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1. KONTROLNA TO ČKA: IGRIŠ ČE PRI OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR  
  

Pohod se prične na asfaltiranem igrišču za mali nogomet pri OŠ Franja Malgaja Šentjur, 
ki letos praznuje 110-letnico šolske zgradbe.  
Pot vodi ob gostišču Bohorč preko mostu mimo hotela Žonta in naprej proti naselju 
Podgrad, kjer je pri spomeniku Valentinu Orožnu druga kontrolna točka.  
 
2. KONTROLNA TO ČKA: Spomenik Valentina Orožna 
 
V naselju Podgrad je bival duhovnik in pesnik Valentin Orožen, znan po prijateljevanju z Ipavci in 
svojih ponarodelih pesmih: Vse mine, Lastovici v slovo, Napitnica … Ob 200-letnici njegovega rojstva 
je bila na mestu njegove rojstne hiše postavljena spominska plošča. 
Od tu se pot nadaljuje skozi naselje Podgrad mimo Lipice, osamljene vzpetine, na kateri je nekoč stala 
graščina, proti 3. kontrolni točki na Rozaliji. 
 
3. KONTROLNA TO ČKA: Cerkev Svete Rozalije (366 m) 
 

Stavba je nastajala v 17. stoletju; najprej prezbiterij, nato ladja. Zgradili so jo zaradi strašne 
kuge. Posamezni elementi kažejo značilno izzvenevanje gotike. Posebno kvaliteto 
predstavljajo veliki oltar ter Jelovškove freske.  
 
Čudovita razgledna točka pri cerkvi razkriva lepoto reliefno razgibane pokrajine bližnje 
Blagovne ter širše šentjurske in celjske kotline. Odpočijte si in pokusite dobrote, ki so jih za 
vas pripravili zaposleni v kuhinji OŠ Franja Malgaja Šentjur.  
 

 
Pot se nato spušča do naselja Lokarje, kjer pri kmetiji Mastnak prečkate cesto. Pazite na previdnost pri prečkanju! Osebje 
supermarketa KEA Šentjur vas bo prijazno pogostilo. 
Pot vodi naprej proti vzhodu mimo nasada lešnikov, rezervnega nogometnega igrišča po gozdu do ceste Šentjur – Primož. 
Ta del poti omogoča izreden panoramski pogled na Celjsko kotlino in Kamniško-Savinjske Alpe.  
 
4. KONTROLNA TO ČKA: Cerkev Marije sedem žalosti na Botričnici 
 
Po tradiciji je stala tukaj prvotno cerkev Sv. Janeza na Kamnu, ki pa se je pozneje poimenovala v 
Marijino. Kot taka se omenja že leta 1676. Sedanjo stavbo so zgradili med leti 1736 in 1743, ko 
je bila tudi posvečena. 
 

 
Pot se spusti po klancu navzdol do naselja Zgornji trg, kjer je tudi zaključek letošnjega 
Jurjevega pohoda z možnostjo udeležbe na ostalih prireditvah v sklopu Šentjurjevega.  
 
Zgornji trg je staro mestno jedro z župnijsko cerkvijo Svetega Jurija ter muzejem Zakladi 
Rifnika in Ipavčevo hišo, kjer sta se rodila znana skladatelja in zdravnika Benjamin in 
Gustav Ipavec. Tu je tudi zaključek pohoda. 

 


