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Turistidno drultvo Muliava
v vseslovenskem !i ll Leto

Jurdidevem letu 2ozt JJr ili{e
Kot pove 2e ime, Turistiino dru5tvo lvluljava deluje na lt/1uljavi,

prijazni dolenjski vasici v sredi5tu Obiine lvanina Gorica.

lr4uljava skriva 5tevilne zanimivosti in dobre ponudnike, a prav

gotovo se je 2e pred mnogimi leti popolnoma zlila z najvefjim

slovenskim pripovednikom, prvim romanopiscem in urednikom

.Josipom Jurtiiem.
Turistidno dru5tvo lr4uljava Ze vrsto let aktivno sodeluje z Jurtitevo

domaiijo, ki je danes muzej na prostem in tudi kraj 5tevilnih

prireditev.V minulem letu 2020 jeTuristiino dru5tvo Ir4uljava skupaj

zZavodom Prijetno domate, ki upravlja z muzejem, ter Kulturnim

druStvom Josipa Jurtita lr/uljava in muljavskimi gasilci zaielo

izvajati vetje poletne glasbene prireditve, ki so bile novost in so se

odlitno obnesle.Turistitno druitvo IVuljava sodeluje pri predstavah

v letnem gledali5tu, na Juriitevemu pohodu, ie organizator

Stevil nih pri reditev in nateaajev (izdelovanje tu ristiini h spomin kov,

panjskih kontnic ... v sodelovanju s PS Ir4uljava), v kraiu pa povezuje
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Vlada Republike Slovenijeie teto 2021 razglasila za leto Josipa Juriiia.
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vse deleznike turistiane ponudbe.

Turistitno dru5tvo skupaj zZavodom Prijetno domaie lzvaja evropski

projekt, imenovan JURi,CEV VZIV, s katerim bomo skupaj nadgradili

progam Jurditeve domatije in vanj vkljudili lokalne ponudnike.

Pridobiva nje evropski h sredstev je za d ru Stva svojevrsten izziv, zato

smo na pridobitev projekta ponosni, verjamemo pa, da bomo po

dveh letih, ko bo projekt pri koncu, lahko porotali o kakovostni

turistitni nadgradnji ponudbe na lVuljavi.

Literarna zapu5dina
Leto 2021 ne bo v znamenju Josipa Juriita samo za prebivalce

It4uljave, ampak za vso Slovenijo. Vlada Republike Slovenije je leto
2021 razglasila za leto Josipa Jurtita na predlog ministrstva za

kulturo. Pobudo je ministrstvu podala Obiina lvandna Gorica.

V obrazloZitvi razglasitve so na ministrstvu za kulturo zapisali: >V

letu 2021 se spominjamo 140. obletnice smrti .losipa Jurtita (4.3.

lB4B-3.5. lBBl), ilovenskega pisatelja, pesnika in iasnikarja, avtorja

prvega slovenskega romana Deseti brat, ki je bil ena od osredniih

kulturnih in politiinih oseb druge polovice 19. stoletja. Prihodnje leto

bo minilo 160 let, odkar je kot sedemnajstletnik napisal Pripovedko o

beli kati, 140 let od izida romana Rokovniaii in tudi od rzida prve

itevilke Ljubljanskega zvona, ki ga je zasnoval skupai s Tavioriem,

Levcem tn Kersnikom.

Razglasitev Juriitevega leta bo lahko spodbudila drzno in ustvarialno

zasnovo programskih politik, programov in proiektov v letu 2021, od
podrotja zaloZniitva, knjiLnitarstva, gledaliit, muzejev do

raziskovalnega in rzobraZevalnega podrotja. Hkrati je to tudi odliina
piloinost za medpodrotno okrepljeno sodelovanje in vkljutitev tudi

drugih resorjev, kot so denimo iolstvo, raziskovanie in turizem.

Razglasitev .)urtiievega leta 2021 na ravni driave bo pozitivno

povezala ne samo literate, pisatelje, urednike in kulturne ustvarialce,

ampak vso Slovenijo.<

... in uredniSko ter novidarsko delo
V pripravah se zdaj na lokalni ravni zdruZujemo z Obtino lvandna

Gorica in Zavodom Prijetno domate, in sicer tako muljavsko

turistiino ter kulturno drustvo kot tudi Stevilne druge organizacije,

kot so knji2nica,Sole, Javni sklad za kulturne dejavnosti, srednja Sola

in drugi.
Programsko so Juriitevo leto na Zavodu opisall takole: >Vsebinsko

smo Jurtitevo leto razdelili na dve podroiji, in sicer na pisatelievo

literarno zapuitino in pisateljevo uredniiko in novitarsko delo.

Program bo vseboval itevilne aktivnosti tako na Jurtiievi domatiii kot

v mnogih knji1nicoh, iolah in profesionolnih organizaciiah ipd. lzvedli

bomo strokovni simpozij, pribliZali )urtiteva dela v novih preoblekah,

izvedli bomo itevilne bralne in izobraZevalne aktivnosti, tudi v
sodelovanju s iolami. Pripravili bomo razstave, nateiaie in uprizoritve.

ldeja o .)urtitevem letu je bila izjemno pozitivno sprejeta, zato vedno

znova dobivamo ie nove predloge, sodelovali bodo itevilni, ki na

razlitne natine skrbijo za slovensko besedo in literarno dediitino.
Razglasitev vseslovenskega Ju rtiievega leta 2021 ie velika tast in uspeh

za vse nas. Je velika odgovornost, da bomo bogato Jurtitevo dediiiino
uspeino predstavljali, in predvsem izjemna priloinost za razvoi vsebin,

povezovan je s Slevilntmi ustanovami in organizaciiami za promociio in

predvsem, da naiega Juriiia aktualiziramo in ga ie boli pridi1amo

slovenski javnosti.<

Tudi za Turistitno druStvo l\4uljava, ki bo aktivno sodeiovalo pri

aktivnostih v Jurdidevem letu, se tako obeta izjemno pestro leto. Pri

natrtovanih dejavnostih je svojevrsten izziv upo5tevati 5e stanje z

epidemijo, a ostajamo optimistiani. Branje in z njim na5.luriit lahko

pride do lludi prek knjig, tudl na dom. Predvsem pa upamo, da

bomo z Jurtitevim letom opozorili tudi na turistiine lepote ltluljave

in tako pripeljali nove obiskovalce. Ne nazadnje pa je pomembno

tudi to, da .Jurtitevo leto predstavlja povezovanje Turistifnega

dru5tva lr4uljava z drugimi organizacijami in ponudniki.

Naj bo leto 2021 v znamenju Juriita in prijazno vabljeni, da nas

obiSiete v de2eli desetega brata.

Turistidno druStvo lr/luljava, Gaiper Erjavec, predsednik, in

Zavod Pr|etno domaie, Irzlaja Lampret, direktorica
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