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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, KJER SO DOMA VELIKI 

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici združuje vasi, kjer so se rodili ali del svojega življenja preživeli 

pomembni ljudje. Vabimo vas, da nas obiščete. Pripravili smo vam zanimiv in bogat program.  

Nudimo vam: 

- Predstavitev občine, ki je bila ustanovljena leta 1994. Občina obsega 51 km
2
 in 

šteje približno 3.000 prebivalcev, naseljenih po 27-ih vaseh. (10 minut) 

 

- Ogled kulturno-upravnega središča KUS, odprtega leta 2011. V njem se 

odvijajo za kraj pomembni kulturni dogodki. (10 minut)  

 

- Predstavitev za slovenski narod pomembnih posameznikov iz občine 

Sv. Jurij ob Ščavnici. Iz teh krajev so bili Edvard Kocbek, pesnik in pisatelj ter tesni 

prijatelj in somišljenik Borisa Pahorja, častnega občana naše občine, Fran Ilešič, jezikoslovec, 

Bratko Kreft, dramatik, Anton Korošec, teolog, in drugi.  (20 minut). Več o življenju in 

delu velikih izveste pri ogledu filma »Prleške Atene« (50 minut). 

 

- Ogled cerkve Sv. Jurija, katere zasnova sega v 13. stoletje. Cerkev je bila večkrat 

dograjena, v njej pa je svoj pečat pustil tudi arhitekt Jože Plečnik. (10 minut) 

 

 

 

 

 

OPCIJSKA PONUDBA:  

V občini Sv. Jurij je še nekaj turističnih biserov. V neposredni bližini vam ponujamo sprehod 

po idilični neokrnjeni naravi ob Blaguškem jezeru, kjer je urejena gozdna učna pot. 

Zanimiv je obisk Otoka ljubezni in stare struge reke Ščavnice. Vabimo vas k ogledu kraja 

Stara Gora, kjer je bogata etnološka zbirka kmečkega orodja, baročna cerkev Sv. Duha z 

najstarejšimi orglami in mlin na veter kot spomenik vaške kulturne dediščine.  

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 

 Sv. Jurija ob Ščavnici (1–2 uri) 

odrasli 4,00 € 

otroci, dijaki, študenti 2,50 € 

Dodatna ponudba: 

- možnost rezervacije kosila, 

- degustacija vin lokalnih pridelovalcev v Kleti 

vina in besed Kulturno-upravnega središča, 

- samostojen ogled zbirke Maistrovih borcev, 

- sprehod po gozdni učni poti. 


