
sako leto se v Šentjurju se konec aprila odvija 
največja turistična prireditev v Občini Šentjur 
Šentjurjevo, letos že jubilejna petindvajseta. 
Posamezne prireditve, ki se bodo v tem letu 

odvijale med 23. aprilom in 3. majem, obišče letno sku-
pno okoli deset tisoč ljudi. Letošnje Šentjurjevo bo prav 
posebno, saj bomo predvsem sobotno dogajanje posveti-
li najbolj znamenitemu šentjurskemu županu Gustavu 
Ipavcu, ki je širše poznan predvsem kot skladatelj in 
zdravnik. Čas njegovega županovanja sovpada s hitrim 
razvojem takratnega Sv. Jurija ob Južni železnici s priho-
dom vlaka ter prebujanju narodne zavesti slovenskega 
naroda, in prav njegovo delo je zaznamovalo ne samo 
območje današnjega Šentjurja, ampak je pustil ogromen 
pečat v oblikovanju kulturne identitete našega naroda.
 Prav iz razloga krepitve identitete slovenskega 
naroda znotraj avstro-ogrskega cesarstva konec 19. in za-
četek 20. stoletja ter razvoja takratnega Sv. Jurija ob južni 
železnici smo za letošnje Šentjurjevo izbrali to obdobje 
kot rdečo nit celotne prireditve ter Gustava Ipavca kot 
osrednjo osebnost prireditve.
 Celotno dogajanje, ne samo osrednjo sobotno, 
sooblikujejo različne organizacije in društva in v izved-
bo vseh prireditev jih je vključeno preko dvajset, vsaka s 
svojimi člani in prostovoljci.
 Letošnje Šentjurjevo zajema vse tradicionalne 
dogodke, ki so se že doslej dogajale v njegovem sklopu. 
Samo Šentjurjevo se tako prične s slavnostno akademijo 
ob prazniku mesta Šentjur s podelitvijo priznanj mesta, 
ki jo bomo letos izvedli v četrtek, 23. aprila. V petek pa 
se bo tradicioanlnemu ŠentRocku, podelitvi priznanj za 
najboljša vina letnik 2014, salam in kruha ter razglasitev 
Ipavčevih vin, letos premierno postavljal mlaj na star na-
čin v okrašenem Zgornjem trgu.
 Sobotno dogajanje se bo pričelo z Šentjurijevim 
sejmom z izdelki domače in umetnostne obrti, kulinarič-
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nih dobrot, vinske po-
nudbe, čebelarskimi in 
medčarskimi proizvo-
di, lončarskimi izdelki 
in drugim. Na letošnji 
prireditvi bodo za zlato 
žico v kuhanju Šentjur-
jeve kisle župe tekmo-
vali lokalni, regionalni 
in tudi nacionalni me-
diji. Letošnji Jurjev po-
hod nameravamo raz-
širiti za bolj vzdržljive 
pohodnike, za otroke pa popestriti Jurčkovanje, prvič pa 
bo organiziran tudi festival otroških folklornih skupin. 
Osrednji del dogajanja se bo v soboto odvijal od 12.00 do 
15.00 ure, ko bomo s pomočjo Gustava Ipavca spozna-
vali življenje v Zgornjem trgu konec 19. stoletja. Ekipe 
četrtnih skupnosti Šentjurja in gostujoče krajevne sku-
pnosti bodo tekmovale v Šentjurjevih igrah, najmočnejši 
korenjaki pa bodo tekmovali v vlečenju vrvi za prehodni 
pokal Šentjurjevega. Dan se bo zaključil z revijo naro-
dnozabavnih ansamblov in veselico s skupino Veseli 
svatje.
 Nedelja, 26. aprila, je rezervirana za 25. revijo 
odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin, praznični 
ponedeljek pa za razstavo starodobnih avtomobilov in 
motorjev. Šentjurjevo pa se bo zaključilo 3. maja z etno 
koncertom v cerkvi na Botričnici.
 Vabimo vas, da se nam v času Šentjurjevega pri-
družite na kar se da veliko prireditvah in z nami izkusi-
te romantični čas konca devetnajstega stoletja. Bogat in 
zanimiv program, ki smo ga pripravili, je oblikovan, da 
zadovolji še tako izbran okus.

Mestna skupnost Šentjur
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PROGRAM PRIREDITEV

Četrtek, 23. april
Svečana akedemija ob pra-
zniku Mestne skupnosti  
Šentjur in 26-letnici mesta 
Šentjur
Na akedemiji obodo podeljena 
priznanja Mestne skupnosti Šen-
tjur za leto 2015

Lokacija: 
Ipavčev  kulturni center
Čas:
19.00
Organizator: 
Mestna skupnost Šentjur

Petek, 24. april
Igraj se
Predstavitev družabnih iger na 
temo kulturne in naravne dedi-
ščine
Lokacija:
Prireditveni šotor pred Galerijo 
Zgornji trg
Čas:
10.00–13.00
Organizator:
Mladinski center Šentjur

Postavitev Mlaja na tradi-
cionalni način
Lokacija: 
Ulica skladateljev Ipavcev
Čas:
10.00–13.00
Organizator:
Mestna skupnost Šentjur

Razglasitev Ipavčevih vin
Lokacija: 
Prireditveni šotor pred Galerijo 
Zgornji trg
Čas:
10.00–13.00
Organizator:
Občina Šentjur

Podelitev diplom za oce-
njena vina letnika 2014 in 
priznanj za najboljše sala-
me in kruh
Lokacija:
Prireditveni šotor pred Galerijo 
Zgornji trg
Čas:
10.00–13.00
Organizatorja:
Vinogradniško društvo Šentjur, 
Društvo kmetic Mavrica

ŠentRock
Lokacija:
Prireditveni šotor na Mestnem 
trgu
Čas:
21.00
Organizator:
Študentski klub mladih Šentjur



Sobota, 25. april

Šentjurjev sejem
Lokacija:
Ulica skladateljev Ipavcev
Čas:
8.00–20.00
Organizator:
TIC Šentjur

Tekmovanje v kuhanju 
»Šentjurjeve kisle župe«
Lokacija: 
Ulica skladateljev Ipavcev
Čas:
9.00
Organizator:
Mestna skupnost Šentjur

Jurjev pohod
Zbirno mesto:
OŠ Franja Malgaja Šentjur

Čas:
9.00
Organizator:
Občina Šentjur

Trasa:
OŠ–Rozalija–Botričnica–Zgornji 
trg

Jurčkovanje
Lokacija: 
Pod kostanji
Čas:
10.00–16.00
Organizator:
Društvo Prjateljev mladine Šen-
tjur, Mestna skupnost Šentjur

Festival otroških folklor-
nih skupin
Lokacija: 
Pod kostanji
Čas:
12.00
Organizator:
KUD Skrinja

Zgornji trg nekoč in danes

Lokacija: 
Zgornji trg

Čas:
12.00 –15.00

Organizator:
Mestna skupnost Šentjur

Osrednje prireditev s prikazom najzanimivejših zgodb 
konca 19. in začetka 20. stoletja z nastopom folklornih 

skupin.

Šentjurjeve igre
Lokacija: 
Ulica skladateljev Ipavcev
Čas:
15.00–17.00
Organizator:
Mestna skupnost Šentjur

VI. tekmovanje v vlečenju 
vrvi za prehodni pokal 
Šentjurjevega
Lokacija: 
Ulica skladateljev Ipavcev
Čas:
17.00
Organizator:
Športno društvo Šentjurjski kore-
njaki

XV. revija narodnozabav-
nih ansamblov in pevcev 
občin Šentjur in Dobje
Lokacija: 
prireditveni šotor pred Galerijo 
Zgornji trg
Čas:
18.00
Organizator:
Mestna skupnost Šentjur

Šentjurjeva veselica z an-
samblom Veseli svatje
Lokacija: 
prireditveni šotor pred Galerijo 
Zgornji trg
Čas:
20.00
Organizator:
Gostišče Bohorč

Nedelja, 26. april

XV. Šentjurjeva revija od-
raslih pevskih zborov
Lokacija: 
Ipavčev kulturni center
Čas:
19.00
Organizator:
JSKD OI Šentjur

Ponedeljek 27. april

VIII. razstava starodobnih 
avtomobilov in motorjev
Lokacija: 
Železniška postaja Šentjur
Čas:
8.00–16.00
Organizator:
Klub starodobnikov Večno mladi 
Šentjur

Nedelja, 3. maj

Jurijev etno koncert na Bo-
tričnici
Lokacija: 
cerkev Marije sedem žalosti na 
Botričnici
Čas:
19.00
Organizatorji:
JSKD OI Šentjur, Mestna sku-
pnost Šentjur, KUD Skrinja in 
Šolski center Šentjur

Glavni organizatorji:
Mestna skupnost Šentjur, Občina Šentjur, RA Kozjansko

Soorganizatorji:
JSKD OI Šentjur, Študentski klub mladih Šentjur, TIC Šentjur, KUD Skrinja, Gostišče Bohorč, Vinogradniško društvo Šentjur, Društvo kme-
tic Mavrica, Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, Planinsko društvo Šentjur, Društvo prijateljev mladine Šentjur, Športno društvo Šentjurski 
korenjaki ...


