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STARA GORA V PRLEKIJI 

Organizirate izlet pa ne veste kam? Stara Gora je idealen kraj za 1-dnevno doživetje.     

V občini Sveti Jurij ob Ščavnici leži idilična vas z lepim razgledom po Prlekiji in Pomurju. 

Ponaša se z lepim vaškim trgom, mogočnim lipovim gajem in baročno cerkvijo. Je en 

sam spomenik umetnostne, tehnične in rokodelske dediščine.  

Vabimo vas k obisku in doživetju starogorskih znamenitosti: 

- Mlin na veter je avtohtoni simbol izrabe naravnih danosti. Zadnji delujoči mlin 

na slovenskem je bil Becov mlin (1957). Vaščani so zgradili novega in vanj 

prenesli originalne dele. Posebnost mlina je vrteča se streha, ki jo mlinar obrača 

za najugodnejšim vetrom. Ogled mlina s prikazom delovanja: 20 minut. 

-  

- Etnološki muzej se nahaja v šoli, ki sta jo obiskovala pisatelj Vuk Starogorski 

in jezikoslovec Fran Ilešič. Danes je tam stalna zbirka muzeja. Obsega več kot 

1.000 predmetov kmečkih in obrtniških orodij ter tradicionalno opremo vaških 

hiš. V zunanjem delu muzeja so šolski studenec, preša in viničarska hiša (»kličaja«). 

Skozi pripoved o Černelu, vaškem posebnežu, vam na igriv in hudomušen način 

predstavimo prleško narečje in življenje prednikov. Ogled muzeja: 30 minut. 

 

- Baročna cerkev Sv. Duha je dragocen kulturno-zgodovinski spomenik iz leta 

1697. Cerkev se ponaša z zlatimi oltarji graških mojstrov, freskami slikarja Jakoba 

Brolla in drugimi najstarejšimi orglami na slovenskem. S svojim visokim zvonik s 

čebulasto streho je ena najlepših cerkva daleč naokrog. Ogled cerkve: 30 minut. 

 

V senci mogočnih lip je na voljo velik prostor za druženje z mizami in klopmi.  

 

 

 

 

OPCIJSKA PONUDBA:  

Nedaleč stran od Stare Gore se nahaja Blaguško jezero, kjer lahko uživate v čudoviti naravi. 

Priporočamo obisk Otoka ljubezni v stari strugi reke Ščavnice. Obiščete lahko tudi  turistični kraj 

Sveti Jurij ob Ščavnici, kje so bili doma nekateri pomembni posamezniki slovenskega naroda.  

Za informacije pokličite TIC Stara Gora na telefonsko številko 051 210-041 ali 02 568-16-04. 

VABIMO VAS, DA NAS OBIŠČETE! 

Cenik ogleda z vodenjem 

 po Stari Gori (cca. 2 uri) 

Odrasli 3,50 € 

Otroci, dijaki, študenti 2,00 € 

Dodatna ponudba:  

- degustacija vin okoliških turističnih kmetij 

- pokušnja sladic: »kvasenice« in »ocvirkovice« 

- pokušnja mesa iz »tünke« (prleška »jüžina«) 

 

 


