
ŠENTJUR V NAŠEM V SRCU

Kraj sestavljata dva med seboj povezana dela: Zgornji trg, staro 
srednjeveško jedro, in Spodnji trg, ki je nastal po letu 1846, ko je čez 
Šentjur stekla Južna železnica. Iz časa začetkov železne ceste na 
Slovenskem je danes v Muzeju južne železnice. Arhitekturno sta 
zanimivi tudi župnišče ter kaplanija, v bidermajerski hiši, danes: 
Ipavčeva hiša, ki je bila obnovljena po skicah Jožeta Plečnika. Danes 
je v njej urejena stalna razstava o njihovem življenju in delu, nekdanja 
zdravniška ordinacija je preurejena v poročno dvorano, v kleti je 
vinoteka priznanih vin s šentjurskega območja, na vrtu pa je Plečnikov 
vodnjak s kamnito mizo. Na arheološkem najdišču na bližnjem hribu z 
imenom Rifnik, na katerem so našli najdbe, ki segajo od pozne kamene 
dobe do srednjega veka, so rekonstruirali prazgodovinsko hišo s 
predstavitvijo izkopanih ostankov, sanirani so temelji dveh cerkva, 
starokrščanske in arijanske, sedmih hiš ter obzidja s stražarnicami. Del 
arheoloških najdb je sedaj razstavljen v Muzeju Šentjur, ki je na 
Zgornjem Trgu.

Izlet je primeren za vse starostne skupine. Prijava na izlet poteka preko 
Agencije Sreča, lahko nas kontaktirate preko telefonske številke 041 
574 922 ali na elektronski naslov agencija.sreca@gmail.com. Skupni 
stroški znašajo 22€ na osebo. Izlet se plača v naprej, lahko nas 
obiščete in znesek poravnate osebno na naši agenciji, (Sončkova ulica 
4, 3000 Celje) lahko nas pa pokličete na zgornjo telefonsko številko za 
možnosti plačila preko TRR.



16.30-17-00 – pavza
(odhod z avtobusom do
Muzeja Južne Železnice)

17.30-18.00 – ogled Muzeja
Južne Železnice

18.15-18.30 – vožnja z avtobusom
do Slivniškega jezera

18.30-19.30 – prost ogled jezera in
okolice, obiščete tamkajšnji Lokal Ramna
Slivniško jezero, si privoščite kakšen
napitek ali sladico.

19.30 – odhod iz Slivniškega jezera
proti glavni avtobusni postaji Šentjur

20.00 – konec ekskurzije, odhod domov

PROGRAM:

ŠENTJUR V NAŠEM V SRCU

8.00 – začetek, zberemo se pri glavni
avtobusni postaji v Šentjurju
(odpravili se bomo z avtobusom)

8.30-9.30 – ogled Muzeja Ipavčeve hiše
- Enourni ogled po muzeju

9.30-10.00 – pavza
(odhod z avtobusom do gradu Rifnik)

10.30-12.00 – peš se bomo odpravili
do Arheološkega parka Rifnik
- Ogled Rifnik in njegovi zakladi

12.30-14.30 – iz Rifnika se bomo
odpravili z avtobusom do
Gostišča Bohorč (kosilo)

14.40 – odhod z avtobusom 
do Slomškove hiše

15.30-16.30 – ogled Rojstne hiše
Antona Martina Slomška


