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Spoštovani športniki!

Pol stoletja delovanja Športnega društva Sv. Jurij v Slov. goricah je dolga doba, je obdobje organiziranega 
športnega druženja na velikem številu športnih in tudi drugih dogodkih. Ko so se pred 50. leti športni 
zanesenjaki odločili ustanoviti društvo in s tem ustvariti in omogočiti pogoje za športno delovanje, 
najverjetneje niso niti pomislili, kako veliko potezo so naredili za bodoči razvoj športa v Jurovskem Dolu. 

Čez vso obdobje 50 let, se je v društvu udejstvovalo zelo veliko število športnikov, od najmlajših – otrok, do 
pripadnikov starejših generacij.  V vseh teh letih je v društvu poleg nogometne sekcije, delovalo tudi veliko 
drugih športnih panog, tako v moški, kakor v ženski konkurenci. Društvo je vzgojilo mnogo kvalitetnih 
nogometašev, košarkarjev, atletov, tenisačev in  odbojkarjev.  Najpomembnejše poslanstvo v tem času pa je 
delo z mladimi, saj si s športnim udejstvovanjem, le- ti pridobijo delovne navade, vztrajnost, moč in pogum ter 
zdrav športni stil življenja. 

Kot župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, sem iskreno ponosen na naše Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah in 
na vse športnike, ki so in še sodelujejo v društvu. Za uspešnost društva je zaslužno tudi vodstvo društva, ki 
opravlja svoje delo kvalitetno in zavzeto, tudi medsebojno sodelovanje z občino je na zelo visoki ravni. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem članom društva, strokovnim delavcem, sponzorjem, prostovoljcem in 
športnikom za požrtvovalno in kvalitetno delo. Prav posebna zahvala pa je namenjena staršem, ki z vpisom 
svojih otrok v športne šole, spodbujajo zdrav duh in športni način življenja ter s tem potrjujejo kvalitetno in 
strokovno delo v društvu.

Vsem članom Športnega društva Sv. Jurij v Slov. goricah čestitam ob 50. obletnici z željo po uspešnem 
nadaljnjem delu ter plodnem medsebojnem sodelovanju tudi v prihodnje.

Peter Škrlec, 
župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

„Šport je gibalo duha in telesa“
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Družba v kateri živimo je obdana in prepredena s številnimi procesi, z naravnim okoljem, razvojem. V tej družbi se 
pojavlja človek kot posameznik in sestavni del mozaika – družbe, na katero vplivajo različni dejavniki – pozitivni 
in negativni. Človek, posameznik je hitro spoznal, da se mora za lažje in prijetnejše življenje povezovati v skupine, 
katerih interes in mišljenje sta enaka njegovemu. Nastale so družine, skupnosti, društva, delovne 
organizacije…, vse z namenom, ustvariti boljše in lepše življenje, zadostiti svojim potrebam in željam. 
Gibanje je ena izmed največjih potreb človeka. Že v pradavnini so ljudje potrebo po gibanju združevali s potrebo 
po preživetju. Prav iz lova in skrbi za hrano, so izhajali prvi športi. Kasneje je imelo gibanje in predvsem �zična 
priprava človeka veliko vlogo pri vojskovanju. Šele v zadnjem stoletju ali dveh se gibanje pojavi kot dobrina in dobi 
ime šport.
Dandanes si življenja brez športa ne moremo predstavljati. Pa naj se sami aktivno ukvarjamo z njim, bodisi 
rekreativno, bodisi profesionalno, ali pa kot gledalci športne dogodke samo spremljamo.
Tudi v našem kraju so hitro spoznali, da je skrb za zdravje in gibanje veliko bolj prijetno, če se dogaja v skupini, v 
družbi prijateljev ali znancev. Na srečo se je našel nekdo, ki si je upal podati pobudo in povezal skupino športnih 
zanesenjakov v nogometno ekipo. Temelji so bili položeni in nasledniki smo imeli lažjo nalogo, saj smo morali 
uspešno zgodbo peljati samo naprej. Ko sem sestavljal to knjižico in prebiral zapiske in zgodovinska dejstva, sem 
spoznal, da smo lahko vsi člani našega društva izredno ponosni na tak jubilej. Vedeti namreč moramo, da je bilo v 
začetku vodenje takšnega društva velik osebni izziv. Politični pritiski in tenzije niso dopuščali napak in 
svobodnega mišljenja. Kazni pa so bile rigorozne. Današnji časi so glede tega boljši, je pa veliko drugih težav. 
Stroški tekmovanj so se povzpeli v nebo, donatorjev in sponzorjev pa je vedno manj. Srečo imamo, da nam ob 
naših projektih stoji ob strani Občina Sv. Jurij v Slov. goricah. Župan in sodelavci se zavedajo pomena društva. Pa 
ne samo zato, ker smo po številu članov največje društvo v kraju, ampak predvsem po smernicah delovanja. 
Vodstvu ŠD Sv. Jurij v Slov. Goricah je namreč najbolj pomembno privabiti čim več ljudi v naš športni park, kjer 
lahko vsak najde kaj zase. Čeprav tekmovalnosti in rezultatov ne smemo popolnima zanemariti, je še vedno bistvo 
in namen društva druženje, kolegialnost in nenazadnje skrb za zdravje. Želim si, da bi se, predvsem otroci čim več 
zadrževali pri nas, ne glede na to ali bodo igrali nogomet, odbojko ali tenis. Zavedati se namreč moramo, da so 
današnji otroci gibalno zavrti in nerazviti. Ne moremo spremeniti sveta, lahko pa prispevamo delček v mozaik, ki 
bo ljudem pomagal v tisti osnovni skrbi za svoje zdravje, na katero smo vsi pozabili. To je pravi namen in cilj 
športnega društva.
Spoštovani člani in članice športnega društva danes in nekoč, ter ostali ljubitelji športa, v imenu sedanjega 
vodstva ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah Vam izrekam iskreno zahvalo za vso opravljeno delo v vseh 50 letih delovanja 
društva. Poskrbeli ste, da smo danes lahko vsi ponosni na naše društvo in poslanstvo.
Naj bo današnji praznik, praznik vseh nas, ki imamo radi šport. Zato ob tem jubileju čestitam vsem, ki ste kakorkoli 
vpeti v Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Robert Črnčec
Predsednik ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah 
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

ZAČETKI ŠPORTA PRI SV. JURIJU V SLOVENSKIH GORICAH
Tukajšnja šolska kronika prvič omenja telovadbo ali danes športno 
vzgojo že v letu 1903, ko pisec kronike zapiše: »Telovaditi na prostem ni 
bilo mogoče, ker šola nima nobenega prostora v ta namen. Ta čas se je 
izpolnjeval s poučevanjem drugih predmetov«.
10. 9. 1903 v časopisu Slovenski gospodar najdemo prvega krajana 
Jurovskega Dola, ki je stopil na zmagovalni oder. To je bil Dominik Koser, 
sin veleposestnika iz Spodnjega Gasteraja, tekmovalec na kasaških 
dirkah v Mariboru, ki je s svojo kobilo Ledo osvojil odlično drugo mesto.

Dominika Koserja  tako štejemo kot prvega znanega športnika iz našega 
kraja, ki se je kasaških dirk udeleževal, kolikor je znano, na celotnem 
ozemlju takrat enotne dežele Štajerske. Šolska kronika nam za leto 
1907/08 razgrne stanje športa na šoli in v kraju s pomembnim zapisom: 
»Ta velevažen predmet se tukaj popolnoma prezira. Nekaj časa se je 
telovadilo na Cafovem pašniku (Caf je bil gostilničar v Jurovskem dolu, 
danes gostilna Špindler – op. p.), za kar je le-ta zahteval 20 kron. Ker 
denarja šola ni nakazala, je posestnik prepovedal telovaditi in travo 
teptati«.
Mladeniško-dekliška zveza 28. 7. 1910 priredi v prostorih gostilne 
Krajnc (danes Plateis) prireditev, kjer ustanovijo podružnico »Slovenske 
straže« za Šent Lenarški okraj. Iz te organizacije, ki je bila pod vplivom 
katoliške politične opcije, se kasneje formirajo telovadna društva 
»Orel«, kot odgovor na delovanje liberalnih telovadno-političnih 
društev »Sokol«. Ker je bilo pri Lenartu Sokolsko društvo ustanovljeno že 
leta 1908, so z ustanovitvijo podružnice pri Sv. Juriju želeli mladino, 
željno telovadbe, pritegniti k podobnemu delu v katoliškem duhu.         

Kakor je razvidno, je slavnostni govor ob ustanovitvi imel L. Kemperle 
iz Maribora, kot zapiše časopis Slovenski gospodar.

Iz časopisa Slovenski gospodar, z dne 30. 1. 1913, lahko razberemo, 
da so na danes nenavaden način zbirali denar za dejavnost društva 
Slovenska straža.

21. 6. 1914 Sokolsko društvo Lenart organizira »zlet« pri Sv. Juriju v 
Slovenskih goricah. Že pred prihodom Sokolov bi jim naj v kraju grozili, 
da iz Jurija ne bodo prišli živi. Prireditev s telovadnim nastopom ni bila 
motena, tudi grožnje niso bile uresničene. Društvo Sokol je v kraju 
dobilo celo nekaj simpatizerjev. Ker sta si društvi, ki sta imeli isti 
telesno-vzgojni koncept, vendar nasprotne politične poglede, zelo 
konkurirali in bili tekmovalno-rivalski, je večkrat v tem času prihajalo na 
območju današnje Slovenije tudi do �zičnih obračunavanj ter 
verbalnega kon�ikta med člani ene in druge organizacije.

Vir: Narodni list, Celje.

Po koncu 1. svetovne vojne iz župnijske kronike in prispevka v časopisu 
Slovenski gospodar šele leta 1921 spet opazimo aktivnost na telesno-
kulturnem področju v kraju. 

Tako se številna zasedba iz župnije Sv. Jurij v Slovenskih goricah udeleži 
popoldanskih telovadnih nastopov pri Sv. Benediktu v Slovenskih 
goricah. Tako tudi jurjovška podružnica društva »Orel« predstavi svoje 
znanje iz telovadbe številnemu občinstvu. Na tej prireditvi je prisoten 
tudi župnik Gregor Einspieler.

9. 8. 1888                                                                                                                       Vir: Sokol, Praga.
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Gregor Einspieler je v času svojega delovanja kot župnik in kasneje kot 
prošt Velikovški zelo vzpodbujal mladino k telesno-kulturni vzgoji. V 
članku, ki je izšel 9. 8. 1888 v Češkem listu Sokol v Pragi, preberemo, da 
je bil navdušeno sprejet kot vodja koroških Sokolov, ki jih je pripeljal na 
slovensko-hrvaško-češki Sokolski shod tega leta. 

Gregor Einspieler, kasneje župnik pri Sv. Juriju v Sl. Goricah, 
s koroškimi »brati« pozdravi prihod čeških Sokolov ob 25-letnici 
slovenskega Sokola v Ljubljani.

Gregorja Einspielerja ob prihodu z vlakom v Ljubljani navdušeno 
pozdravijo Ivan Hribar, Karel Bleiweis in vrh češkega Sokola iz Prage. V 
kasnejšem obdobju v času političnih razprtij med Slovenci in delitvi na 
klerikalce ter liberalce je nastala sorodna organizacija telovadnih 
društev Orel,  nad katero je imela primat takratna klerikalna opcija. Kdaj 
je Gregor Einspieler prestopil v Orlovsko srenjo, ni znano. Vendar po 
koncu 1. svetovne vojne zasledimo, da na telesno-kulturnem področju 
kljub svoji starosti še vedno prizadevno deluje kot organizator Orlovskih 
shodov po območju Lenarške dekanije. Žal v župnijski kroniki v času 
njegovega delovanja pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah ni nobenih 
oprijemljivih podatkov o njegovi vpetosti v telesno-kulturno vzgojo 
mladine pri nas. Ker pa je društvo kar marljivo delovalo in nastopalo, 
lahko sklepamo, da je dejavnost podpiral vse do svoje smrti 28. 4. 1927.

29. 8. 1926 priredi Orlovska srenja za Lenarški okraj popoldanski Orlovski »zlet« 
z javnim nastopom orlov in orlic ter naraščaja. Kje je potekal telovadni nastop, 
pisec članka v Slovenskem gospodarju ne zapiše.

Nekaj kronološko razvrščenih podatkov o športnih 
aktivnostih v našem kraju v obdobju od 1930 do 1945:

1. 1. 12. 1931 
na tukajšnji šoli priredijo slavnost, na kateri so bili prisotni odposlanci 
novoustanovljene Sokolske čete pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah. 
Starosta te čete je bil Janez Pelcl. Četa je bila kritizirana, da širi nevero. 
Članek o ustanovitvi podružnične čete je omenjen tudi v zborniku 
Sokolsko društvo Lenart 1908−1998.
Čete so bile močno odvisne od društva v Lenartu, spadale so pa pod 
Mariborsko okrožje. Prav v zvezi s ustanovitvijo lokalne čete je 
mogoče danes tudi razumeti sodbo okrožnega sodišča v Mariboru, 
kjer je bil zaradi izjav proti Sokolu obsojen posestnik  Ivan Krajnc iz 
Malne s kaznijo 1500 din. (SI-PAM/0645/003/02451)

2. 2. 6. 1932 
Krajevni šolski svet sklene, da bodo končno pričeli planirati 
telovadišče, prostor, na katerem se mnogo let kasneje pojavijo tudi 
prvi nogometni goli v kraju.

3. 19. 6. 1932 
priredi domača Sokolska četa javni telovadni nastop. O številu in 
lokaciji nastopa ni podatka.

4. 24. 2.−12. 3. 1935 
se domača Sokolska četa iz Sv. Jurija v Slovenskih goricah udeleži 
okrožnega tečaja.

5. 25. 11. 1936 
časopis Slovenski gospodar poroča o sporu zaradi športa v občini Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah, ker občinski odbor odšteje vsoto za novo 
športno opremo.

1. 1937
Krajevni leksikon Dravske banovine za leto 1937 zapiše podatek, da 
sta  v kraju podružnici Sokola in Orla ter strelska družina.

2. 1939
Ob grozeči nevarnosti s severa, kjer Hitler vodi agresivno osvajalsko 
politiko, vključijo tudi člane jurjovške Sokolske čete v obrambo 
domovine. Izvajali so dnevno stražarsko službo. 1. maja 1939 se 
udeležijo tudi sprejema bana Marka Natlačena pri Lenartu.

3. 30. 10. 1941 
okupator ukine tukajšnjo strelsko družino. (SI-PAM/0122/00272 )
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V obdobju med 2. svetovno vojno se je ohranil podatek ustnega vira  
(Janez Bauman), da je bila v kraju odigrana prva nogometna tekma, in 
sicer leta 1944, ko je nemška vojaška posadka igrala nogomet proti 
domačinom na tukajšnjem travniku. Zaradi obnove domovine je 
nastalo dokaj dolgo obdobje, ko na podeželju ni bilo organiziranih 
športnih aktivnostih. 

25. 11. 1936 časopis Slovenski gospodar poroča o sporu zaradi športa 
v občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah, ker občinski odbor odšteje vsoto 
za novo športno opremo.

ŠPORT PRI SV. JURIJU V SLOV. GORICAH 
PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

V šolski kroniki, ki je nastala ob 230-letnici šolstva v Jurovskem Dolu, 
lahko najdemo zapis, da so leta 1957 v našem kraju ustanovili športno 
društvo TVD Partizan Jurovski dol. Društvo je ustanovil Ivan Šnuderl, 
učitelj na tukajšnji šoli.
Društvo je postalo za mladi rod zelo privlačno. Učenci in mladina so se 
masovno vključevali vanj. V istem obdobju so ročno zravnali igrišče za 
šolo na prostoru današnje telovadnice. Žal pa o nastanku društva ni 
najdena in ohranjena nobena dokumentacija, čeprav o tem poroča tudi 
časopis Domače novice, z dne 18. 3. 1961.

Na žalost nimamo o športnih aktivnostih na območju našega kraja v 
tistem obdobju veliko podatkov. Najdemo pa lahko nekaj člankov, ki so 
jih objavljali lokalni časopisi tistega časa.

 Foto: arhiv OŠ Jurovski Dol 

27. 5. 1961  − Domače novice poročajo o strelski družini in nastopu 
rokoborske sekcije v nabito polni športni dvorani  v Jurovskem dolu.

9



5
0

 l
e

t 
n

o
g

o
m

e
ta

 v
 J

u
ro

vs
k

e
m

 D
o

lu

50 let nogometa 
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30. 12. 1961  − Jožica Partlič v Domačih novicah poroča 
o delu mladinskega aktiva v Jurovskem dolu. 
Zapiše, da so najbolj aktivni v telesno-kulturnem društvu.

26. 4. 1962 − Strelska družina Jurovski dol v ligi.

Leta 1963 je bila seja Občinskega odbora SZDL, na kateri so razpravljali o 
problematiki športa in stanju telesne vzgoje v Občini Lenart. V občini 
deluje le TVD Partizan Lenart. V Voličini je dejavnost skoraj zamrla, 
podružnica v Jurovskem dolu pa slabo dela. Sprejmejo sklep, da se na 
terenu ustanovijo iniciativni odbori, ki bi pripravili pogoje za 
ustanovitev športnih društev Partizan.

Leta 1964 je bila ustanovljena Občinska telesno-kulturna zveza Lenart. 
V zvezo je bilo vse do osamosvojitve Slovenije včlanjeno tudi naše 
društvo.

V tem obdobju je domačin Franc Črnčič dosegel enega izmed največjih 
športnih uspehov v posamičnih športih. Osvojil je bronasto medaljo na 
mladinskem državnem prvenstvu v Beogradu.

Članek o seji Občinskega komiteja ZKS Lenart. 11. 3. 1965 −  Domače novice poročajo, 
da v Jurovskem dolu ustanovijo rokoborsko sekcijo.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

ZAČETKI NOGOMETA 
V JUROVSKEM DOLU

V letu 2017 obeležujemo 50 let organiziranega igranja nogometa v Sv. 
Juriju v Slovenskih goricah. Leta 1967 se je po izjavi nekdanjega člana in 
funkcionarja kluba, g. Franca Kovačiča, v Jurovskem dolu prvič sestavil 
nogometni klub, ki je imel svojo številno igralsko zasedbo, vodstvo 
kluba in igrišče.

Franc Kovačič je prišel službovat v Jurovski dol leta 1962, kot delovodja 
enote lenarškega Agrokombinata. V svojih mladih letih je gojil strastno 
ljubezen do nogometa, ki ga je v kraju, kamor je prišel službovat, zelo 
pogrešal. S svojo voljo in znanjem je hitro okužil sovrstnike. Tako se je že 
v letu 1966 začelo resno razmišljati o prvem igrišču in ekipi. Navdušeni 
nad nogometom so fantje pritegnili tudi domačina Petra Rotarja, ki je v 
dogovoru z družino odstopil zemljišče za prvo večje nogometno igrišče 
pod njegovim gozdom v dolini potoka Globovnica. Hitro je stekla 
organizirana akcija ureditve igrišča in postavitve golov na sicer dokaj 
močvirnem zemljišču. Franc Kovačič  je uredil nakup prvih moštvenih 
dresov in ostale nogometne opreme, ki v tistih časih sploh ni bila poceni 
in dostopna ter osnovnih pripomočkov za nogometno igro. Mreži za 
gola jim je spletel kar domačin, ki je obvladal to znanje. Po vrsti uvodnih 
prijateljskih tekem so se v novih enotnih dresih odpravili na prvo tekmo 
gostovat k takrat kar močni ekipi sosednje Zg. Ščavnice, ki je že igrala v 
takrat tako imenovani »Slovenjegoriški conski nogometni ligi«. Prvo 
neuradno tekmo pred vstopom v ligo so izgubili s prepričljivim 
rezultatom 13:1. Kdo je bil strelec prvega zadetka, danes ni več znano. 
Kljub porazu na tej tekmi so s še večjo vnemo nadaljevali in postopno, 
kot to v nogometu poteka, gradili klub in rezultatsko zadovoljstvo. 
Slovenjegoriško ligo, ki je bila cilj kluba, so sestavljali le klubi z desne 
strani reke Drave in je zajemala predmestje Maribora ter celotne 
Slovenske gorice do meja takratnih občin Ptuj in Radgona. Liga je štela 8 
ekip, vodil jo je pa g. Dušan Markoli. 

Franc Kovačič (fotogra�ja iz l. 1961)

Zaradi močvirnega terena se je že v isti sezoni pričelo razmišljati o 
primernejši lokaciji za nogomet. Kot delovodja Agrokombinatove enote 
v Jurovskem dolu, je Franc Kovačič poiskal primerno zemljišče v lasti 
države, s katerim je upravljal Agrokombinat v dolini ob potoku 
Globovnica. Ker je tudi tukajšnja osnovna šola potrebovala večje igrišče 
za šport otrok, je skupaj s takratnim ravnateljem in svojim znancem, g. 
Martinom Vovkom, podal pobudo na vodstvo podjetja, kjer je služboval, 
ki ideji ni nasprotovalo. Da se zemljišče odstopi za širši interes skupnosti, 
sta takrat podali pozitivno mnenje tudi lokalna Krajevna skupnost 
Jurovski dol in matična Občina Lenart.

Martin Vovk je prišel službovat na Osnovno šolo Jurovski dol leta 1958. V 
svojih mladih in študentskih letih je bil igralec mariborskega Branika in 
ljubljanskega kluba Odred (sedanja Olimpija). Kot odličen nogometaš je 
bil tudi član takratne slovenske mladinske nogometne reprezentance. 
Svoje znanje do nogometne igre je hitro prenesel na tukajšnjo šolsko 
mladino ter mlado fantovsko populacijo. Leta 1967 jih je, ko je že bil dve 
leti ravnatelj šole, združil ter usmeril v Nogometni klub Jurovski dol.

Martin Vovk je bil aktiven v klubu in društvu vse do leta 1976, ko je 
funkcije v klubu in takrat že tudi uradno ustanovljenem društvu predal 
mlajšim generacijam. Kot učitelj in kasneje ravnatelj tukajšnje osnovne 
šole, je bil nogometu in športu nasploh vselej izredno naklonjen, vse do 
njegovega odhoda iz kraja na drugo delovno mesto.

Svoje spomine na začetke nogometa je zelo rad obujal in delil z 
udeleženci veteranskih srečanj nekdanjih starejših generacij članov 
kluba, ki smo jih večkrat pripravljali med leti 2000−2010 in na katera se 
je vselej z veseljem odzval.
Martinu Vovku smo hvaležni, da sta na njegovo  pobudo in zagnanost  
nastala objekt in društvo, na katera smo ponosni še danes.

Ko je klub dobil novo igrišče, je Franc Kovačič organiziral akcijo izravnave 
terena in izdelave prvih lesenih nogometnih vrat, ki sta jih skupaj 
naredila s takratnim šolskim hišnikom Alojzom Lorberjem. Jeseni leta 
1967 je bilo igrišče tudi uradno pripravljeno za prvo klubsko sezono. 
Mladi domači nogometaši in privrženci so nestrpno pričakovali prvo 
domačo tekmo na novem, za tiste čase odličnem igrišču. Žreb je 
Jurovskem dolu namenil v prvi domači tekmi NK Apače.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Prva ekipa NK Jurovski dol leta 1967 (fotogra�jo odstopil  g. F. Kovačič).
Stojijo od leve: Miran Bauman, Franc Kovačič, Franc Šalamun, Ivan Špindler.
Čepijo: Alojz Kirbus, Janko Banič, Darko Nekrep. 
Manjkata: Jože Komperšak, Zorjan Mirko

Trenutek pred začetkom prve uradne nogometne tekme med NK Jurovski dol in NK Apače. 
Sodnik je bil Anton Slana.

Skupinska slika igralcev NK Jurovski dol in NK Apače.

Nekaj utrinkov izpred 50 let in zgodovinske prve tekme za nogomet v našem kraju
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Že naslednjo sezono 1968/1969 je NK Jurovski dol z nekaterimi 
okrepitvami končal drugo sezono tekmovanja v Slovenjegoriški conski 
ligi tik pod vrhom razpredelnice in osvojil 3. mesto. Razmah in 
popularnost sta že takrat priganjala vse v klubu k še boljšemu in bolj 
zagnanemu delu. Tako je zaradi nastopanja NK Maribora v takratni 1. 
jugoslovanski ligi vse bolj zorela ideja o širitvi in podaljšanju igrišča na 
maksimalne mere po pravilih nogometne igre.  Kot posledica se je v 
prvih letih igranja na novem prostoru ob Globovnici igrišče hitro 
razširilo in povečalo do roba parcele Agrokombinata, kar je takrat 
zadostovalo minimalnim kriterijem za tekmovanje v ligi. Klub v tem 
času še ni premogel slačilnic in so se pred tekmami preoblačili kar v 
svojih avtomobilih, po tekmah pa so se umivali kar v bližnjem potoku.
Leta 1972 je zaradi novih nalog v službi Franc Kovačič zapustil Jurovski 
dol. Na srečo pa se takrat nogometnemu klubu pridruži Hinko Fanedl, ki  
se takoj zagnano priključi k nogometnim dejavnostim v kraju. Skupaj z 
Martinom Vovkom poskrbita za rast in a�rmacijo kluba na vseh 
področjih. 

NK Jurovski dol, 1972.  
Stojijo od leve proti desni: Fanedl, Zarnec, Pavalec, Mihelič, Caf M., Caf I., Rodeš, Donko.  
Čepijo:Vogrin, Kirbus, Šabeder, Bauman, Brunčič, Belna, Špindler

Spremembe na področju športa v nekdanji Jugoslaviji so klubom vse 
bolj nalagale obveznost združevanja v športna društva z imenom 
»Partizan«. Tako se je tudi v Jurovskem dolu v skladu z državnimi 
težnjami začelo razmišljati o ustanovitvi športnega društva Partizan. 
Sicer je, kot smo že prej omenili, v šolski kroniki zabeležen podatek, da 
naj bi že nekdanji ravnatelj Osnovne šole Jurovski dol, g. Ivan Šnuderl, 
leta 1957 ustanovil športno društvo z imenom Partizan, kar deloma 
potrjuje tudi članek iz Domačih novic, dne 18. 3. 1961, kjer pa avtor 
navaja kot leto ustanovitve 1958. Žal drugih dokumentov o tem ni bilo 
mogoče danes nikjer več pridobiti in tako ne moremo z gotovostjo 
potrditi oba vira. Verjeti je, da je z odhodom g. Ivana Šnuderla na drugo 
delovno mesto športna aktivnost v Jurovskem dolu zamrla za nekaj let .

Leta 1973 stare lesene gole iz smrekovega lesa, ki po navadi niso 
vzdržali zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom, nadomestijo s 
novimi štirioglatimi. V tem letu zaradi vse večjih stroškov s sodniki in 
številnih gostovanj domači nogometaši pričnejo pridobivati sredstva z 
organizacijo plesov v domačem kulturnem domu. Ti plesi so postali tako 
priljubljeni, da so jih organizirali na vsakih 14 dni in z dobičkom pričeli 
�nancirati svojo športno dejavnost. Igrala sta izmenično domača 
ansambla Silva Ornika in Jožeta Zorka. V zelo aktivni nogometni ekipi 
prepoznajo jedro bodočega športnega društva tudi domači pedagogi iz 
Osnovne šole Jurovski dol in jih aktivno ter moralno podprejo. Tako se g. 
Martin Vovk, ga. Terezija Fanedl in g. Jože Hudales neposredno 
angažirajo pri ustanovitvi športnega društva »Partizan« Jurovski dol ter 
pripravijo in organizirajo vse za tokrat tudi uradno ustanovitev društva.

Zapisnik ustanovnega občnega zbora TVD Partizan Jurovski dol, z dne 11. 10. 1974.

Tako na ustanovnem občnem zboru, ki je potekal 11. 10. 1974, 
uradno nastane prvo športno društvo v Jurovskem dolu. Prvi 
predsednik športnega društva, ki so ga poimenovali »TVD Partizan 
Jurovski dol«, je bil Jože Hudales, učitelj na krajevni osnovni šoli. Jože 
je bil res vsestranski človek ter poleg kulture, saj je bil izvrsten pisatelj 
in umetnik, ga je zelo zanimal tudi šport. G. Hudales, po katerem se 
danes imenuje tudi osnovna šola v Jurovskem Dolu je tudi spisal in 
sestavil prvi statut društva. 
Med člani tako imenovanega iniciativnega odbora za ustanovitev 
športnega društva TVD Partizan Jurovski dol so bili zraven Jožeta 
Hudalesa še: Viktor Caf, Jože Belna, Jože Holer, Rezka in Henrik Fanedl, 
Martin Vovk, Ivan Špindler, Maksimiljan Pavalec in Alojz Kirbus.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Člani društva TVD Partizan so tako 12. 10. 1974 naslovili prošnjo za 
registracijo društva na občino Lenart, ki je 13. 11. 1974  prva pravila 
(statut) društva potrdila kot skladna z določili takratnega Zakona o 
društvih in TELESNO-VZGOJNO DRUŠTVO »PARTIZAN« Jurovski dol se 
uradno vpiše v register društev. 

Iniciativni odbor za ustanovitev društva TVD Partizan Jurovski dol.

Spomladi leta 1975 Hinko Fanedl, Alojz Kirbus in Jurij Vogrin 
organizirajo udarniško akcijo in po načrtu domačina g. Stanislava Frasa 
okoli igrišča uredijo prvo žično ograjo na »avstralski« način. Istega leta 
nastane pobuda za izgradnjo slačilnic, katere avtorja sta Henrik Fanedl 
in ravnatelj OŠ ter član društva, Martin Vovk. Tako sta uradno pridobila 
vse gradbene načrte in ostalo potrebno dokumentacijo (pri podjetju 
Gradbeni Inženiring iz Maribora) za gradnjo zidanih slačilnic in 
prostorov društva na popolnoma identičnem kraju kot stoji današnji 
klubski prostor. Žal je gradnja prostorov takrat zastala v sled neurejenih 
lastninskih zadev na zemljišču in krepko upočasnila razcvet športa in 
društva v kraju. Jeseni istega leta se NK Jurovski dol vključi v uradno ligo 
TNZ Maribor, kjer tekmuje s vzponi in padci vse do danes.
Marca 1976 je vodenje kluba prevzel Hinko Fanedl, spremeni se tudi 
Upravni odbor društva ter sprejmejo se nova pravila društva. V društvu 
sta takrat delovali dve sekciji, in sicer nogometna ter strelska. 
Nogometaši so se jeseni 1975 prvič uradno vključili v tekmovanje 
uradne lige TNZ Maribor in glavna naloga članov društva je bila ureditev 
igrišča, da bo to zadostovalo propozicijam tekmovanja in zahtevam TNZ 
Maribor.  

Prošnja, z dne 12. 10.  1974 Občini Lenart za registracijo društva.

Del zapisnika 2. občnega zbora, z dne 20. 3. 1976.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Leta 1976 je domača ekipa prvič uradno prijavljena v takratni pokal 
Jugoslavije ali tako imenovani »pokal maršala Tita«. Žreb je bil že v 1. 
kolu neusmiljen. Prvi nasprotnik Jurovskega dola je bila v tem času zelo 
močna Ptujska Drava, ki je krojila sam vrh 1. slovenske lige. Za to tekmo 
je v kraju in okolici veljalo ogromno zanimanje in prav zaradi nje je 
takrat šola izvedla športni dan ter obvezno prisotnost učencev na tekmi. 
Začetni udarec je izvedel takratni predsednik Skupščine občine Lenart, 
g. Jože Muršec, ki si je kasneje ob številni občinski delegaciji tekmo 
edinega kluba iz občine Lenart, ki je do tedaj nastopil v tem pokalu, tudi 
do konca ogledal.

NK Jurovski dol : NK Drava Ptuj, 13. 5. 1976.
Stojijo od leve: Fanedl, Pavalec, Zarnec, Vogrin, Donko, župan Muršec,  Kukovec, 
Špindler, Rodeš, Vovk
Čepijo: Pšeničnik , Mandl, Bauman, Belna, Brunčič, Kirbus, Kocbek

Alojz Kirbus je človek, ki je živel za nogomet v Jurovskem dolu. Bil je med 
ustanovnimi člani kluba oz. društva, nato pa je na različnih funkcijah 
deloval vse do začetka novega tisočletja, ko se je zaradi bolezni umaknil 
iz aktivnega delovanja v nogometu. Kljub vsem različnim funkcijam, ki 
jih je g. Alojz opravljal v našem klubu, se ga vsi najbolj spominjamo kot 
vestnega in marljivega trenerja, ki je vodil predvsem članske selekcije. 
Bili pa so tudi časi, ko je vodil vse selekcije in prav njegovi prizadevnosti 
se moramo zahvaliti, da ni delovanje kluba tudi prenehalo. V tistih 
viharnih časih za klub je bil Alojz deklica za vse in brez njega ne bi bilo 
tako zdravih temeljev kluba.

Leta 1977 je klub ustanovil občinsko pionirsko ekipo Občine Lenart. 
Prvi trener pionirjev je postal Alojz Kirbus. Igralci, ki so sestavljali 
ekipo, so bili izbrani iz osnovnih šol Jurovski dol in Lenart. Iz te prve 
pionirske selekcije kluba je že čez nekaj let nastalo ogrodje članskega 
moštva. Generacija, ki je nogomet v Jurovskem dolu postavila na 
noge, pa se je počasi poslavljala od aktivnega igranja nogometa. 

Alojz Kirbus – trenerska legenda NK Jurovski dol

25. 10. 1976 Alojz Kirbus kot prvi član kluba opravi trenerski izpit.

V letu 1977 je Nogometna zveza Maribor izdala pogojno dovoljenje za 
igranje v medobčinski nogometni ligi zaradi spremenjenih kriterijev in 
normativov nogometnih igrišč. Igrišče v Jurovskem dolu tako ni več 
izpolnjevalo kriterijev za igranje članskih nogometnih tekem, ker je bilo 
prekratko za 6 metrov. Da ne bi nogomet ugasnil, ker rezervnega 
prostora v kraju ni bilo, je predsednik kluba, Hinko Fanedl, vzpostavil 
pristen kontakt z lastnikom sosednje parcele, g. Francem Zagorškom, 
župnikom pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah. Po predstavitvi problema 
in angažmaju Fanedla je g. Zagoršek klubu odstopil 10 metrov 
potrebnega zemljišča. G. Franc Zagoršek ni bil pristaš športa, nikoli pa ni 
bil niti nasprotnik razvoja športa v kraju, za kar so mu bili športniki vselej 
zelo hvaležni.
Uprava kluba je leta 1978 sestavila ekipo, katere ogrodje so bili igralci, ki 
so trenirali pri mariborskih klubih Železničar in Kovinar. V tej generaciji 
je izstopal odlični napadalec Igor Jevšenak, ki je kasneje po odhodu iz 
Jurovskega dola kariero nadaljeval kot napadalec NK Maribor v 2. 
jugoslovanski ligi. V tem letu je za NK Jurovski dol nastopal in  blestel 
Milan Janković. Ta je prišel kot mladinec z 18 leti na posojo iz FK Crvena 
zvezda iz Beograda k NK Maribor in bil takrat še neuveljavljen igralec, ki 
ga niti naši sosedje niso poznali. Hitro je naredil bliskovito nogometno 
kariero, se že čez dve leti vrnil v Crveno zvezdo in bil v sezoni 1987−1988 
tudi član kraljevega kluba Real Madrid. Kariero pa je končal v RSC 
Anderlecht iz Bruslja (Belgija).
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

NK Jurovski dol, 1979.

1978 Alojz Kirbus doma sam naredi in postavi prve rezervne klopi 
in prostor za delegata tekme.

Klub naslednja leta bolj ali manj uspešno nastopa v tekmovanju 
medobčinske Nogometne zveze Maribor.

NK Jurovski dol 1978 v Zg. Kungoti.

Leta 1979 društvo praznuje obletnico in ob tej priložnosti izdajo klubske 
zastavice, značke in nalepke.

1979 − Ob 5. obletnici društva Partizan izdajo klubske zastavice, značke in nalepke.

V jesenskem delu leta 1980 pride skoraj  do popolne menjave članskega 
moštva. Igralci, ki so 2 leti navduševali tukajšnje občinstvo, pa so si 
poiskali nove klube v višjem rangu tekmovanja. 

NK Jurovski dol, 1980.

Člansko moštvo pa se je izpopolnilo z generacijo prve pionirske selekcije 
kluba. Večina le-teh je bila domačinov, nekaj pa tudi iz Lenarta, Voličine in 
Sv. Trojice, od koder je klub naslednjih dvajset let črpal svoj kader. 
Razumljivo je, da naslednji dve sezoni ni bilo pričakovati velikih 
rezultatov, saj je moštvo bilo izredno mlado. Vodenje kluba leta 1982 
prevzame g. Janko Najdenik, ki je v nogometu aktivno deloval tudi kot 
nogometni sodnik.

NK Jurovski dol, 1982.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Klub se je krepil tudi na strokovnem področju in dokazoval svojo 
ambicioznost na vseh področjih.

NK Jurovski dol, 1984.

Pozdrav igralcev pred začetkom tekme z NK Maribor 
(Janko Irgolič, Matjaž Kek, Jože Prelogar, Milan Žurman …).

Od leta 1986 klub vodijo Jože Šauperl, Aleksander Purgaj in Aleksander 
Mencinger. Vsi so bili v svoji nogometni karieri tudi igralci NK Jurovski dol. 
Klub pa nastopa v 2. medobčinski Nogometni ligi Maribor.

Ob vseh tekmah in organizacijskih težavah pa klub ni pozabil na 
strokovna izpopolnjevanja trenerjev, saj je to bil edini način uspešnega 
dela. 

22. 3. 1982 postane inštruktor (trener) nogometa Alojz Kirbus. 

V Jurovskem dolu je leta 1985 gostoval najboljši slovenski klub vseh 
časov NK Maribor, za katere je takrat med drugimi nastopal tudi Matjaž 
Kek, danes vrhunski trener Rijeke, včasih tudi reprezentance Slovenije. 
Za gostovanje NK Maribora, v tistem času so tekmovali v 2. 
jugoslovanski ligi, je zaslužen Zorko Hlavač, svoj čas trener Maribora, ki 
je živel v Zg. Partinju. Kot zanimivost velja podrobnost, da je Zorko 
Hlavač kot trener celo vodil 3 tekme NK Jurovski dol, pomagal pa mu je 
Vojislav Simeunovič, še ena trenerska legenda slovenskega nogometa.

NK Jurovski dol : NK Maribor, leta  1985.

NK Jurovski dol, 1986.

19. 4. 1986 opravi izobraževanje za trenerje tudi Hinko Fanedl.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Leta 1988 so bile izvedene društvene volitve in za predsednika je bil 
izvoljen Aleksander Purgaj. Sandi je bil že leta poprej močno vpet v 
vodstvo kluba in je bil eden izmed vidnejših članov kluba v tem obdobju. 
Tako je leta 1989 bil klub zaradi političnih pritiskov primoran spremeniti 
ime kluba, saj je bilo ime »Partizan« zaradi razhajanj v bivši državi 
Jugoslaviji politično neprimerno. Tako je društvo dobilo naziv »Delavsko-
kmečko društvo športa in varstva narave Jurij«. V tistem obdobju je bilo v 
društvo vključenih kar šest sekcij. Poleg nogometne, so v društvu delovale 
še košarkarska, atletska, odbojkarska, strelska in šahovska sekcija. 
Največja težava tedanjega društva je bila, da so bili pogoji za delo in 
infrastrukturni pogoji katastrofalni. Tako društvo sploh ni imelo svojega 
prostora. Sestankovali so v lokalni gostilni, za tekme pa so se morali 
preoblačiti v kletnih prostorih nekdanje pošte ali pa celo na prostem, ne 
glede na to ali je zunaj deževalo ali celo snežilo. Ta leta so bila za društvo 
oz. klub zelo turbulentna. Nogometni klub je prevzel Jože Holer, ki je 
člansko ekipo vodil neodvisno od uprave društva. Igralci so prihajali in 
odhajali, a pravih rezultatov ekipa ni dosegla.

NK Jurovski dol − Novoletni turnir, dvorana Tabor, 1987. 
Drugi z leve zgoraj je Milan Babič, ki je kasneje iz Jurovskega dola prestopil 
v NK Orijent iz Rijeke.

NK Jurovski dol, 1988.

Za NK Jurovski dol je igralo kar nekaj igralcev, ki so pozneje naredili 
odmevno  nogometno kariero.

NK Jurovski dol, 1987.

Leta 1988 so postavili na prostoru pri Globovnici prvo leseno slačilnico, 
ki pa je bila dovolj le za domače moštvo. Les je odstopila mariborska 
tovarna Livarna, postavili pa so jo udarniško domači nogometaši. V njej 
se je kasneje zaradi dotrajanosti hranil le še material za pripravo igrišča.
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v Jurovskem Dolu

NK JUROVSKI DOL V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
Kot da bi si nogometni klub vzel vzgled po novi državi Sloveniji, je v 
začetku 90-ih let prejšnjega stoletja začel sestavljati ekipo s samimi 
domačimi igralci. V sezoni 1991/1992 se je trud obrestoval in fantje so 
postali prvaki 2. medobčinske lige Maribor in se uvrstili en rang 
tekmovanja višje. Jože Holer je skupaj s sodelavci, sponzorskimi sredstvi 
in vodstvenimi sposobnosti poskrbel, da je nogometni klub prvič v 
zgodovini osvojil ligo, v kateri je tekmoval.

Bratoma Adulović torej velika zahvala za vse, kar sta delila s svojo 
generacijo v Jurovskem Dolu, kjer bosta ostala zapisana kot odlična 
igralca in velika človeka - kljub vsem travmam, ki sta jih v tistem 
obdobju preživljala. NK Jurovski Dol je ponosen na vrhunske športne 
uspehe, ki jih še ustvarjata, čeprav tisoče milj daleč od nas.
Prav v tem času je svojo člansko kariero začel nogometni biser Davorin 
Šno�, ki je v naslednjih letih postal strelski kralj vseh tekmovanj, kjer je 
nastopal. Njegova preigravanja so postala nočna mora branilcev 
tekmecev nogometašev Jurovskega Dola.

1992. leta NK Jurovski Dol postane prvak 2. medobčinske lige MNZ Maribor. 

Klub je naslednjo sezono začel tekmovati v 1. ligi MNZ Maribor, kjer je 
nastopal vse do leta 2006. 
Leta 1992 je predsedniško mesto v klubu prevzel Valentin Majer. Pod 
njegovim vodstvom je klub začel še intenzivneje skrbeti za mlajše 
kategorije, saj lahko klub na amaterski osnovi le tako preživi – z 
ustvarjanjem domačih igralcev. Amaterizem plačevanja igralcev ne 
dopušča, saj je v tako majhnem okolju �nančnih sredstev premalo.
Tekmovalno so bili v tistem obdobju fantje glede na sestavo moštva 
uspešni, saj nikoli niso ogrozili obstanka v 1. ligi MNZ Maribor. Iz tega 
obdobja pa je potrebno omeniti nekatere igralce, ki so dali NK Jurovski 
Dol poseben pečat. Tako sta v sezonah 1992/1993 in 1993/1994 za naš 
klub nastopala odlična nogometaša Mahmut (Didara) in Ahmet 
Adulović, brata, ki ju je v naš klub pripeljala nesrečna vojna, ki je takrat 
divjala v Bosni. Svoj rojstni Bosanski Brod sta morala zapustiti in se kot 
številni njihovi rojaki znašla kot begunca v Sloveniji. Zelo hitro sta se 
vključila v edini klub velikega nogometa v takratni občini Lenart in vsi 
soigralci ter občinstvo v Jurovskem Dolu so ju toplo sprejeli. Didara je že 
takoj pokazal, da je mojster nogometne igre. Svoje izredno znanje je 
nesebično prenašal in delil z ostalo ekipo ter hitro postal vodja 
takratnega moštva. Za naš klub je bila velika škoda, ko sta  jeseni 
naslednjega leta skupaj s bratom dobila možnost stalne naselitve v 
Kanadi. Ahmet je postal sodnik v 1. kanadski nogometni ligi, Didara pa 
izredno uspešen trener mladinske ekipe  v prestolnici Ottawa, s katero je 
osvojil regionalni naslov province Ontario in dvakrat osvojil turnir 
univerzitetnih ekip Severne Amerike. S svojo ekipo je sodeloval na tako 
imenovanem Vseameriškem kontinentalnem pokalu mladinskih 
selekcij v Orlandu na Floridi. 

Mahmut »Didara« Adulović z  žogo.

Člani NK Jurovski Dol, 1998.

Leta 1997 Upravni odbor društva spremeni ime v Športno društvo Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah, kot se imenuje še danes.

Pionirji NK Jurovski Dol,  1998 – s trenerjem Alojzom Omanom.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

V začetku leta 2000 si Valentin Majer, takratni predsednik Športnega 
društva Sv. Jurij v Slovenskih goricah, zada nalogo izgradnje 
prepotrebnih nogometnih slačilnic in popolne obnove nogometnega 
terena. Danes lahko rečemo, da je svoje poslanstvo takrat opravil 
odlično in postavil nove mejnike v organizaciji kluba. Valentin Majer je 
navezal stike s takratnim županom Lenarta, g. Ivanom Vogrinom, in mu 
predstavil problematiko najbolj priljubljenega športa v kraju. Teren, na 
katerem je že treniralo nekaj selekcij, je bil v katastrofalnem stanju. 
Najbolj pereča zadeva pa je bila nenehna grožnja MNZ Maribor po 
zaprtju igrišča zaradi manjkajočih slačilnic, ki so takrat že bile obvezne 
za 1. ligo MNZ Maribor, v kateri je klub tega leta nastopal. Takratni župan 
Občine Lenart, kamor je Jurovski Dol spadal, je težave kluba in voditeljev 
društva razumel ter obnovo in izgradnjo slačilnic uvrstil v občinski 
program investicij. Tako so v letu 2001 in do avgusta 2002 vse selekcije 
kluba igrale svoje domače tekme v Jakobskem Dolu (člani) in Lenartu 
(mlajše selekcije). Za pomoč v tem obdobju se zahvaljujemo obema 
kluboma, NK Lenart in NK Jakob. Razumljivo je, da ob tako velikem 
projektu, ki se je začel izvajati po toliko letih pričakovanj, vse ni teklo, kot 
smo si zamislili ali pa želeli.

Gradbišče  v Jurovskem Dolu, katero so nogometaši NK Jurovski Dol nestrpno čakali.

V bazni osnovi je bilo izvedeno tudi odvodnjavanje igrišča.

Konstrukcija novih klubskih prostorov in legendarna »katrca Jula«, 
takratno vozilo in zaščitni znak Jurija Vogrina.

Vendar je občutek sreče in zadovoljstva na obrazih številnih, ki so lahko 
dnevno spremljali spremembe na tem področju v času izgradnje 
prevladal tudi nad kakšnimi napakami, ki smo jih nehote kot volonterji v 
vnemi storili. 

Otvoritev novih prostorov oziroma garderob in obnovljene igralne 
površine je potekala 24. 8. 2002, ko so z revialnimi tekmami počastili ta 
pomemben dogodek za naše društvo. Dogodek ni ostal neopažen tudi 
širše, saj sta o njem poročala dnevnika Večer in Ekipa.

Slavnostni prerez traku na otvoritveni slovesnosti dne, 24.8.2002, ki so ga skupaj 
opravili župan Občine Lenart Ivan Vogrin, predsednik krajevne skupnosti Jože Škrlec 
in vodja gradnje in član Upravnega odbora ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah Jurij Vogrin.

Novi klubski prostori tik po otvoritvi, 2002
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Valentinu je bil takrat v veliko pomoč takratni podpredsednik društva 
Jurij Vogrin. Jurij je bil v mladosti igralec NK Jurovski Dol, kasneje pa se je 
pridružil vodstvu kluba. V Upravnem odboru kluba je deloval vse do leta 
2014, zadnjih deset let kot podpredsednik kluba. Konstrukcija novih 
klubskih prostorov, ograja okoli igrišča, goli in še veliko drugih stvari je 
njegovo delo.

50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Nezamenljivi mojster NK Jurovskega Dola Jurij Vogrin, ki je v klub vložil nepredstavljivo 
veliko prostovoljnega dela in predvsem znanja.

Vsi v klubu se zavedamo, da naš športni park ne bi imel takšne oblike in 
ne bi bil urejen brez njegovega truda ter neumornega dela. Leta 2014 je 
zato na pobudo takratnega Upravnega odbora društva postal častni 
podpredsednik Športnega društva Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Ob koncu leta 2002 dotedanji predsednik Valentin Majer na svojo željo 
preda predsedniško mesto nasledniku. To mesto prevzame Peter Škrlec, 
ki takoj nadaljuje z vestnim delom. V svojem prvem predsedniškem 
mandatu je poudarjal delo z mladimi in uspelo mu je povečati število 
mlajših selekcij. Po njegovi zaslugi se je začelo plodno in nujno potrebno 
sodelovanje z lokalno osnovno šolo. 
V začetku novega tisočletja se je športnemu društvu pridružila 
veteranska sekcija »Jurik«. Pod tem imenom so se družili športni 
zanesenjaki, ki so radi igrali košarko in kasneje presedlali na tenis. 
Fantje so ustanovili svojo sekcijo leta 1983 in vse odtlej so se redno 
zbirali na urah rekreacije ter se udeleževali različnih turnirjev. Njihov 
dolgoletni vodja in ustanovitelj je bil Alojz Andrejč. Največji dosežek 
sekcije Jurika pa je izgradnja dveh teniških igrišč v športnem parku 
Jurovski Dol. Igrišče so začeli graditi leta 2004, leta 2005 pa sta igrišči 
dobili svojo končno podobo.

Leta 2003 je društvo organiziralo prvo srečanje veteranov kluba, ki smo 
ga na začetku vpeljali s namenom druženja na vsaki dve leti. Dogodek je 
privabil preko 40 bivših igralcev kluba iz vseh krajev naše regije. 

Članek iz časnika Večer o novi športni pridobitvi v Jurovskem Dolu

Prvo srečanje veteranov NK Jurovski Dol

Verjetno je prav to bil vzrok, da je bila avgusta 2010 na pobudo več 
zagnanih veteranov, predvsem pa nekdanjega predsednika Sandija 
Purgaja, ustanovljena tudi veteranska ekipa NK Jurovski Dol, ki se je 
kasneje vključila v veteransko nogometno ligo MNZ Maribor, kjer 
tekmuje še danes. Predstavnik  ekipe je že od vsega začetka Dušan Ribič.
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Srečanja veteranov se je med drugim udeležil tudi 
pobudnik nogometa v Jurovskem Dolu, g. Martin Vovk.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

V sezoni 2005/2006 je klub dosegel svoj največji tekmovalni uspeh, saj je to tekmovalno leto zaključil kot prvak 1. medobčinske lige MNZ Maribor. 

Časopisni članek o največjem uspehu NK Jurovski Dol

Svoj uspeh bi morali kronati z nastopom v 
3. slovenski ligi, vendar je moral klub 
zaradi prestrukturiranja lig naslednjo 
sezono nastopiti v novoustanovljeni 
Štajerski ligi. 
Jesen v sezoni  2006/2007 je bi la 
tekmovalno uspešna, na žalost pa so 
fantje v spomladanskem delu sezone 
popustili in na koncu je sledila vrnitev 
mošt va v  niž j i  rang tekmovanja.

Kot zanimivost velja podatek, da je že leta 
2005 društvo kot drugo v Sloveniji za NK 
Mariborom izdelalo klubski šal. 
Šal so izdelali v Srbiji, pošel pa je takoj, ko 
je bil dostavljen v Slovenijo. Zahvala za 
izvedbo tega projekta gre Manojlu 
Milenov »Ringu«.

Člansko moštvo, ki je v spomladanskem delu sezone 2007 nastopalo v Štajerski ligi, 
kar je največji uspeh NK Jurovski Dol.

Navijaški rekvizit – šal. 
NK Jurovski Dol je v izdelavi prehitel skoraj vse klube v Sloveniji, razen NK Maribor.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Pomembna infrastrukturna pridobitev v tem času je tudi igrišče za 
odbojko na mivki, ki so ga člani društva izgradili v lastni režiji.
Leta 2008 Peter Škrlec zaradi prevzema novega delovnega mesta 
župana naše novoustanovljene Občine Sv. Jurij v Slov. goricah preda 
vodstvo društva novemu predsedniku Robertu Črnčecu, ki klub vodi še 
danes. Na naslednji programsko-volilni konferenci Robert ostaja 
predsednik društva, zamenja pa se kar nekaj članov v Upravnem odboru 
društva. 
Zaradi zdravstvenih razmer je svoje delo v klubu leta 2010 končal Srečko 
Škerget. Srečko je bil blagajnik kluba dolgih 34 let. Skozi vsa ta leta je v 
klubu skrbel, da so bile �nančne zadeve skrbno urejene. Vsa ta leta je 
deloval tudi v Upravnem društvu društva. Ponosni smo, da smo v svoji 
sredini imeli takšnega človeka in ljubitelja športa. Srečkova življenjska 
pot se je zaradi težke bolezni v letošnjem letu končala, njegovo delo pa 
bo v našem klubu vedno zapisano z zlatimi črkami. 

Kot nekdanji igralec vseh selekcij NK Jurovski Dol in diplomant Fakultete 
za šport, je novi predsednik skupaj z novim vodstvom dal poudarek 
predvsem delu z mlajšimi selekcijami. Tako klub od leta 2009 v 
tekmovanjih MNZ Maribor vselej nastopa z vsaj šestimi selekcijami. To je 
število, ki ga premore peščica klubov v širši regiji. Zaradi svoje strokovne 
usposobljenosti kot trener PRO in predvsem zaradi varčevanja društva s 
�nančnimi sredstvi, Robert prevzame tudi delo članskega trenerja, ki ga 
opravlja volontersko. 
V sezoni 2011/2012 je bil 2. 10. 2011 v Jurovskem Dolu odigran derbi 
med NK Jurovski Dol in NK Lenart, ki je v naš športni park privabil 
rekordnih 565 gledalcev. Tekmo so z 1:0 dobili domači igralci in prevzeli 
primat najboljšega kluba v okolici.

Zapisnik derbija med NK Jurovski Dol in NK Lenart, ko se je na tekmi zbralo 565 gledalcev.

Slavje igralcev pred številnimi gledalci po zmagi nad NK Lenart

Na žalost je člansko moštvo na koncu sezone, kljub dvema zmagama 
proti NK Lenart, v zadnji tekmi izgubilo napredovanje v Štajersko ligo. 

Številčnost članstva v športnem društvu, ki je tedaj združevalo že tri 
sekcije, in sicer NK Jurovski Dol, teniško sekcijo Jurik in žensko 
odbojkarsko sekcijo, je zahtevalo posodobitev klubske hišice oziroma 
prostorov. Številčnost raznih prireditev in družabnih srečanj se je z 
urejanjem športnega parka povečala in pojavila se je potreba po 
posodobitvi ter adaptaciji klubskih prostorov. Jeseni leta 2013 tako na 
novo betoniramo prostor pod starim nadstreškom.

Pozno jeseni 2013 se lotimo urejanja prostora med objektom in 
igriščem. Navozimo podlago, postavimo robnike, prostor tlakujemo, 
obenem pa tlakujemo tudi potko do fontane in uredimo okolico. 
Postavimo tudi novo ograjo ob objektu in zazidamo zid za pripravo 
novega nadstreška. Zima nas je sicer presenetila in za nekaj časa 
ustavila dela, vendar je okolica klubskih prostorov dobila svojo končno 
podobo pravočasno, pred začetkom tekmovalne sezone.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Kljub veliki količini navoženega materiala, se je le-ta skorajda izgubil 
po veliki površini igrišča.

Pri vseh teh talnih delih nam je bilo v veliko pomoč podjetje Male gradnje našega 
dobrega prijatelja Romana Kranerja. 

Ker vremenske razmere niso prizanašale niti nogometnemu igrišču, je 
poletna suša dodobra načela igralno površino. Vodstvo kluba je zato 
julija 2014 izpeljala delovno akcijo, v kateri smo na glavno igrišče 
navozili 100 m3 zemlje, posejali travo in tako vsaj malo popravili igralno 
površino.

Na žalost vseh nas v klubu in seveda tudi navijačev, pa člansko moštvo ni 
sledilo uspehom na področju infrastrukture in tako je članska ekipa v 
sezoni 2014/2015 v 1. ligi MNZ Maribor zasedla 9. mesto in izpadla v 2. 
ligo. To je bil očiten korak nazaj po tekmovalni plati kluba in obe 
naslednji sezoni sta minili v oblikovanju ekipe, ki bi se spet vrnila v 1. 
rang tekmovanja na območju MNZ Maribor.
Nasičenost z aktivnostmi in menjava generacij je posledično prinesla 
slabe rezultate. Ko smo po sezoni 2013/2014 izgubili igralca Davorina 
Šno�a, ki je odšel tekmovat v 3. slovensko ligo k ekipi Lenarta, so se 
začeli temelji članske ekipe majati. V naslednji sezoni je člansko ekipo 
prevzel vrhunski trener Milivoj Bračko, ki je želel z različnimi strokovnimi 
prijemi igralcem dati novo energijo, ampak na žalost tudi to ni bilo 
dovolj.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Davorin Šno� je otrok NK Jurovski Dol in ga ni potrebno posebej predstavljati. Strelski kralj in mojster preigravanj je svojo nogometno pot začel že kot 
pionir v NK Jurovski Dol. Že po prvi odigrani sezoni je postal tarča dveh klubov iz Maribora, in sicer NK Maribor in takrat še zelo uspešnega NK 
Železničar, Davorin pa je kljub vabljivim ponudbam ostal zvest našemu klubu. Že pri 16 letih je prvič nastopil za člansko moštvo in takoj osvojil srca 
najzvestejših navijačev. S svojimi zadetki je postal legenda kluba, vmes postal celo reprezentant Slovenije v dvoranskem nogometu in osvojil zlato 
žogo za najboljšega igralca malega nogometa v naši državi. Davorin, NK Jurovski Dol te ne bo nikoli pozabil in srčno upamo, da te bomo še videli v 
našem dresu, pa čeprav samo v veteranski ekipi.

Na pobudo večjega števila članov in tudi občanov, ki se vedno pogosteje in številčneje zadržujejo v športnem parku, je vodstvo kluba sklenilo, da se 
odstrani nadstrešek ter  podaljša ostrešje, ki bo pokrilo celo teraso. Tako smo julija 2015 odstranili staro nadstrešnico, ki smo jo ohranili in namestili ob 
vhodu v garderobo gostujoče ekipe. Naredili pa smo novo, večjo nadstrešnico.
Pri tej delovni akciji se zahvaljujemo podjetju DEMIS  Boris Demšar s. p., ki nam je pri gradnji veliko pomagalo, tako �nančno kot strokovno. Ponosni 
smo, da smo znova dokazali, da se s prostovoljnim delom in skupno voljo ter elanom lahko marsikatera naloga opravi v lastni režiji in tako prihranimo 
tudi nekaj �nančnih sredstev. Člani društva smo v to delovno akcijo vložili preko 600 prostovoljnih delovnih ur. 
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Ker se je število otrok v naši nogometni šoli povečevalo, starši pa so se 
med treningi svojih otrok zadrževali v športnem parku, se je 
občinskemu svetniku Alojzu Andrejču porodila ideja o postavitvi igral za 
najmlajše. Kasneje se njegovi ideji pridruži tudi podpredsednik 
športnega društva Dušan Ribič, ki je v imenu občine in športnega 
društva izbral igrala in vodil delovno akcijo postavitve igral. Tako smo 
avgusta 2015 člani društva sami postavili igrala. S tem smo poskrbeli 
tudi za starše z mlajšimi otroki, da lahko otroci preživijo prosti čas na 
igralih, starši pa si ogledajo tekme starejših otrok. Igrala je �nancirala 
Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 
Ker v vodstvu kluba želimo, da se v našem športnem parku zadržuje 
čimveč ljudi, ne samo nogometni navdušenci, smo julija 2016 uredili še 
prostor za razgibavanje  starejših, kakor tudi mlajših obiskovalcev. Ob 
igralih smo namestili tudi varnostno zaščitno mrežo.

Postaje za razgibavanje in rekreativno dejavnost.

Klub ima danes v tekmovanjih MNZ Maribor prijavljenih kar sedem 
selekcij, na kar smo izredno ponosni. Rezultati sicer niso najboljši, 
ampak vodilo trenutnega vodstva kluba niso rezultati, ampak 
rekreacija, druženje in predvsem dejstvo, da je treba otroke in mladino 
spraviti vstran od televizije in računalnikov in jim vcepiti vrednote, kot 
so volja do gibanja, veselje do športa, medsebojna pomoč in 
kolegialnost.
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NALOGE IN DELO NK JUROVSKI DOL V PRIHODNOSTI
S tem pa ambicij in volje do dela tudi v prihodnje sedanjemu vodstvu ne manjka. Tako je naloga in želja, da se članska ekipa čim prej uvrsti v višji rang 
tekmovanja, kamor tudi spada. Organizacijsko želimo društvo in klub popeljati nivo višje, da se bomo lahko primerjali z močnejšimi nogometnimi 
sredinami. Že ob koncu letošnjega leta pa bomo začeli z adaptacijo glavnega nogometnega igrišča, ki so ga leta igranja in število odigranih tekem 
dodobra uničila. Sama igralna površina bo sanirana, nameščen bo namakalni sistem, ob igrišču pa bomo postavili razsvetljavo. Tako bodo otroci in 
ostali fantje lahko trenirali tudi zvečer. V letu 2018 si želimo skupaj z Občino Sv. Jurij v Slovenskih goricah ob igralih urediti še tako imenovano 
»telovadnico na prostem«. S tem bi poskrbeli  za druženje in razgibavanje vseh generacij, od najmlajših do najstarejših. V nadaljnji prihodnosti pa si 
postavljamo nalogo postavitve pokrite tribune, ki bo prinesla zadovoljstvo in užitek tudi našim zvestim navijačem.

Število objektov upravičeno zahteva, da je prostor ob potoku Globovnica dobil ime 
Športni park Sv. Jurij v Slov. goricah.
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Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 1
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NK JUROVSKI DOL − SELEKCIJE V SEZONI 2016/2017

Selekcija U-9, trener: Sašo Urbanič

Selekcija U-11, trener: Rok Majer
28



Selekcija U-13, trener: Tomislav Novak

Selekcija U-15, trener: Luka Sambolec  
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Selekcija U-19, trener: Amadej Tišler 

Članska ekipa, trener: Tomislav Novak
30



Veteranska ekipa, trener: Boštjan Kurnik; predstavnik: Dušan Ribič

Sekcija odbojkaric, predstavnica: Ines Fras Sekcija tenisačev, predstavnik: Gregor Nudl
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PREGLED DRUŠTVENIH FUNKCIJ  IN ODBOROV
PREGLED DRUŠTVENIH FUNKCIJ IN ODBOROV

Predsedniki društva:
Franc Kovačič (pobudnik), 1967−1974

Jože Hudales, 1974−1976
Hinko  Fanedl, 1976−1982

Janko Najdenik, 1982−1985
Jože Šauperl, 1985−1987

Aleksander Purgaj, 1987− 1989
Alojz Kirbus

Aleksander Mencigar
Valentin Majer, 1992−2002

Peter Škrlec, 2002−2008
Robert Črnčec, 2008– 

Ustanovni odbor:
Viktor Caf
Jože Belna
Jože Holer

Jože Hudales
Rezka Fanedl
Henrik Fanedl
Martin Vovk

Ivan Špindler
Maksimiljan Pavalec

Alojz Kirbus

Izvršni odbor ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah, 2017:
Robert Črnčec (predsednik)

Dušan Ribič (podpredsednik)
Sašo Urbanič (sekretar)

Simona Črnčec (blagajnik)
Ines Fras (sekcija za odbojko)
Gregor Nudl (sekcija za tenis)

Rene Toplak (kapetan članskega moštva)
Rado Eder (član)

Vlado Repa (član)
Jože Schonveter (član)
Luka Sambolec (član)

Uroš Črnčec (član) 
Jernej Sinič (član)

Nadzorni odbor ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah, 2017:
Jože Divjak (predsednik)

Milan Drašak  (član)
Boštjan Kurnik (član)
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Utrinek s prve tekme NK Jurovski Dol – leta 1967 Tekma z Dogošami 1979-ega leta

Tekma NK Kungota: NK Jurovski Dol - leta 1979 Tekma za pokal Maršala Tita – NK Jurovski Dol : Drava Ptuj – leta 1985. 
Ptujska Drava je takrat nastopala v 1. slovenski ligi.

NK Jurovski Dol:
Stojijo: Breznik, Košnik, Zorko, Hudales, Šabeder, Breznik Z.
Čepijo: Roškar, Šauperl, Kukovec, Golob, Bračič

KMN Mak Jurovski Dol – tudi eden izmed najuspešnejših klubov malega nogometa 
na štajerskem koncu je bil vključen v ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah. 
Janez Verbošt je bil idejni oče in sponzor tega uspešnega kluba, ki si je med drugim 
priigral celo uvrstitev v 1. slovensko ligo malega nogometa, ki pa so ga zaradi 
infrastrukturnih težav, morali zavrniti. Športna dvorana v Voličini namreč ni ustrezala 
normativom NZS, druge primerne dvorane pa v takratni skupni Občini Lenart ni bilo.
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50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Najzvestejši navijač NK Jurovski Dol – 
ne mine tekma članske ali veteranske ekipa, da se ne bi slišala 
njegova sirena in krik »gremo Jurij«

Ena izmed najlepših tekem v zgodovini NK Jurovski Dol  - izvrstno pripravljeno igrišče, 
derbi z NK Lenart, 565 gledalcev in na koncu sladka zmaga z 1:0

Da imamo v našem športnem parku vedno dovolj dela, redno skrbi tudi narava Del članske ekipe ob analizi uspešnega dne ob gradnji ostrešja 

»Še malo, pa smo konec« - del ekipe zaključuje s krovskimi deli. 
Ostrešje smo skoraj v celoti naredili v lastni režiji, opravljenih je bilo skupno 
preko 600 prostovoljnih delovnih ur

Skupna fotogra�ja po končani delovni akciji – pridružili so se nam tudi gasilci



50 let nogometa 
v Jurovskem Dolu

Brez testiranja igral po postavitvi ni šlo. Skrbnik igralne površine Jože, je bil vesel da je dobil delo. 
V tej akciji smo na igrišče navozili 100m3 zemlje.

Mladinska ekipa na delu – ne nabirajo regrata, ampak po navozu zemlje 
je bilo potrebno z igrišča odstraniti vso kamenje, tudi tiste najmanjše kamenčke. 
Nevarnost poškodb je ob kamenju na igralni površini namreč velika.

Veseli smo, da naši navijači poskrbijo, da po tekmah nismo lačni

Presenečenje za našega Sandija -  ljubitelja zgodovine in seveda NK Jurovskega Dola

Članska ekipa z najboljšim navijačem
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Večji sponzorji, ki že leta podpirajo razvoj nogometa oz. športa v Jurovskem Dolu:

36

Strojna gradbena delaStrojna gradbena dela

ČRNČECČRNČEC

Boris Demšar s.p. , Tel.: 031 534 249

ZIDARSTVO

TESARSTVO

KROVSTVO

okenske police

AVTOPREVOZNIŠTVO

KONRADKONRAD
IZREDNI IN MEDNARODNI PREVOZI

Anton KONRAD s.p.
Malna 9, 2223 Jurovski Dol

T: 02/72 90 250, M: 041/613-399
E: transport.konrad@siol.net



37

Kraigherjeva ulica 19 , 2230 Lenart   

Tel: 00386 41 234 235

E-mail: crn.transport@gmail.com

Petovar Branko s.p., Gradiška 4b
2230 Lenart, tel. 02/ 729 20 10

PRI ANČKIPRI ANČKI
Nataša Lorenčič s.p.

Zg. Partinje 28a, 2223 Jurovski Dol
Tel.: 02/ 720 51 02, 041 372 257

www.priancki.si

www.agrafa.si



Eder helopal d.o.o.
Gosposvetska cesta 84

2000 Maribor

GSM 041 638 408
dusan@eder-helopal.si

Dušan Ribič
Vodja prodaje

www.eder-helopal.si
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STEKLARSTVO ALSTEK
Aleš Purgaj s.p.

Kraigherjeva 19a ,2230 Lenart
T: 041 88 69 11, 02/ 720 73 60

steklarstvo.alstek@gmail.com
www.steklarstvo-alstek.com

Frizerski salon

Tanja
Frizerski salon

Tanja
Tanja LAVRENČIČ s.p.
Jurovski Dol 106, 2223 Jurovski Dol
T: 02/ 720 52 16, GSM: 040 755 812

AVTOMEHANIKA - AVTOELEKTRIKA

AVTOKLEPARSTVO - AVTOLIČARSTVO

MKL DEJAN ŠKRLEC s.p.

Tel.: 02/ 720 69 46
GSM: 041 522 284, 041 504 207

ZAKLJUČNA GRADBENA DELA

STROJNI ESTRIHI

Janez FEKONJA s.p.
GSM: 041 502 798

KVARZ BETONI - HIDRO IZOLACIJE - SANACIJE TAL
MINTAŽA GIPS PLOŠČ - KERAMIČARSTVO

Bar LOVEC
Martina Črnčec s.p.

Ptujska cesta 13, 2230 Lenart v Slov. goricah
T: 041 440 343 (Martina)

051 452 847 (Marjan)

Trgovina BALA
Jelka BREZNIK s.p.

Trg revolucije 1
2000 Maribor, Tel.: 02/ 320 47 23

ELEKTROINSTALACIJE
ELEKTRIČNE MERITVE
MERITVE STRELOVODOV
RAČUNALNIŠKE MREŽE

Robert Zorjan s.p.

GSM: 031 675 415
elektro.e.t@hotmail.com

Suzana Najdenik s.p.

Spodnji Gasteraj 36
2223 Jurovski dol

Frizerski salon

Suzana

GSM: 041/ 206 975 

AVTOPREVOZNIŠTVO

Jože DIVJAK s.p.
Jurovski Dol 112, 2223 Jurovski Dol

T: 02 720 52 05, M: 041 735 481

AVTOPREVOZNIŠTVO
VOJKO BREZNIK s.p.
Malna 14a,
2223 Jurovski Dol
GSM: 041 760 569
T: 02/ 720 58 11

AVTOPREVOZNIŠTVO
Milan BAUMAN s.p.

Malna 16, 2223 Jurovski Dol
T: 031 650 002 - 02/720 52 91
E: milanbauman@gmail.com

Plodršnica 16, 2213 Zgornja Velka
T: 02/645 60 02, GSM: 031 833 135

biserkakramberger.kramber@gmail.com
Jurovski Dol 8a, 2223 Jurovski Dol

Tel: 02/720 59 30

PREVOZ MLEKA IN
ČIŠČENJE CEST
Branimir VERBOŠT s.p.

Jurovski Dol 103
031 870 034

TRGOVINA AZUR

Nada ORNIK s.p.
Ilaunigova ulica 7
2230 Lenart
T: 02/ 720 64 39, GSM: 031 801 707
E: nada.ornik@siol.net

Instalacije HAUPTMAN d.o.o.
Kraigherjeva 19 a, 2230 Lenart
Tel.: 02 720 50 88, GSM: 051 651 244

e-mail: mh.lenart@amis.net

vodovod    plin  - - -ogrevanje hlajenje
www.instalacije-hauptman.si

BAR 
PANORAMA CAFE
Jurovski Dol 71a

2223 Jurovski Dol

KLIMATSKE NAPRAVE
TOPLOTNE ČRPALKE

Catena d.o.o. - Malečnik - 02 473 23 20
E-mail: toplak.riaps@amis.net

DRAGO KOROŠEC s.p.

Varda 5/a
2223 Jurovski Dol
Tel.: 02/ 7205 481

GSM: 041/ 801 461

ELEKTRO E.T.

Vodja PE Ptuj

Gradiška cesta 4, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

T: 02 720 60 40

www.oljarna-petovar.si, e-mail: oljarna petovar@siol.net

Frizerski salon

Andreja

Oljarna in trgovina

www.studio-illustris.comwww.studio-illustris.comwww.studio-illustris.com

info@studio-illustris.cominfo@studio-illustris.cominfo@studio-illustris.com

Foto in video produkcija
in

servis PC

Srečko Grah s.p.
Žitence 12, 2223 Jurovski Dol

GSM: 041 823 797

Vrtnarstvo
Biserka Kramberger

JOLLI

MONTAŽA PROHOLC
IZDELAVA POHIŠTVA PO MERI

Črnčec Dejan s.p.

Zg. Gasteraj 1a

2223 Jurovski Dol

Tel.: 041 580 027

Gregor Nudl
samostojni zastopnik

M: 041 629 768
E: gregor.nudl@zav-sava.si

VOMI INŽENIRING d.o.o.

Ljubljanska ulica 91, 2000 Maribor

T: 02/ 621 08 95, GSM: 041 690 671

E: herbert@vomi.si, www.vomi.si

Gsm: 051 314 347, 051 314 345
Tel.: 02/720 64 44
Fax: 02/720 64 48
E-mail: mobicom.lenart@siol.net

Maistrova ulica 20,
2230 Lenart

Miran Očkerl s.p.LENART

PREDELAVA MESA - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI

Zdravko Bohorč
Varda 1, 2223 Jurovski Dol

02/729 25 26 in 041 882 249
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PREVOZNIŠTVO
ŠKRLEC Robert s.p.

Zg. Partinje 145b,2223 Jurovski Dol

T: 02/640 36 71, M: 041 729 196

KOVINARSTVO PLANINC
Na Dobravi 3a, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Tel.: 040 195 710

KP

Nismo pa pozabili tudi ostalih manjših donatorjev in vseh občanov, ki nam kakor koli pomagajo pri ohranjanju športnih dejavnosti v Jurovskem Dolu.

amoz
AMOZ d.o.o.

EXPORT-IMPORT

Milan Senekovič

Lomanoše 25
9250 Gornja Radgona

T: 02/ 564 14 90
M: 031 848 967

E: milan.senekovic@gmail.com






