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TURIZEM:  

• predlogi turističnih programov, projektov ali animacijskih programov, ki bodo omogočili 
spoznavanje lokalnih turističnih znamenitosti in pritegnili turiste v kraj 

• vzpostavljanje lokalnih turističnih proizvodov (razvoj novih turističnih produktov in 
proizvodov na lokalni ravni - programi, spominki, doživetja, prikazi domačih obrti…) 

• postavitev in predstavitev tematskih poti (učne, planinske, kulturne, zgodovinske …) 
• postavitev in predstavitev rekreativno turističnih poti  
• naloge usmerjene v predstavitev lokalnega okolja (večja prepoznavnost in promocijo 

kraja, predlogi za razvoj in oblikovanje lokalnih  turističnih spominkov…) 
• kulturna dediščina (stavbna, običaji …, raziskave o izvoru in ohranjanju kulturne 

dediščine, kulturni turizem) 
• kulturna dediščina ob obstoječih tematskih poteh v občinah in njihova promocija, trženje ... 

(npr. Guzejeva pot) 
• turistična drugačnost območja – kaj je njegova tržna priložnost 
• analiza trga (ponudba in povpraševanje); priložnosti lokalnega turizma 
• mladi kot akterji turističnega dogajanja – nosilci turistične, kulturne, športne ponudbe 
 

ETNOLOGIJA, UMETNOSTNA ZGODOVINA 
• običaji in navade, ljudsko izročilo iz življenja naših dedkov in babic … 
• vraže, šege, verovanja naših babic in dedkov (čarovništvo in razna druga  verovanja, ki so 

bila v nekaterih predelih prisotna  še do nedavnega) 
• etnološke in kulinarične značilnosti v naših krajih 
• slikarstvo, kiparstvo, arhitektura v občinah Šentjur/Dobje – analize, vrednotenje 
• pomen lokalne umetnosti v širšem evropskem kontekstu 
• glasbeni muzej Ipavcev – inovativen, drugačen, alternativen 
• oblačilna kultura v času Ipavcev 
• Ipavci  (predstavitev Ipavcev kot zdravnikov) 
• Guzej, literarni in zgodovinski junak s Kozjanskega 
• Južna železnica  (njen pomen in vpliv na razvoj kraja, ljudi, gospodarstvo... primerjalni 

vidik - kako je danes) 
• peli so jih naši 'stari' (ljudske pesmi in pripovedke naših babic in dedkov) – Ljudska pesem 

v naših krajih 
• Sv. Jurij (zakaj Šentjur,  od kod njegovo ime... povezava s širšim kontekstom – v Sloveniji 

je več Šentjurjev)  
• raziskava t.i. ledinskih imen (imen travnikov, območij, gozdov, ki so jih ljudje poimenovali 

po svoje. In zakaj so jih?  Npr. 'gmajna', 'laz', 'rupače', 'na hribu' ... Skupaj z informatorji 
sogovorniki skušajo mladi dognati zakaj in od kod tako ime. Primer: nekemu območju 
prvaijo 'Na hribu' pa čeprav je povsem ravno. Sogovorniki pa se spomnijo, da je nekoč tam 
bila vzpetina. Območja lahko mladi na karti ustrezno označijo.) 

• obrtništvo v Šentjurju (v času pred vojno in po njej) 
 
 
PODJETNIŠTVO: 

• razvijanje podjetniške kulture (podjetniške ideje mladih, podjetništvo med mladimi) 
• inovativna in ustvarjalna predstavitev deficitarnih poklicev v občinah 
• ko zaposlitev postane hobi in priložnost za preživetje 
• javno zasebno partnerstvo 
• povezovanje gospodarstva in znanstvene sfere  
  

MLADI: 
• razvijanje pozitivne samopodobe otrok in mladostnikov 
• pomen prostovoljstva pri razvoju skupnosti in osebnostni rasti posameznika 



• vpliv vrstniških skupin in medijev na obnašanje in mnenje najstnika o sebi 
• aktivna družbena participacija in politično udejstvovanje mladih 
• »Če mislim, da sem iznajdljiv, to postanem!« 
• mladinske subkulture na območju (vrednote, norme, načini obnašanja, njihov vpliv…) 
• urbana kultura mladih (mladi v svojem urbanem okolišu) 
• odvisnost med mladimi (vzroki, preventiva…) 
• medgeneracijsko povezovanje in njegov pomen  
• medkulturno povezovanje (sprejemanje in življenje z »drugačnimi«) 

 
 

PROSTI ČAS: 
• aktivnosti starejših – upokojenih oseb (krožki, univerza za 3. življenjsko obdobje) 
• prosti čas otrok in mladostnikov 

  
OKOLJE: 

• varstvo okolja (ravnanje z odpadki, črna odlagališča; dvig zavesti o pomenu varovanja 
okolja; ravnanje z vodo in energijo) 

• naravna dediščina Šentjurja/Dobja (predstavitev, osveščanje o skrbi za njeno ohranitev, 
eko-turizem) 

• kako z majhnimi a odgovornimi koraki doma, v šoli, prispevamo k zmanjšanju porabe 
energije 

• optimalna snovna in energijska izraba odpadkov / blata čistilnih naprav (ČN) v občinah 
Šentjur/Dobje 

• ko odpadki postanejo surovina 
• črna odlagališča (pregled črnih odlagališč) 
• kovine, antropogenega izvor 
• prah, antropogenega izvora 
• rastline ali živali kot bio-indikatorji 
• varčevanje z energijo: 

- smiselnost uvajanja pasivnih zgradb (zakaj zaostajamo?) 
- zelene strehe, solarne celice, uporaba biomase... 
 

DRUŽBENA ODGOVORNOST: 
• v podjetjih, organizacijah 
• ekologija in prosti čas 
• v odnosih 
• vodenje in organizacija 
• skozi skrb za lastno telo se kaže odnos do narave, do sočloveka 

 
E- MEDIJI 

• multimedijska predstavitev območja (video, slike, besedilo) 
• blog na temo domačega kraja (življenje v Šentjurju in/ali Dobju, znamenitosti, zanimivosti, 

posebnosti, ljudje) s slikovnim gradivom in/ali videi 
• uporaba interneta v gospodarstvu, turizmu 
• prisotnost podjetij iz Šentjurja/Dobja na spletu (koliko podjetij in s.p.-jev ima spletno stran, 

kakšne so, kako pogosto osvežujejo informacije ipd.) 
• novice o Šentjurju/Dobju na spletu (kateri mediji o tem poročajo, kako so ažurni, kako 

pogosto …) 
 
PODEŽELJE 

• ustvarjanje lastnih delovnih mest na kmetiji/podeželju (kako izkoristiti potenciale in 
možnosti, ki jih daje podeželje ter ustvariti dohodek z aktivnostmi, ki jih radi počnemo) 

• bogatitev dogajanj v domačem kraju (prispevat i h kvalitetnejšemu življenju na podeželju, 
obogatitvi dogajanja, izvajanja različnih prostočasnih aktivnosti, tesnejšemu povezovanju 
med krajani, prebivalci) 

• rokodelstvo in umetnostna obrt na območju  


