetiji+sveti+jurij+ob+%C5%A1%C4%8Davnici&rflfq=1&rlha=0&rllag=46564750,16029477,4283&tbm=lcl&tbs=lf_pqs:EAE

,lf:1,lf_ui:2&rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d47024.995058518136!2d16.02947740000002!3d46.574414800000014!3m2!1i1401!2i823!4f13.1 
 

 

https://www.google.si/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=dopolnilna+dejavnost+na+kmetiji+sveti+jurij+ob+%C5%A1%C4%8Davnici&rflfq=1&rlha=0&rllag=46564750,16029477,4283&tbm=lcl&tbs=lf_pqs:EAE,lf:1,lf_ui:2&rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d47024.995058518136!2d16.02947740000002!3d46.574414800000014!3m2!1i1401!2i823!4f13.1
https://www.google.si/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=dopolnilna+dejavnost+na+kmetiji+sveti+jurij+ob+%C5%A1%C4%8Davnici&rflfq=1&rlha=0&rllag=46564750,16029477,4283&tbm=lcl&tbs=lf_pqs:EAE,lf:1,lf_ui:2&rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d47024.995058518136!2d16.02947740000002!3d46.574414800000014!3m2!1i1401!2i823!4f13.1
https://www.google.si/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=dopolnilna+dejavnost+na+kmetiji+sveti+jurij+ob+%C5%A1%C4%8Davnici&rflfq=1&rlha=0&rllag=46564750,16029477,4283&tbm=lcl&tbs=lf_pqs:EAE,lf:1,lf_ui:2&rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d47024.995058518136!2d16.02947740000002!3d46.574414800000014!3m2!1i1401!2i823!4f13.1
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2. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROGRAMA VODENJA 

 

2.1 Problem: Kako pripraviti program vodenja in predstavitev poti ogleda v občini Sv. Jurij ob Ščavnici za mladega turista iz 

Slovenije in iz tujine 

 

2.2 Za koga? 

 

 mladega turista iz Slovenije in tujine (starost od 12 do 15 let) 

 možnost prilagoditve programa tudi za druge organizirane skupine različnih starosti; tudi družinski turizem 

Druga določila 

- Število gostov: do 30 

- Osnovnošolske skupine; na 15 učencev 1 spremljevalec 

- Animacija in vodenje programa: ekipa projekta Domača jurjovška košarica d.o.o (DJK d.o.o.) 

 

2.3 Zakaj? 

 

Ker: 

 ima lokalno pridelana hrana svežino in manj konzervansov 

 lokalna hrana je zagotovljeno varna, saj je podvržena strogim kontrolnim sistemom od vil do vilic, 

 znan domač okus nam omogoča spoštovanje naše dediščine, 

 vzpodbujamo domače kmete, 
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 ohranjamo izgled podeželja (kulturne krajine, da se ne zarašča), 

 podpiramo domača delovna mesta, 

 skrbimo za lastno zdravje, 

 zmanjšujemo ogljični odtis v okolju, ki nastane pri daljših prevozih,  

 nas privlači gibanje in druženje … . 

 

2.4 Cilji 

 

Izhajali smo iz vprašanj: 

 

 Katere vrednote naj mladi razvijamo in jim sledimo? 

 Kako vzgoja in izobraževanje za turizem kot družbeno gibaje vplivata na gospodarsko dejavnost pri Sv. Juriju ob Ščavnici? 

 Kakšne možnosti ponuja pokrajina in ljudje v njej? 

 Na kakšen način povezati lokalne pridelovalce hrane s turizmom? 

 Kako bi spodbudili sodelovanje učencev, učiteljev, staršev, turistično društvo in lokalne pridelovalce hrane? 

 Kako razvijati ustvarjalnost in podjetnost učencev na področju turizma? 

 Kako privzgojiti in razvijati odgovornost do pokrajine v kateri živimo? 

 Kako skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v lokalnem okolju? 

 Kako promovirati dejavnosti turističnega podmladka? 

Osnovni cilj 

Aktivno potovanje na katerem si oblikujemo svojo jurjovško košarico. 
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Drugi cilji 

 

 Spoznavanje naravne in kulturne dediščine. 

 Pritegniti mlade v naravo. 

 Razvijanje orientacije. 

 Spoznavanje kmečkega načina življenja. 

 Okušanje domačih dobrot. 

 Ozaveščanje o lokalno pridelani hrani. 

 

2.5 Vrednote in osnovna načela: 

Poudariti želimo spoštovanje do naše lokalno pridelane hrane, in sicer s tem, da: 

 spodbujamo doživljanje lokalno pridelane hrane v okolju, kjer se prideluje, in  

 odkrivamo slovensko pokrajino kot prostor za rekreacijo in  hkrati prostor bogatih darov za ljudi. 

 

      Pri delu nas bodo vodila naslednja osnovna načela: 

- spoštovanje 

- druženje 

- izobrazba 

- gibanje 

- zabava 
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- zdrav način življenja 

- lokalno pridelana hrana 

- medgeneracijska odgovornost. 

 

 

3. DOMAČA JÜRJOVŠKA KOŠARICA D. O. O. 

 

3. 1 Predstavitev:  

 Ime organizacije: Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; turistični 

krožek. 

Vrsta dogodka: POTUJEM, TOREJ SEM (Domača jurjovška košarica d.o.o) 

 

3.2 Operativni načrt 

 Terminska umestitev: pozna pomlad, poletje, zgodnja jesen (od četrtka do sobote popoldan; po dogovoru se lahko 

zaključi tudi prej) 

 Izbira prostora: Po poti od Stare Gore, Turistične kmetije Pivičan-Kosi (Drakovci 107), oljarna Belšak (Terbegovci 

39a), čebelarstvo Bec (Kokolajnščak 2), kmetija Roškar (Kokolajnščak 10), vrtnarstvo Maguša (Galušak 28) in do 

sadjarstva Zorko (Kutinci 2). (glej Prilogo 2) 

 Pridobivanje finančnih sredstev: 

Sponzorstva in donatorstva (pisanje prošenj, osebni stiki, dogovori). Seznam možnih sponzorjev in donatorjev se 

nahaja v Prilogi 1. 
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 Pred začetkom priprav na dogodek 

Spomniti se na zahteve sponzorjev in donatorjev – če jih pridobimo 

Določiti datum dogodka – dogovor s skupino, spremljanje vremenske napovedi 

 Kako? (priprave) 

Sodelavci: 

 Turistična kmetija Pivičan – Kosi, Drakovci 107, 9243 Mala Nedelja, 

 Oljarna Belšak, Terbegovci 39a, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Čebelarstvo Bec, Kokolajnščak 2, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Kmetijska Roškar, Kokolajnščak 10, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Vrtnarstvo Maguša, Galušak 28. 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Sadjarstvo Zorko, Kutinci 2, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici.  

 Ikaruss-tisk 

 Ribarnica Delfinček 

 

Koordinacija vseh sodelujočih:  

                           Organizacijski tim: Maša Domajnko, Eva Gradišnik, Julija Kronvogel, Aljoša Gašper Kupčič, Maja Lasbacher,  

                            Astrid Lovrec, Julija Paldauf, Miha Pohar, Lucija Šijanec, Larisa Šoštarič. 

                            Vodja organizacijskega tima: Larisa Šoštarič. 

                            Seznam možnih sodelavcev – sponzorjev in donatorjev (glej Prilogo 1) 

Sestavi se časovnica koordinacije vseh sodelujočih – sestavi ekipa DJK. 



OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici                                                                                                              Domača jurjovška košarica d.o.o          
 

13 

Organizacijski tim pozna celoten potek dogajanja. Vodja po predhodnem posvetu z ostalimi člani tima jasno 

opredeli naloge posameznih sodelujočih in opozori na doslednost pri prevzemanju odgovornosti. Komunikacija 

poteka preko telefonov in FB skupine OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici. 

Dovoljenja: Niso potrebna. 

Potrebni rekviziti: 

Kaj od dejavnosti? 

Obveščanje 

Jurjovško glasilo 

Objave poti na spletni strani OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, Turistične zveze Slovenije, Turističnega društva Sv. Jurij 

ob Ščavnici, 

Oblikovanje zgibanke, plakata-vabila, radijske reklame (glej Prilogo 4), 

Možnost oblikovanje videospota. 

Radio Maxi 

Prlekija.on.net 

Facebook 

Twitter 

 

Ciljne skupine: osnovne šole, tretja in druga triada. 

 

                         Priprava finančnega načrta: Pripravi računovodsko finančna služba občine.  
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3.3 Časovnica 

1. DAN 

ČAS DEJAVNOST 

8.45-9.00 Zbiranje udeležencev na Stari Gori, gostje si lahko postrežejo z ocvirkovico in domačim jabolčnim 

sokom1. 

9.00 Pozdravni nagovor turističnega vodiča, predstavitev programa, kratka predstavitev občine Sv. Jurij ob 
Ščavnici, harmonikaš (Miha) zaigra Jurjovško himno, ki jo je napisal Jakob Šešerko domačin iz Ženika, 
uglazbil pa jo je Lojze Krajnčan. 
 

9.30 Skupina se razdeli na tri manjše skupine, ki si krožno ogledajo muzej starega kmečkega orodja v stari 
šoli, cerkev Sv. Duha in mlin na veter. 
 

11.30 Skupine se združijo in se peš odpravijo do Turistične kmetije Pivičan-Kosi. Pot je dolga 2,5 km, ki jo 
prehodijo v 35 minutah. Na kmetiji govorijo štiri jezike (slovensko, nemško, angleško in hrvaško). 
 

12.30 Kosilo, ki ga pripravijo na Turistični kmetiji Pivičan-Kosi. 

13.30 Namestitev v sobah, prtljago gostov je dostavil avtobus, ki jih je zjutraj odložil na Stari Gori. 

14.30 Krajši pohod do Oljarne Belšak skozi gozd (30 minut). 

15.00-16.00 Predstavitev dela in izdelkov v oljarni Belšak. 

16.00-19.00 Delavnice v Oljarni Belšak (izdelava lučk, rezljanje buč, ustvarjanje s semeni).2 

19.00 Odhod z nočnimi lučkami po daljši poti (4 km, 50 minut hoje) do turistične kmetije Pivičan-Kosi. 

20.00 Večerja in nočitev na turistični kmetiji Pivičan-Kosi. 

                                            
1 Ocvirkovico in domač jabolčni sok dostavi Turistična kmetija Pivičan-Kosi. 
2 Lučke izdelamo iz steklenih kozarcev za vlaganje. Okrasijo jih z barvami, papirjem, bučna semena. Svečko naredijo iz čebeljega voska (čebelarstvo Bec). 
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Slika 2: Obcestna tabla Oljarne Belšak   Slika 3: Prodajni prostor Špajza Oljarne Belšak    Slika 4: Prodajni artikli Oljarne  

                                                                                                                                                             Belšak 

                    

Vir: Foto Astrid Lovrec (2016). 

 

Slika 5: turistična kmetija Pivičan-Kosi 

 

Vir: http://www.turisticnekmetije.si/pivican-kosi (12. 11. 2016). 

http://www.turisticnekmetije.si/pivican-kosi%20(12
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2. DAN 

ČAS DEJAVNOST 

8.00-9.00 Zajtrk in jutranja telovadba ter priprava nahrbtnika za pohod. Kosilo za sabo pripravijo na Turistični 

kmetiji Pivičan-Kosi. 

9.00 Odhod na pohod do čebelarstva Bec, kjer imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji (pridelava 

medu in medenih izdelkov); Dolžina pohoda 4 km. Predviden čas hoje: 1 ura. 

10.00 Prihod do čebelarstva Bec, pohodnike pričaka medena pojedina (med in domači kruh3). 

Sledi predstavitev pridelave medu, čebelnjaka, panjev in opreme. 

12.00-13.00 Kosilo iz nahrbtnika (domača prleška tunka, domač kruh in zabl). 

13.15 Odhod na pohod do kmetije Roškar, kjer imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji (predelava 

mleka v mlečne izdelke); Dolžina pohoda 1,4 km. Čas hoje: 20 minut. 

13.40 Ogled pridelave jogurtov in sirov, ki se konča s kvizom in pokušinjo domačih jogurtov, skute, sirov in 

kislega mleka. Skupina, ki zmaga, si prisluži nagrado v obliki jogurtov. 

15.00 Odhod na pohod do vrtnarstva Maguša. Dolžina poti je 2,4 km. Pohodniki pot premagajo v 45 minutah. 

16.00 Prihod na vrtnarijo Maguša, dobrodošlica s sezonsko zelenjavo. Sledi kratka predstavitev vrtnarije. 

Skupina se razdeli na 4 manjše skupine, ki se razporedijo po delavnicah (izdelava zelenjavnega 

namaza, sadnega smutija, zelenjavnega smutija, šopka). 

19.00 Večerja, ki jo pripravi DJK d.o.o. ( enolončnica iz sezonske zelenjave). 

20.00-22.00 Druženje ob tabornem ognju. Pripravi se razpored za stražo, ki jo izvajajo člani DJK d.o.o. 

                                            
3 Domači kruh se naroči pri ga. Ireni Kralj Ajlec, Murščak 57a, 9252 Radenci. 
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22.00 Nočitev v hišicah na drevesu ali v visečih mrežah. Straža člani DJK d.o.o. 

 

Ideja postavitev hišice na drevesu ali viseče mreže 

Predlagamo povezavo s TD Sv. Jurij ob Ščavnici in Zlatko Praprotnik, s.p. http://www.mizarstvo.si/lesena-hiska-na-drevesu/ in 

http://www.cacoonworld.com/en/.  

 

3. DAN 

ČAS DEJAVNOST 

7.30  Bujenje in osebna higiena. 

8.30 Zajtrk. Dostavi se košara z živili za skupino (med, maslo, mleko, jabolko in lesen pribor). 

9.15 Krajši sprehod do sadjarstva Zorko. Dolžina poti 900 m. Čas hoje: 15 minut.  

9.30 Ogled nasadov sadnega drevja in predstavitev dopolnilne dejavnosti. Igranje družabnih iger4 na temo 

jabolka.  

11.30 Odhod na pohod do Blaguškega jezera (piknik prostora z igrali). Dolžina poti je 2,5 km. Čas hoje: 1 ura.  

12.30 Prihod do Blaguškega jezera. Iskanje skritega zaklada5. Nagrada je Jurjovška košarica z dobrotami 

kmetij, ki smo si jih ogledali na poti.  

13.30 Kosilo na način izpod peke6. 

14.30 Odhod  udeležencev. Na avtobusno postajo Brezje jih pride iskat avtobus. 

                                            
4 Tekmovanje v najdaljšem olupku jabolka, vlečenje vrvi, uganke na temo jabolk, metanje obročkov na kol. 
5 Skriti zaklad pripravijo člani DJK d.o.o. 
6 Ribe izpod peke pripravi Ribarnica Delfinček iz Ptuja. Ta peka se gostom predstavi kot zanimivost priprave ribje jedi. Po končanem dogodku se ogenj in 
žerjavico pogasi in kurišče pokrije z negorljivim materialom. Ribe (potočna postrv) dostavi Ribiško društvo Gornja Radgona, TE Sv. Jurij (Roman Vrbnjak), ki 
je ribe nalovilo iz Blaguškega jezera.  

http://www.mizarstvo.si/lesena-hiska-na-drevesu/
http://www.cacoonworld.com/en/
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4. TRŽENJE 

Naša želja je, da se ohrani kulturna krajina v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. To pa je pogojeno s poselitvijo le te, da se ljudje ne 

bodo izseljevali iz pokrajini ampak v njej živeli ter ustvarjali svoje zgodbe. Želimo krepiti zavedanje sonaravnega turizma in 

lokalno pridelane zdrave hrane.  

Za trženje poti, ki povezuje lokalne pridelovalce hrane, predlagamo naslednje ukrepe: 

o obveščanje o poti in lokalnih pridelovalcih hrane pod eno znamko, 

o izdelava in raznos plakatov, 

o vabila, ki jih raznosi poštar, 

o časopisni članek o prihodnjem dogajanjau v lokalni okolici, 

o vabilo na lokalni TV – info kanal, 

o vabilo na Facebook-u in spletni strani kraja, turističnega društva, 

o vabila sosednjim turističnim društvom. 

 

Pripravljeno pot je moč prehoditi peš ali prekolesariti s kolesom. V primeru kolesarjenja bi morali nujno zagotoviti izposojo koles. 

Predlagamo povezavo s TD Sv. Jurij ob Ščavnici in Centrom mobilnosti iz Maribora http://mobilnost.si/storitve/izposoja-koles/. 

Celotno pot (12,7 km) je moč prehoditi ali prekolesariti v enem dnevu. Glede na željo obiskovalcev se lahko program pripravi tudi za 

več dni glede na želje obiskovalcev (glej časovnico).  

  

 

http://mobilnost.si/storitve/izposoja-koles/
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5. ZAKLJUČEK 

 Z oblikovanjem turističnega programa vodenja in predstavitvijo poti ogleda našega kraja in širše okolice za mladega turista iz 

Slovenije in tujine je ogromno dela, predanosti, čas in poznavanja lokalnega okolja. Da bi prišlo do realizacije le tega pa je nujno 

sodelovanje turističnega društva, občine in lokalnih pridelovalcev hrane. Vsi ti deležniki bi lahko pripomogli k prepoznavnosti občine 

in uspešnejšemu trženju konkretnih lokalnih produktov tudi v širši okolici.  

 

 

Avtor: Astrid Lovrec, 8. r. 
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6. VIRI 

- Fotografija na naslovni strani je delo Astrid Lovrec učenke 8. razreda OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici. 

- http://www.sveti-jurij.si/ (12. 10. 2016) 

- https://www.google.si/maps/ (3. 11. 2016)  

- www.cacoonworld.com (12.  11. 2016) 

- https://www.facebook.com/RibarnicaDelfinCateringDelfincek (12. 1. 2016) 

- http://www.turisticnekmetije.si/pivican-kosi (12. 11. 2016) 

- http://mobilnost.si/storitve/izposoja-koles/ (15. 12. 2016) 

- http://www.mizarstvo.si/lesena-hiska-na-drevesu/ (15.12. 2016) 

 

 

Predstavitev na tržnici 

 Stojnico bomo sestavili iz lesenih zabojčkov za jabolka in smerokazom v obliki drevesa žirafe. 

 Promovirali bomo lokalne pridelovalce hrane, delili letake. 

 Ponudili bomo možnost degustacije. 

 Predstavitev bo podkrepljena z glasbeno spremljavo (harmonika).  

 

 

 

 

http://www.sveti-jurij.si/
https://www.google.si/maps/
http://www.cacoonworld.com/
https://www.facebook.com/RibarnicaDelfinCateringDelfincek%20(12
http://www.turisticnekmetije.si/pivican-kosi%20(12
http://mobilnost.si/storitve/izposoja-koles/
http://www.mizarstvo.si/lesena-hiska-na-drevesu/
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Priloga 1:Seznam možnih sponzorjev in donatorjev 

 Turistična kmetija Pivičan – Kosi, Drakovci 107, 9243 Mala Nedelja, 

 Oljarna Belšak, Terbegovci 39a, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Čebelarstvo Bec, Kokolajnščak 2, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Kmetijska Roškar, Kokolajnščak 10, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Vrtnarstvo Maguša, Galušak 28. 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Sadjarstvo Zorko, Kutinci 2, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, 

 Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici.  

 Čebelarsko društvo Sv. Jurij ob Ščavnici. 

 Ikaruss – tisk 

 Ribarnica Delfinček, Ptuj 

 Ribiško društvo Gornja Radgona – TE Sv. Jurij. 
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Priloga 2:Lokacija poti 

-  

Vir: https://www.google.si/maps 

https://www.google.si/maps
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Priloga 3: Primer možnega drugačnega načina nočitve. 

 

  

Vir: http://www.dominvrt.si/clanek/rubrika/zunanja-ureditev/najzanimivejse-drevesne-hiske.html (14. 12.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dominvrt.si/clanek/rubrika/zunanja-ureditev/najzanimivejse-drevesne-hiske.html%20(14
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Priloga 4: Primer vabila na dogodek. 

OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici 

(turistični podmladek) 

Ul. Edvarda Kocbeka 4 

9244 Sv. Jurij ob Ščavnici 

 

PO DOŽIVETJE 

MED JURJOVŠKE PONUDNIKE 

LOKALNE HRANE, 

ki bo 25. junija 2017 ob 9.00 na Stari Gori.  

 

Tokrat bomo potovali v južni in vzhodni del občine Sv. Jurij ob Ščavnici, kjer bomo iskali 

doživetja pri lokalnih ponudnikih hrane v Drakovcih, Terbegovcih, Kokolajnščaku, Kutincih 

in Galušaku.  

Na Stari Gori bomo obiskali edinstven mlin na veter, muzej starega orodja in baročno cerkev 

Sv. Duha, kjer so ohranjene druga najstarejše orgle v Sloveniji. S pohodom si bomo zaslužili 

kosilo na Turistični kmetiji Pivičan-Kosi. V oljarni Belšak bomo spoznali pridelavo bučnega 

olja. Z medom in medenimi izdelki se bomo sladkali pri čebelarstvu Bec. Na kmetiji Roškar 

nas bo čakalo presenečenje iz mleka. Svežo zelenjavo in sadje (jagode) si bomo lahko nabrali 

na vrtnariji Maguša. Smutije iz jabolk in hrušk si bomo lahko naredili v sadjarstvu Zorko.  

 

Pohod bomo zaključili ob Blaguškem jezeru z iskanjem skritega zaklada (jurjovška košarica 

dobrot). Veselimo se srečanja z vami. Pohod  bo samo ob lepem vremenu. Dolžina poti je 12,7 

km in je lahko prehodna. 

Vljudno vabljeni. 

Prijave sprejemamo do 3. maja 2017 v Turistično informacijskem centru na Stari Gori, 

tTel./Fax.: (02) 568 16 04, GSM: 051 210 041 

E-mail: info@td-svetijurij.si, www.td-svetijurij.si 

mailto:info@td-svetijurij.si
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