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GEOGRAFIJA TRGA ŠENTJURJA
Namen dela j e geografski opis trga Šentjurja kot regionalnega
centra za okolico ter označba funkcije, ki jo ima kot prometni m gospodarski center ter zato kot sedež komune. Zato opisujem predvsem
Šentjur sam kot delno ruralno in delno urbansko naselje, le pregledno
pa okolico, ki teži k centru in na katero trg vpliva. Za bolj jasno sliko
se poslužujem podatka o trgu Šentjurju, podatkov o katastrski občini
Šentjur in končno predvidenih podatkov o bodoči komuni.
Uvod
Trg Šentjur pri Celju leži 11 km vzhodno od Celja ob železniški
progi Ljubljana—Maribor ter Celje—Rogatec. Trg se razteza deloma na
desnem bregu razširjene doline Voglajne, na levem bregu Pesnice,
deloma pa na pobočju nizkega griča, ki pada na jug proti dolini
Voglajne. Šentjur je središče Voglajnske doline, za njegovo širšo okolico
pa lahko smatramo vse porečje Voglajne, razen malenkostnih izjem ob
povirju Sloma in pa pokrajine ob spodnjem toku Voglajne od Štor navzdol, ki je že neposredna okolica Celja. V Šentjurju dobi Voglajna vse
znatnejše pritoke: Slom, Kozarico in Pesnico. V Šentjurju se na glavno
cesto Celje—Rogaška Slatina stekajo ceste s Kozjanskega, od Šentruperta
(Breze) ter od severa, iz Dramelj in Ponikve. Tu je stičišče dveh predelov: terciarne, rahlo gričevnate pokrajine na severu, to je na desni
strani Voglajne, in močno razgibanega, hribovitega »Kozjanskega« z
značilnimi g rapami in strmimi, gozdnatimi pobočji na levi strani Voglajne, na jugu; tam zavzema kulturni svet le oble vrhove hribov ali
skromne doline in le redko pobočja (Breze, Kalobje, Svetina, Slivnica,
Dobje, Zusem itd.). V vzporedniški smeri pa smo tu na prehodu med
Celjsko kotlino na zahodu in Sotelskim na vzhodu, kar pomeni hkrati
prehod iz alpskega predgorja v panonski predel.
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SI. 1. Trg Šentjur pri Celju

FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POKRAJINE
Morfogenetski problem celotne pokrajine
Šentjur s svojo okolico se nahaja na robu Celjske kotline, oziroma
Savinjske doline, pravzaprav v njenem podaljšku, v široki terciarni
kadunji, ki je na severu omejena s Konjiško goro, na jugu pa jo omejuje
podaljšek kamniško-trojanske antiklinale, ki prav pod Šentjurjem izginja pod terciarno odejo, da se pozneje v Rudnici spet pokaže. S svetom,
ki pripada porečju Voglajne, sega široka okolica Šentjurja tudi še preko
kamniško-trojanske antiklinale v podaljšek moravsko-trboveljske sinklinale. Antiklinalni hrbti, ki ločijo sinklinale, so zgrajeni iz starejših,
največ mezozojskih kamenin, niže ležeči oddelki pa so prekriti z mladoterciarnimi plastmi (1, str. 72—73).
Pretežni del naše pokrajine, tudi trg sam, je v omenjeni široki terciarni kadunji, kjer srečamo vrsto terciarnih formacij različnih oblik.
Eocenski deli se pokažejo samo na severu podolja in le redko ter posamič
tudi na robu antiklinale, ki omejuje kadunjo na jugu (Resevna). To
dokazuje, da se na jugu nadaljujejo. Na splošno lahko ločimo severno
ali eocensko in južno ali neogensko cono. Mejo med obema nakazuje
vrsta pomembnih plutonskih in semiplutonskih tvorb, ki tečejo s presledki od Vojnika do Sv. Roka (termalna črta: Topolšica—Dobrna—slatine
pri Rogatcu), vzhodno od Rogatca in dalje na Hrvatsko. Na našem področju imamo na tej črti dve vasi z imenom Slatina. Nekatere od teli
264

G e o g r a f i j a trga Šentjurja

kamenin spadajo med mlajše vulkanske kamenine in se lahko opredelijo
kot doleriti. Vendar ne tvorijo vidnih kop, so sploh neopazne v reliefu.
Površina pokrajine je valovito gričevnata. Toda gričevje je tesneje
zgoščeno in vzpetine so često izrazitejše kot je navada v terciarnem
področju. Vzrok zato je v obeh dvigajočih se valih, Rudnici in Resevni.
Višine med 450 in 600 m niso redke (Kalobje 621 m, Sv. Helena 531 m,
Sv. Uršula 464 m, Babna gora 444 m itd.), medtem ko je dolinsko dno
komaj nad 250 m (2, str. 215). Vidno vplivajo na obliko reliefa le odpornejši litavski apnenci. Izrazit tak apniški hrbet se vleče sem od vzhoda
v smeri Sv. Ema pri Podčetrku—Sv. Helena—Kalobje—Breze. Na njem
stoji dvanajst cerkva, južna pobočja pa so posajena z vinsko trto. Drug
širši hrbet litavskih apnencev sega od Rogaške Slatine do Ponikve in še
preko železniške proge do bližine vasi Sv. Primož. Pri Sv. Primožu
imamo celo kraške jame s kapniki.
Za razumevanje geološke zgradbe, predvsem pa hidrografskega
omrežja našega področja je nujen pogled v geološko preteklost. Naša
pokrajina je bila v terciarni dobi del velikega morskega zaliva sarmatskega, pozneje deloma tudi panonskega morja (3, str. 11). Za dokončno
se umikajočim morjem so sledile reke s svojimi pritoki in ustvarjale
novo rečno omrežje. Ena od teh rek, ki je daljšala svoj tok za umikajočim
se morjem čez današnjo šentjursko pokrajino, je bila verjetno prednica
današnje Savinje. Toda od takrat se je hidrografsko omrežje preusmerilo. Preko terciarne kadunje, nekdanjega morskega zaliva, poteka danes
razvodnica med porečjema Sotle in Savinje. Sprememba se verjetno veže
s spremembami na Savi. Sava, ki je bila prvotno tipična reka laške
sinklinale, je za časa panonske transgresije, ko se je njena erozijska baza
znatno zvišala, izdelala s svojimi pritoki popolno ravan — panonsko
površje. S tem je izgubila sinklinalni značaj in je kot nižinska reka
prestavljala svojo strugo. Ko so v postpanonski dobi spet oživele tektonske sile, je dviganje Posavja zalotilo Savo na jugu ter jo tako vklenilo
v južno, litijsko antiklinalo, kjer teče še danes. Ker je bila Sava v postpanonski dobi erozijska baza za vse Posavje, so njeni pritoki hitreje
erodirali, kot je napredovala erozija v laški sinklinali. Zaradi tega je
marsikateri direktni savski pritok prodrl v sinklinalo in pretočil vode
iz nje. Na ta način si moremo predstavljati tudi nastanek prodorne doline
Savinje pod Celjem, ki je odločilno vplival na današnjo morfologijo
pokrajine ob Voglajni. Savinja dela pri Celju, kjer stopa v Posavsko
hribovje, tako značilno koleno, da že na prvi pogled kaže na spremembo
prvotnega toka. Ko se je umikalo miocensko morje in mu je Savinja
sledila, ij je trojanska antiklinala še zapirala pot proti jugu. Nekatere
značilnosti reliefa na današnjem razvodju med Voglajno s pritoki (Slom,
Šentviški potok, Ločnica, Drobinjski potok) in Sotlo s pritoki (Mestinjščica, Šmarski potok, Zibiški potok, Tinski potok) bi kazale na to, da je
Savinja tekla nekoč naravnost proti vzhodu. Voglajna, Šmarski potok,
Mestinja in gornji tok Sotle bi bili torej ostanki predpanonske Savinje.
Za to bi govorili prečni profili, ki nam kažejo razvodja v obliki širokega
dolinskega dna, nadaljujočega se v obliki teras skoraj vzdolž vse doline
imenovanih voda. Ker imamo ohranjene terase samo iz najmlajšega
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pliocene, je glede tedanjega toka Savinje nemogoče reči kaj določenega
(4, str. 56). Veliko verjetnost domneve, da je Sava s pretočitvijo Savinje
razbila hidrografsko enotnost njene svoječasne spodnje doline, pa podpira splošno reliefno lice pokrajine, ki se tu odprto nadaljuje iz Savinjske doline proti Sotli, čisto v skladu s splošno geološko zgradbo posavskih
gub in njihovo podolžno petrografsko razporeditvijo. To zgradbo v
pokrajini najbolje nakazujeta oba stranska robova, ki spremljata terciarno podolje od zahoda proli vzhodu (nadaljevanje Karavank s Konjiško
goro in Bočem na severu ter Posavsko hribovje z Rudnico na jugu).
Sama terciarna pokrajina, nekdanje dolinsko dno, je močno razgiban
gričevnat svet, ki so ga vode tako preoblikovale, da je težko ugotoviti

obelno

Karta 1. Geološka zgradba okolice Šentjurja
1 = aluvij, 2 = pleistocen, 3 = pliocenska ilovica, prod in pesek, 4 = litavski
apnenci (spodnji miocen), 5 = spodnjemiocenski morski laporji in peščenjaki,
6 = spodnjemiocenski trahitni tuf, 7 = spodnjemiocenski peščenjaki, 8 = triadni skrilavci, 9 = triadni apnenci in dolomiti, 10 = karbonske plasti, 11 =
eruptivne kamenine.
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količkaj zanesljive sledove prvotnega dolinskega dna. Med 340 in 440 m
višine je toliko gričevja in je tako nepravilno razvrščeno in razmetano,
čeprav ponekod v terasah, da je v njem nemogoče ugotoviti morebitni
nekdanji enotni strmec proti vzhodu, l u d i na robovih doline je najti
dokaj lepe terase (na primer Na Rifniku in Resevni), a jim nisem mogel
najti povezanosti. Morda je tudi poznejše nepravilno dviganje potenciralo višinske razlike, ki so ostale po pretočitvi.
Vsekakor podpira verjetnost domneve o pretočitvi Savinje neskladje
med to splošno reliefno plastiko in današnjim hidrografskim omrežjem.
Razvodnica med porečjem Voglajne, ki odvaja vode na zahod v Savinjo,
in porečjem Sotle, katere pritoki tečejo na vzhod, ni v skladu z vidnimi
geološkimi razmerami, marveč je le slučajna. Od severa na jug preči
tu vrsta nizkih prečnih zatikov, medtem ko ves sistem terciarnih slojev
nemoteno prehaja od zahoda proti vzhodu, od Voglajne proti Sotli.
Razvodnica se prične pri Sv. Mihelu nad Sladko goro, se dotakne zahodnega dela Rudnice in konča pri Planini. Zanimive so tudi smeri vodotokov, ki si jih bomo ogledali pri hidrografskem opisu.
Geološka podlaga in reljef v šentjurski okolici
Šentjursko okolico sestavljajo v morfološkem pogledu tri področja:
1. Hribovito področje se vzpenja južno od širokega dolinskega dna
Voglajne. Tvorijo ga najvzhodnejši odrastki Posavskega hribovja, ki tu
izginjajo pod terciarno odejo. Kot podaljšek slemena od zahoda sem
(Tolst, Svetina) zapirata na južni strani obzorje Resevna (630 m) in
Rifnik (570m). Za tem slemenom se pričenja pokrajina s strmimi pobočji,
globokimi grapami in valovitim planotastim svetom na vrhu. V novejšem
času se je za ta svet udomačil naziv Kozjansko, predvsem pod vplivom
narodnoosvobodilne borbe, ko je to bilo področje istoimenskega partizanskega sektorja. H Kozjanskemu bi šteli ves svet, ki ga oklepajo
železniška proga Brežice—Zidani most, železniška proga Celje—Rogatec
in Sotla.
2. Gričevnato področje zapolnjuje vso opisano terciarno kadunjoGričevje se dviga 100—160m nad dolinskim dnom v zložnih, oblih,
včasih pa nekoliko bolj razgibanih oblikah. Na takem griču stoji tudi
prvotni del trga Šentjurja (297m nm. v.), Zgornji trg ter vsa ostala
naselja, ker je bilo dolinsko dno zanje prevlažno.
3. Ravninsko področje obsega široko dolinsko dno Voglajne, ki se
tik pred Šentjurjem, pri Črnolici in Grobelnem razširi, p'od Šentjurjem,
pri Opoki, pa spet zoži. V tej ravnici stoji tudi drugi del trga, tako imenovani Spodnji trg (259m nm. v.). Nekoliko ožje ravnice imamo tudi
v dolinskem dnu pritokov: ob Kozarici pri Šentjakobu, ob Pešnici
od Šentjurja navzgor in ob zgornjem toku Voglajne pod Slivnico.
Najstarejša geološka tvorba, karbonska, sega v ta okoliš le z neznatnim drobcem (Javornik in del Rifnika). Tudi triade je v tem področju le malo. Pojavlja se z veterštajnskimi apnenci in dolomiti na južni
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strani Rifnika in sega preko ceste proti Resevni. Rifnik in Resevna sta
zgrajena iz spodnjemiocenskih rogovačastih trahitnih grohov, ki prehajajo pri Sv. Urbanu in Crnolici v eruptivne rogovačaste trahite. Od
Rifnika in Resevne proti Voglajni so spodnjeiniocenske litavske apnene
tvorbe, ki prehajajo pri Ogorelcu in Vrbnem tudi preko Voglajne in
reste. V Šibeniku, od Vrbnega preko Podgrada, Pešnice, Kamena in
Bezovja do Grobelnega in Šmarja segajo morski laporji in lapornati
peščenjaki, ki se na manjši površini pojavljajo tudi severno od Ogorelca.
Od Lokarij preko Dol proti Dramljam so pliocenske ilovice, prodi in
peski.
Ob potokih so mlade aluvialne naplavine, ki zavzemajo v Šentjurju,
Novi vasi, Crnolici in pri Sv. Urbanu malo večje površine. Hrib v
Vrbnem (Cestni Jožek), Hrušovec, hrib nad Sikoškom, Sv. Ahac in večji
del Nove vasi in Crnolice pa tvorijo diluvialni prodi in peski (5).
Direktni gospodarski pomen petrografske osnove je razmeroma
majhen. Pod Rifnikom in v Podgorju je dober milovec (saponit), ki ga
pa ne izkoriščajo. V triadnem jedru Resevne in Rifnika je vrsta kamnolomov za gramoz in mlinske kamne, obilico gline pa j e v šentjurski
okolici izkoriščala nekoč zelo cvetoča lončarska obrt.
Klima
Podnebje v Šentjurju j e že bolj kot v Celjski kotlini pod vplivom
bližine Panonskega nižavja. Zato so poletne temperature, zlasti v nižinah, razmeroma zelo visoke, saj doseže temperatura maksimalno podnevi
povprečno 33,6°C. Absolutno najvišja izmerjena temperatura j e 37° C,
izmerjena v juliju 1928. Tudi zime so ostrejše. Za razliko s Celjem je
opaziti v Šentjurju vedno nekaj več snega, posebno še, kadar pada dež
s snegom. To in pa dejstvo, da pade sicer v Šentjurju malenkost manj
padavin kot v Celjski kotlini, daje soditi, da so zimske temperature
nižje kot v zahodnem sosedstvu. Najnižja izmerjena temperatura v zadnjih tridesetih letih je bila —32° C (februarja 1929. leta). Povprečna
julijska temperatura znaša 20—21° C, januarska pa —1 do —2° C. Okrog
23° C kolebanja med najtoplejšim in najhladnejšim mesecem je že precejšen znak kontinentalnosti. Zimski mraz traja do 3 mesece. Značilno
za dolino pri Šentjurju je, da v njej pomlad nekaj zakasni za ostalimi
kraji v bližnji okolici (ozelenitev bukve, cvetenje kostanja). Tudi poljske
kulture dozore nekoliko kasneje. Značilno je nadalje, da je v dolini zelo
malo breskev in marelic. To velja za kraje okrog Šentjurja tja do bližine
Dramelj, ob Slomu do Ponikve in do razvodja pri Sotli. Nevarne so
pomladne pozebe, ki nastopajo do sredine maja (leta 1952 in 1953 j e
pozeba dve leti zaporedoma pustošila vinograde še po 15. maju. Leta 1924
in 1928 pa je prišlo celo junija do občutnih pozeb, prvič z —6,5° C in
drugič z — 5° C). Jesenske pozebe nastopijo po 10. oktobru, vendar so
manj škodljive, ker morejo osmoditi le ajdo, ki pa je je v pokrajini
okrog Šentjurja že tako malo (v letu 1921 je bila že septembra absolutna
minimalna temperatura — 3° C).
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Temperature v desetletnem povprečju
(1920—1929)
I.

Mesec

II.

III.

IV.

V. VI. VII. Vili. IX.

X.

XI.

XII.

10-letno povpr.
abs. min. temp. —13,3 —12,9 — 8 —2,6 2,4 3,8 9,0 8,3 3,8 —0,6 —7,1 - 1 2 , 1
10-letno povpr.
abs. mesečnih
mat. temp.
8,8
+ 7,5 + 10,5 + 18,5 21,5 27,9 30.5 33,7 32,1 26.1 20,1 14,3
Sred. mes. terminsko izmer— 1,4 — 1,7 + i,l 9,1 15,0 17,5 20,5 19,1 14,6 9,9 4,8
3,5
jene temp.

Povprečna srednja letna temperatura je 9,4°C
Na vreme v Šentjurju vplivajo v glavnem trije vetrovi. Severovzhodni veter, krivec, je dolgotrajen veter, ki prinaša pozimi sneg, poleti
pa dež. Značilno je, da pri tem vetru barometer raste, a se vreme vendar
slabša. Tudi jugozahodnik prinaša redno padavine, dež. Severozahodnih,
gorjak, prinaša lepo vreme.
Padavin pade v Šentjurju nekaj nad 1000 mm letno, v desetletnem
povprečju 1075 mm. Najbolj suha je zima (december, januar, februar,
marec), medtem ko so padavine v dobi vegetacije približno enakomerno
porazdeljene na vse mesece.
Mesečne padavine v desetletnem povprečju
(1920—1929)
I.

II.

45,5

41,8

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

IX.

X.

45,3 118,4 114,1 117.3 117,0 109,8 125,2 86,9

XI.

XII.

Letno

94,2

60,1

1075,6
(6)

Skoraj največ padavin je še v pozni pomladi in zgodnji jeseni.
Poleti so česti nevihtni nalivi, za vinogradne kraje okolice pa je nevarna
toča, ki pogosto uničuje pridelek (Dramije). Y Šentjurju samem v zadnjih tridesetih letih ni bilo toče, ki bi opazneje škodovala, čeprav je
v neposredni okolici dodobra oklestila trte (Dramlje, Sv. Štefan, Tinsko).
V dolini Voglajne so pogoste jutranje megle jeseni in spomladi,
medtem ko jih drugje v okolici ni. Megla je še posebej škodovala, ko je
pritisnila k tlom in razvlekla po vsej dolini Voglajne strupeni plin
iz celjske cinkarne, ki je občutno škodoval cvetju, sadežem, predvsem
pa smrekovemu gozdu. Gozd je zato skoraj izginil iz nižjih predelov.
Sedaj cinkarna omejuje izhajanje plina.
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Hidrografija
Hidrografsko spada ozemlje vse šentjurske okolice k porečju Voglajrie. Y njem pomeni ravno Šentjur važen hidrografski center. Sama
Voglajna priteče izpod Jezerc pod Dobjem po tesno vrezani dolini,
ki se nekoliko razširi pri Sv. Urbanu (Glinca) pod Slivnico, ko dobi
z desne strani Drobinjski potok in Ločnico. Pravzaprav je Ločnica glavni
gornji tok Voglajne, ker je sama Voglajna do sovodnji z Ločnico le
neznaten potok. Ločnica izvira blizu vasi Jesovec jugozahodno od Šmarja
pri Jelšah. Razvodje med njo in porečjem Sotle je nizko, komaj opazno,
izviri potokov, ki tečejo na obe strani, se kar vraščajo drug v drugega.
Potok teče od začetka v smeri V—Z, nato pa zavije proti jugu za triadni
porfirni hrbet, ki j e skrajni vzhodni konec Posavskega hribovja, tetta hrbet oziroma antiklinalno os preseče ob njegovem skrajnem koncu.
Na njegovi južni strani pa po kratkem toku v smeri V—Z nenadoma zopet
zavije na sever ter z ozko dolino ponovno preseče porfirni hrbet. Severno
od njega se stvar še enkrat ponovi: Ločnica zavije na jug, preseče hrbet
in priteče ponovno v aluvialno dolino, kjer se združi z Voglajno pri vasi
Glinca (Spodnja Slivnica). Nekateri trdijo, da je tudi Voglajna dobila
svoje ime po glini (»glajni«), ki jo odnaša s seboj. V svojem nadaljnjem
toku Voglajna, ki je pravzaprav nadaljevanje Ločnice, ponovno zavije
na sever ter v ozki soteski še enkrat preseče triadni hrbet (pri Arčanovem
kamnolomu se lepo vidijo porfirni skladi), nato pa priteče pri vasi
Crnolica v široko aluvialno ravnico, ki spada že v našo terciarno kadunjo. Tako tvori Ločnica z Voglajno tri lepe velike meandre, ujete
v triadni hrbet.
Vzhodno od Šentjurja dobi Voglajna z desne strani pritok Slom,
ki pod imenom Cecinjski potok izvira pod Dolgo goro, nato pa teče
v smeri SV—JZ do kraja Ponikva, kjer se usmeri proti jugu. Tu dobi
ime Slom. Po udobni dolini, uglobljeni v gričevnato pokrajino, teče
nato do Grobelnega, kjer v ostrem kotu zavije v smer V—Z, v aluvialno
dolino Voglajne. Tu postane Slom, podobno kakor sama Voglajna, počasen, len vodotok, ki si v večjih in manjših ovinkih ter meandrih išče
pot naprej; odtok še ovirajo jezovi, ki se vrste po dolini.
Naslednji desni pritok Voglajne je Pešnica, ki dovaja vode iz okolice
vasi Dramlje, severno od Šentjurja. Teče po plitvi dolini, obdani s terciarnim gričevjem, naravnost proti jugu, nato pa vzdolž vsega trga
Šentjurja, nakar priteče v Voglajno skoraj v pravem kotu. Kakih 100 m
prej kot Pešnico pa dobi Voglajna z leve strani pritok Kozarico, ki dovaja vode izpod Šentruperta nad Laškim (danes Breze) od onkraj trojanske antiklinale. Kozarica teče najprej proti vzhodu po nekaj 100 m
široki aluvialni, deloma močvirni ravnici, se pri vasi Šentjakob obrne
na sever, tu pa si kmalu nato vseka ozko sotesko skozi sklade vzhodnih
odrastkov Posavskega hribovja med Resevno in Rifnikom. Razvodje med
gornjim tokom Kozarice pri Šentjakobu in gornjim tokom Voglajne pri
Sv. Urbanu je nizko, kot da se tok Kozarice v smeri Z—V nadaljuje
preko v Voglajno. Iz prodorne soteske priteče Kozarica v aluvialno
ravnico Voglajne južno od Šentjurja in se nato v Šentjurju izliva v
Voglajno, prav tako skoraj v pravem kotu. Voglajna teče nato po levem
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Karta 2. Karta Šentjurja z okolico
1 = poplavna področja ob Voglajni in pritokih, 2 = jezovi na potokih, 3 =
obokani mostovi, 4 = raven svet, 5 = nižji gričevnat svet, 6 = višji hribovit
svet, 7 = plastnice.
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robu svoje dokaj široke (0,5—1 km) doline do Opoke pred Štorami. Tam
se dolina zopet zoži.
Opisani hidrografski center pri Šentjurju zahteva zaradi pogostih
poplav in zamočvirjenih delov podrobne hidrološke preiskave. (O vzrokih poplav v tem predelu glej razpravo »Povodenj okrog Celja junija
1954«, Geografski vestnik 1954, str. 40—43).
Tla
Tla v okolici Šentjurja lahko v glavnem razdelimo v tri skupine:
1. Najnižji predeli imajo mlada, nerazvita ali slabo razvita tla, ki so
sicer rodovitna, a so izpostavljena poplavam. Kljub peščeni in prodnati
podlagi tla niso lahka, temveč jih prištevamo k ilovnatim ali glinasto
ilovnatim tlom. Več glinaste primesi je tam, kjer s spiranjem prihajajo
glinaste mase iz više ležečih laporjev in lapornatih peščenjakov. Ta periodično poplavljena tla so sicer rodovitna, so pa pogostokrat prevlažna
in zaradi premočne glinaste primesi zbita, gosta in mastna. Velika vlažnost tudi veča zakisovanje in izpiranje hranilnih snovi v tako globino,
kjer jih rastline ne morejo več izkoriščati.
2. Težja ilovnato glinasta ali celo glinasta tla so se razvila na.raiocenskih laporjih in lapornatih peščenjakih, na kvartarnih, diluvialnih
peščenjakih ter deloma tudi na miocenskih, litavskih apnencih, ki pa
leže večji del globlje, tako da na tvorbo tal nimajo odločilnega vpliva.
Za obdelavo težka, delno izprana in zakisana tla so sicer razmeroma
rodovitna, a zahtevajo mnogo nege in pravilnega gnojenja.
3. Ostale površine na starejših geoloških podlagah imajo bolj ali
manj izprana, rjava, podzolirana, srednje rodovitna ila.
Globina tal je skoraj povsod nad 1 m. Kakor vidimo, so tla skoraj
povsod zakisana, ker prevladuje težka ilovica in ker je talna voda
v zvezi z rečno in tako v dolinskem dnu takoj pod površjem. Nad Šentjurjem se je z dobro drenažo dalo preurediti mnogo travnikov v njive,
pod Šentjurjem pa je talna voda že tako visoka, da to ni več mogoče.
Kmetje gnojijo v glavnem s hlevskim gnojem, ponekod dodajo tudi
apno in dušik ali pa peskajo, t. j. dodajajo apneni pesek, da bi ublažili
zakisanost tal.
Vegetacijska slika
Ostanek prirodne vegetacije sta gozd in pašnik. Gozda j e v okolici
Šentjurja okrog 4 0 % vse površine (2073 ha). Razteza se deloma v nižinskih valovitih predelih, deloma po severnih pobočjih hribovja; na
južnih pobočjih ga je manj, povečini le tam, kjer je svet strm. V nižinah
prevladujejo iglavci, smreka in nekaj jelke ter bora. Listavcev je v nižini malo, glavna predstavnika sta bukev in hrast. Glede na ekološke
pogoje šentjurske okolice (talne, klimatske in reliefne) smreka ne spada
v nižinske predele. Zaradi pospeševanja njenih sestojev so tla marsikje
še bolj zakisana, kakor bi bila zaradi samih globokih tal ter pomanjkljivega odtoka. Deloma so glinasta s primesjo ilovice in peska ter za272
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kisanega humusa ter močno zbita, Zaradi kratkih korenin smreke (30 cm)
in globokih propustnih slojev se hranilne snovi izpirajo v spodnje horizonte, kamor smreka ne seže več. Zato bi spadali v to nižino dve vrsti
hrasta, dob in graden, s primešanim gabrom kot polnilnim slojem. Gaber
namreč popravlja tla, hrast pa ne, pomešano listje obeh drevesnih vrst
pa se dobro razkraja v humus. Y višjem svetu, izven nižine, raste mešan
listnati gozd (bukev, cer, črni gaber, mali jesen, hrast).
Gozdnim površinam jako škoduje žvepleni plin, ki uhaja iz cinkarne v Celju in se vleče po dolini mimo Štor proti Šentjurju. Posebno
je nevaren, kadar nastopi megla, ki se zasiti s tem plinom ali pa če ga

i . •

SI. 2. Šentjur, Spodnji trg — v ozadju Rifnik

veter potiska po dolini navzgor. Ta plin se drži precej nizko in uničuje
predvsem drevje, ki mu je najbolj izpostavljeno. Škoda je občutna zato,
ker se gozd ne more regenerirati kot travnik. Do sedaj je od posledic
žveplenih plinov bilo uničenih 40°/o gozdov. Celjska cinkarna je že poskrbela za naprave, ki bodo srkale žvepleni plin, v коИко pa bo ta
poseg učinkovit, se bo šele pokazalo. Y primeru, da bi se dalo zadosti
preprečiti uhajanje strupenega plina, bi se potrebna konverzija drevesnih kultur lahko izvršila postopoma nekako v dvajsetih do tridesetih
letih s podsaditvijo hrastovega želoda.
Panonska flora se pojavlja, čimbolj se pomikamo proti vzhodu, po
dolinah in gričevju, predvsem pa po hribovju. Mešane listnate gozdove
sestavljajo bukev, črni gaber, mali jesen in deloma cer ter hrast. Podraščevino tvorijo kločec, bradavičasta trdoleska, lasuljar ter razna zelišča ter trave. Omenjene rastline zastopajo deloma floro alpskega predgorja, deloma pa panonsko ter ilirsko floro (7). Vendar srečamo tudi
predstavnike mediteranske flore. Sem spadajo praproti, predvsem pa
domači kostanj, ki ga je precej po okoliških gozdovih. Na Resevni južno
od Šentjurja je bil nekoč popoln kastanetum, o čemer nam še danes
priča obilica ostankov štorov, širokih do 2 m. Kastanetum je uničilo
pridobivanje tanina, morda pa tudi sprememba podnebja. Na mestih,
G e o g r a f s k i vestnik — 18
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kjer je bil nekoč kostanj, raste danes bor, ker so tla že nekoliko degradirana; vmes pa raste resje, praprot in borovnice. Izmed užitnih
gliv so pogoste: užitni goban in jurček v mešanih gozdovih ter lisičke
v iglastih gozdovih in mahu.
Po dolinskem dnu je še precej prirodnih travnikov, ker je ozemlje
zamočvirjeno. Tu raste kisla trava — šar.
Ostala pokrajina je kulturen svet, izrabljen od človeka v svoje
namene, ustrezno reliefnim, pedološkim, klimatskim in socialno-ekonomskim razmeram.
Njiv in vrtov je okrog 24%, nahajajo se po zložnejših pobočjih, po
vrheh gričevja in ob straneh dolinskega dna izven zamočvirjenega
sveta. Nad Šentjurjem, kjer je še mogoče ravninske predele osušiti z,
dobro drenažo, imamo njive tudi v dolinskem dnu.
Travnikov in pašnikov je 29%. Toda velik njihov del zavzemajo
močvirnati in vlažni travniki s kislo travo, ki prevladujejo v dolinskem
dnu zahodno od Šentjurja. Y travniške površine j e všteta tudi večina
sadovnjakov, ki jih imamo samo na gričevnatem in hribovitem svetu,
medtem ko jih v ravnini skoraj ni. Čeprav zavzemajo sadovnjaki precejšnje površine in je sadjarstvo poleg živinoreje glavna kmetijska panoga, je vendar marsikje težko reči, ali gre bolj za travnike ali za sadovnjake. Razen v sadovnjakih raste sadno drevje okrog hiš, po vrtovih,
obroblja poljske ceste ali pa raste posamič.
Vinogradov je le 0,67 % celotne površine. V samem Šentjurju in
bližnji okolici jih je zelo malo in še to so le direktno rodne sorte. Vinogradniška je v glavnem južna okolica Dramelj, kjer se svet vzpne v
dolge hrbte, ki potekajo v vzporedniški smeri (Slemena, Uršula, Pletovarje), pa tudi na jugovzhodu naše pokrajine (Slivnica, Babna gora,
Sv. Helena in tja proti Sv. Štefanu) naletimo neredko na bolj strmih
južnih pobočjih na vinograd.

NASELJA, ZEMLJIŠKE RAZMERE IN PREBIVALSTVO
Zgodovinski in topografski razvoj trga
Pokrajina okrog Šentjurja je bila naseljena že v neolitski dobi. Na
vrhu Rifnika j e arheolog Walter Schmidt odkril predmete iz neolitika
ter številne ilirske grobove z žarami in bogatimi predmeti iz hallsttatske
dobe; najdba keltskih novcev je iz latenske dobe. Na vrhu Rifnika so
ohranjeni tudi ostanki kompletne predrimske naselbine (ajdovska zidanica). Prav tako so na Rifniku izkopali mnogo rimskih predmetov
(glava Druza Germanica). Tod blizu je potekala namreč stara rimska
cesta (7, 9, 10).
Stara srednjeveška naselbina se je razvila pod četrt ure oddaljenim
starim Podgrajskim gradom (Anderburgom). Razvaline gradu sicer niso
več ohranjene, toda nanj spominja še ime vasi pod njim — Podgrad.
V bližini sta bila še dva srednjeveška gradova: Rifnik, kjer so bili po
1163. letu rifniški gospodje, in Ploštanj s ploštanjskimi gospodi, slaba
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uro od Šentjurja pa je bil grad Blagovna. Vsi ti gradovi so bili
prvotno last grofov Breže-Seliških, ki so imeli obsežna posestva med
Bočem, Sotlo in Savo, v njih pa so živeli ministeriali grofov. Ta posestva
je bi. Hema izročila leta 1036 ženskemu samostanu v Krki na Koroškem,
leta 1072 pa jih je prevzela krška škofija. Rifniški grad je bil gospodarsko in upravno središče posestev bi. Heme med Bočem, Sotlo in Savo.
Okoli leta 1400 je prišel Rifnik v last celjskih grofov, Podgrad je ostal
last krških škofov, ker ga je leta 1436 razrušil v borbi Celjanov s krškimi
škofi celjski vojvoda Jan Vitovec. Prav tako je Jan Vitovec razrušil
tudi grad Ploštanj.

SI. 3. Šentjur, Zgornji trg
Vas Šentjur se prvič omenja leta 1340. Pod vplivom sosednjih
gradov in razvite trgovine in obrti je kraj že zgodaj dobil trške pravice.
Leta 1384 se prvič omenja kot trg zgornji del današnjega trga, dočim
se je spodnji trg takrat še nazival Spodnja vas. Trški gospodje, celjski
grofje, so leta 1400 podelili tržanom pravico do davka prostega tržnega
dne na nedeljo. Trg se je imenoval Šentjurij pod Podgradom, po letu 1400
pa Šentjurij pod Rifnikom. Stal je ob važni trgovski poti Ptuj—Laško—
Ljubljana, ki je tekmovala s prometno cesto Ptuj—Vojnik—Celje. Ker
so se trgovci izogibali Celja, so leta 1524 prepovedali trgovino preko
Šentjurja. Leta 1466 so dobili tržani pravico do letnega sejma na dan
sv. Primoža in pozneje na dan sv. Jurija. Poznejši lastniki so bili ponovno krški škofje, ki so leta 1492 zastavili Sv. Jurij in Podgrad Andreju
pl. Weissbriachu. Leta 1539 so dobili tržani od krških škofov privilegij,
ki je dovoljeval lastni trški pečat s sliko sv. Jurija in lastno trško sodstvo
v okviru trškega pomerija. Trški sodnik je izvrševal tudi krvno sodstvo.
Leta 1612 je krški škof Janez prodal trg in grad rodbini pl. Waagen,
leta 1635 pa, ko je bila grajska lastnica Marjeta Waagen, so uporni
kmetje graščino popolnoma oplenili. Po tem času so se hitro menjali
gospodarji.
Zgraditev južne železnice leta 1846 je mnogo pripomogla k razvoju
trgovine v Šentjurju, čeprav so se nekateri trgovski krogi železnici
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upirali in bi radi, da bi ne vodila preko Šentjurja, temveč iz Celja
preko Konjic. Pred letom 1905, ko so dograjevali železniško progo proti
Rogatcu, je nastalo ponovno vprašanje, kje naj bi se nova proga priključila Južni železnici. Takrat je zmagal strah pred železniškim križiščem, ki so ga kazali nekateri vplivni Šentjurčani in železniško križišče
so namesto v Šentjurju zgradili v Grobelnem. Brez dvoma je na razvoj
trga imelo svoj vpliv tudi to, da je trg staro farno središče. Vikariat

SI. 4. Šentjur, Zgornji trg

je obstajal že leta 1340. Leta 1495 je bil vikariat povzdignjen v samostojno župnijo. Leta 1509 pa j e cesar Maksimilijan daroval cerkvi
desetino v vsej župniji. Iz župnije v Šentjurju so se pozneje odločile
njene podružnice kot samostojne župnije: Slivnica, Kalobje, Drami je
in Šentrupert nad Laškim. Cerkveno je prafara pripadala do leta 1751
oglejskim patriarhom, nato do leta 1878 goriški nadškofiji in poslej
lavantinskim škofom (7,10).
Trg Šentjur se je torej razvil kot staro farno in prometno središče
svoje okolice, s čimer je postal njen tržni in obrtni center. Njegov današnji tloris, ki je s tem v zvezi, bi lahko primerjali s črko T narobe.
Pokončna črta vodi v Zgornji trg ali kratko Trg, to je stari tržni center
s farno cerkvijo na sredi, ki je že zgodaj začel izgubljati čisti ruralni
značaj. Zgornji trg se je razvil na griču na desnem bregu Voglajne,
okrog 400 m severno od struge, 30—40 m nad dolinskim dnom Pesnice.
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V lijem stoji dokaj sklenjena vrsta nekmečkih hiš na obeh straneh
ceste, ki se strmo spušča po bregu navzdol, da poveže Zgornji trg s Spodnjim. Povprečno črto pa tvorijo zgradbe Spodnje vasi ali danes Spodnjega trga, obcestnega naselja, ki se je razvilo ob stari glavni cesti
Ptuj—Laško—Ljubljana in današnji Rogaška Slatina—Celje. Naselje se
od križišča te ceste s cesto iz Zgornjega trga nadaljuje v smeri S—J
še naprej do Voglajne.
Celotno naselje Šentjur zavzema preobsežen prostor, da bi mogel
biti zazidan. Le v Zgornjem trgu moremo govoriti o sklenjeni zazidanosti;
tvorijo jo stare trgovske hiše, nekaj gostiln, privatnih stanovanjskih
zgradb in polkmečkih hiš, zadaj za hišami pa se nahajajo gospodarska
poslopja polkmetov in kmetov. V Spodnjem trgu so presledki med hišami
večji ali pa sledi gruči hiš večji presledek. Tam ni niti enega pravega
kmečkega posestnika več. Hiše so last prekupčevalcev, gostilničarjev,
obrtnikov, raznih nameščencev in delavcev. Kmečka gospodarska poslopja, ki jih tu vidimo, so last polkmetov. Železniška postaja, lesno
industrijsko podjetje in nekaj obrtniških hiš so danes prvotni tloris
že nekoliko zabrisali, nekoliko izven Šentjurja, ob cesti Rogaška Slatina—
Celje pa je nastala kmetijska in gospodinjska šola, združena z velikim
kmetijskim posestvom, ki odločno vpliva na trg in okolico.
Kakor v talnem načrtu ne moremo najti neke pravilnosti, tako je
tudi v višini zgradb ni. Razen v Zgornjem trgu, ki kaže dokaj homogeno
staro trško lice z enonadstropnimi hišami ali vsaj hišami z mansardami,
so po ostalem delu trga pomešane enonadstropne hiše s pritličnimi,
delavnice s kmečkimi gospodarskimi poslopji, stanovanjske hiše z utami
za seno in hlevi s stanovanjskimi hišami. Za Spodnji trg so značilne
stare »furmanske« hiše. Upravnih zgradb skoraj ni, opazne javne zgradbe so samo: osnovna šola z nižjo gimnazijo, zadružni dom z občinskimi
prostori, razmeroma premajhna železniška postaja ter blizu trga kmetijska in gospodinjska šola (gl. karte 3. in 4.).
Ves ta zunanji videz kaže, da je trg nastal kot prometno in tržno
središče svoje kmečke okolice in je to funkcijo obdržal do naših dni. Šele
v novejšem času je postal tudi izvor in kolonija za delovno silo podjetij
v Štorah, Celju in Šentjurju. Za vso okolico Šentjurja je v naselitvenem
oziru značilno, da razen novejšega naselja Nove vasi, ki je v neposredni
bližini Šentjurja in je tipična dolga obcestna vas s cvetočo obrtjo, trgovino in stanovanji delavcev ter tudi že izgublja ruralni značaj, nima
relativno niti večjih niti srednjih vaških centrov. Povsod prevladujejo
razložena naselja z množico majhnih zaselkov. Zaradi pogostih poplav
dolinsko dno ni naseljeno, izjema so le mlini in žage. Naselja se prično
na robovih ravnice, kamor poplava ne seže več, najčešće pa po vrheh
gričevja.
Trške hiše in kmečke domačije
O tipu hiše v trgu je jako težko govoriti, saj vlada taka pestrost,
da je vsaka primerjava jako težka. V Zgornjem trgu prevladuje višja
hiša (eno nadstropje ali mansarda), povečini z lokalom v pritličju (krč277

Karta 3. Šentjur pri Celju, hiše po nadstropjih
1. pritlične hiše; 2. hiše z mansardo; 3. enonadstropne liiše;
4. nestanovanjske zgradbe.
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ma ali trgovina), lega hiše pa je podolžna. Tudi v Spodnjem trgu prevladujejo podolžne hiše. Ob glavni cesti je vrsta hiš, ki jih A. Melik
imenuje krčmarske hiše (1). Vmesne praznine zapolnjujejo kmečki
domovi in obrtniški prostori ter nove stanovanjske zgradbe delavcev in
uslužbencev (vile z vrtovi). Posebno sliko kraju dajejo dolgi, na pol leseni
seniki (ute), ki jih je v Spodnjem trgu več, v bližini pa tehtnice, ki
povedo, da je tu cvetela trgovina s senom. Sicer je trg v glavnem urbansko naselje, vendar prave meje z ruralnim naseljem ni. Na sredi trga
se pojavijo tipične gručaste kmečke domačije ali pa so gospodarska
poslopja kmetov ali polkmetov za hišami, ki oklepajo cesto skozi trg.
V Spodnjem trgu so gospodarska poslopja ob cesti sami v podaljšku ali
ob drugi strani ceste.
Kmečka hiša v šentjurski okolici pripada osrednje slovenskemu
hišnemu tipu, na jugu in jugovzhodu pa prehaja v tip vrhhlevne in
vrhkletne hiše. Gradbeni material je danes povečini opeka, pri starejših
zgradbah pa kamen ali oboje. Neredke so še lesene hiše, ometane ali
gole. K leseni hiši spada dimnica ali pa že kmečka peč in pod razširjenim napuščem na prednji strani stiskalnica za sadje. Strehe so danes
povečini že pokrite z opeko, le starejše kmečke hiše, posebno lesenjače
in pollesenjače (temelji in kuhinja sta zidana, ostalo je les) so pokrite
s slamo.
Poleg hiše sestavljajo kmečko domačijo gospodarska poslopja.
V Šentjurju in okolici ločimo v glavnem dve vrsti kmečkih domačij:
1. Dom v gruči, ki ga poleg hiše sestavljajo gospodarska poslopja,
razdeljena na več delov. Goveji hlev je praviloma zidan, nad njim je
prostor za seno in zraven prostor za steljo; neredko je hlev kombiniran
s podom za mlačev, s shrambami za žito in drvarnico (tnalo). Svinjaki
so dveh vrst: leseni, ki so zelo temni, pod njimi pa je prepih in so zato
zračni, ter zidani s starimi, debelimi zidovi, ki so zatohli in vlažni.
Na splošno svinjaki niso tako dobro urejeni kot goveji hlevi. Kozolci
so povečini vezani ali dvojni, ponekod tudi podaljšani na eni strani
s stegnjenim kozolcem (tako imenovanim kranjskim kozolcem), ki je
pokrit ali odkrit. Kozolec, navadno srečujemo tudi sredi polja. Ponekod
imajo poleg navedenih še eno poslopje, kjer je kolnica, sadna stiskalnica
s kamni in tnalo. Zelo razširjene so bile do nedavnega v bHžini poslopij
majhne zgradbe za sušenje sadja, tako imenovane ferjače.
2. Kmečka hiša z enim samim kombiniranim gospodarskim poslopjem. Gospodarsko poslopje je v tem primeru zelo vebko — zidano.
V njem je združeno vse: goveji hlev, svinjski hlev, na vrhu prostor za
seno s podom, prostor za steljo, tnalo in neredko klet. Streha je razširjena preko prostora za vozove in jo s te strani podpira kozolec. V kolikor
je kozolec premajhen, postavijo še enega zunaj na polju ali pa podaljšajo doma stranico gospodarskega poslopja z enojnim kozolcem.
Poleg teh zgradb bi morali omeniti zidanice v vinogradniških predelih. Te so majhne, iz kamna zidane zgradbe s kletjo, s stiskalnico
in ostalimi vinogradniškimi napravami. Po navadi imajo še stanovanjsko sobo.
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Karta 4. Šentjur pri Celju, zgradbe po funkciji
1. industrijske zgradbe; 2. kmečke hiše; 3. polkmečke hiše; 4. kmetijska
gospodarska poslopja; 5. trgovina, obrt, gostilna; 6. trgovski magazini, 7. stanovanjske hiše; 8. stanovanjske pritikline; 9. javna poslopja.
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Rast števila hiš v trgu
Leto

1869

1890

1900

1910

1936

danes

Štev. hiš
®/o

62
100

74
119

77
124

86
138

100
161

111
179

V rasti števila hiš se nam kaže razvoj trga od leta 1869. Število hiš
je od tedaj naraslo na 179°/o. Na ta porast ima brez dvoma vpliv razvoj
obrti in deloma industrije, predvsem pa bližina industrijskih Štor ter
Celja, kar nam bo pokazala tudi pozneje demografska sbka. Urbanizacija pa se ne razvija samo v trgu, temveč se hitro razširja v bližnjo in
daljno okolico, predvsem tja, od koder j e še možna dnevna pot do
železnice. Kmečki sinovi, ki so zaposleni v industrijskih podjetjih v
Celju, Štorah aH Šentjurju, si grade hiše blizu doma, kar jim je ceneje,
ker dobe stavbne parcele doma, prav tako pa tudi gradbeni material,
prevoz in po možnosti še del posestva okrog hiše.
ev
Število
kjg

TrS

111
Občina
1064
(7, 16, 17, 18, 19, 21, 22)

Število
gospodinjstev

Število
prebivalcev
na hišo

Število
gospodinjstev na hišo

222
1356

6—7
4—5

2
1

Poljska razdelitev
Y katastrski občini Šentjur prevladuje razdeHtev na grude. Katastrska karta iz leta 1826 nam med grudami kaže še nekaj posesti v
odprtem celku (Kramperšek, Topličar — danes Gašperšič). Y ostalem
je pravih kmetov v bližini trga zelo malo, njihovo zemljišče je v večjih,
nepravilnih blokih razbito okrog ali vsaj blizu domačije, vmes pa se
neredko zajedajo parcele sosedov — nekmetov. Starih imen iz leta 1826
skoraj ni najti. Yecina zemljišča okrog trga je last nekmetov (trgovcev,
mesarjev, raznih prekupčevalcev in deloma vrtičkarjev), ki so jo, ko so
gospodarsko doraščaH, kupovali parcelo za parcelo in zato je njihova
posest razmetana. Največ je takih primerov, da so posestniki iz leta 1825
še kmetje, posestniki na istih posestvih danes pa le še polkmetje, to je
posestvo, ki je že nekoliko okrnjeno, upravlja del družine (žena, otroci),
oče pa se bavi z obrtjo, trgovino ali pa je kakor koli drugače zaposlen.
Okrog in okrog trga pa so samotne kmetije oziroma iz njih nastali
zaselki (imena: Yotep, Yolk, Gajšek, Stanšek, Pisonez — danes kmetijska šola).
Tudi v okolici Šentjurja prevladuje poljska razdelitev na grude,
tako da ima kmet po več parcel skupaj (na primer polje, travnik, pašnik,
gozd) na enem mestu, takih delov posestva pa ima več. Ponekod v dolinskem dnu in na ostalih ravnih, relativno lepših predelih, je deloma
opaziti tudi delitev na mešane, nepravilne delce in sicer tako, da je
posest različnih kmetij razmetana po relativno lepšem polju. Tu imamo
281

Marijan Žagar

zato progaste delce neenakih širin in dolžin. Na gričevnatem in hribovitem svetu je ohranjenih še nekaj manjših celkov. Povsod vlada parcelacija nepravilnih oblik in velikosti (14, 12, 13).
Posestne razmere
Važno vlogo v kmečkem gospodarstvu igra velikost posameznega
kmečkega posestva. Če vzamemo za osnovo kmetijskega obrata 1,5 ha polj
in travnikov v osrednjem vaškem zemljišču, je primerjava med letom
1826 in današnjim stanjem sledeča:
Število kmečkih posestev po velikosti in odstotkih od celotnega
števila kmečkih posestev
Leto

1,5—2 ha

2—5 ha

5—8 ha

8—10 ha

10—15 ha

Skupaj

1826
1953

7 (14%)
6 (18%)

23 ( 6 4 % )
24 ( 7 3 % )

6 (16%)
3 (9%)
-

1 (3%)

.1 ( 3 % )

38 (100 % )
33(1007»)

Gornja preglednica nam nazorno kaže, da prevladuje mala posest in
da se je njena prevlada v zadnjem stoletju še povečala. V preglednico
so všteta samo privatna posestva. Izven tega imamo še med 2—5ha
posest občine Šentjur, ki pa je razbita na privatnike in deloma dodeljena v obdelavo kmetijski šoli, med 5—8ha posest DJŽ, ki jo tudi
obdelujejo razdrobljeno, in med 15—20 ha posest kmetijske šole, ki pa
je sicer mnogo večja, ker ima posest še v drugih katastrskih občinah.
Drobljenje posesti in posestno strukturo nam kaže še tale primerjava:*
—
Leto

1826
1953

Povprečno število
parcel na posestvih
A

B

Povprečna
velikost parcele
A

13
12

6
2,5

25 a 67 m a
24 a 54 m 2

Povprečna velikost obdelovalne zemlje (A)
na posestnika
3 ha 33 a 71 m 2
2 ha 94 a 48 m a

Gornja primerjava nam kaže, da se j e posamezna kmečka posest
zmanjšala, da pa se j e tudi število posestnikov z več kot 1,5 ha zemlje
zmanjšalo v primeri z letom 1826. Preostalo zemljišče j e prešlo v velikostno kategorijo izpod 1,5 ha, torej v last nekmetov in polkmetov.
109 posestnikov ima v svojih rokah 33 ha obdelovalne zemlje. Število
parcel j e od leta 1826 do danes naraslo od 997 na 1291. Do nadaljnje
drobitve parcel torej v večjem obsegu ni prišlo. Zato se j e tudi povprečna velikost parcele samo za spoznanje zmanjšala.
* Vračunana so samo posestva z nad i,5 ha zemljišča kategorije A. Pod A
štejemo njive in travnike v osrednjem vaškem zemljišču, pod B pa travnik
izven osrednjega vaškega zemljišča ter gozd in pašnik.
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Naraščajoči obseg zemlje v rokah male, v glavnem že nekmečke
posesti, nam kaže še naslednja primerjava:

0,0— 1,5
1,5— 2
2 — 5
5 — 8
8 —10
10 —15

1953
Skupno ha

1826
Skupno ha

Velikostne kategorije
kmečkih gospodarstev

32 ha
12 ha
73 ha
40 ha
8 ha
13 ha

ha
ha
ha
ha
ha
ha

95 a
29 a
79 a
49 a
09 a
07 a

47
9
76
18

78 m 2
90 m*
57 m 2
97 m 2
39 m 2
63 m 2

ha
ha
ha
ha

94 a
53 a
57 a
85 a

09 m 2
40 m 2
76 m 2
62 m 2

Drž. sektor
32 ha 86 a 11 m 2

Tudi v okolici Šentjurja prevladuje mala posest. Če vzamemo kot
primer katastrske občine Kameno, Grobelno, Tratna, Platinovec in
Bodrež, se nam za leto 1953 pokaže povprečje kmečke posesti 3 ha 56 a
65 m2 (zemljišča A). Primerjava med letom 1826 in današnjim stanjem
pa pokaže, da se povprečna kmečka posest v bolj oddaljenih krajih
počasi manjša, medtem ko gre v bližini trga proces hitreje (v katastrski občini Grobelno se j e zmanjšala povprečna kmečka posest
za 22 °/o. Vir 12, 13).
Po zakonu o agrarni reformi (zaplemba in nacionalizacija) je bilo
razlaščeno v vsej občini Šentjur 59 posestnikom 227,37 ha zemlje, po
zakonu o zemljiškem skladu pa 44,74 ha zemlje in to enajstim posestnikom. Zakon o viničarskih odnosih še ni upoštevan, ker problem
še ni rešen. Oba navedena posega nista bistveno vplivala na spremembo
zemljiške posesti v občini (23). .
Prebivalstvo
Tabela o rasti prebivalstva
Leto

1869

1880

1890

1900

1910

1931

1948

1953

Stev. preb.
°/o

368
100

427
116

422
114

360
98

405
110

520
141

655
178

732
199

Za gibanje prebivalstva vse do druge polovice 19. stoletja nimamo
virov. Za osnovo nam služi število prebivalstva 1869. leta. Od takrat
pa do najnovejšega časa se zrcalijo v demografski sliki Šentjurja kakor
tudi vse Slovenije zakoni kapitalističnega družbenega reda in njegove
ekonomike. Medtem ko je v obdobju 1869—1880 prebivalstvo znatno
naraslo, nam naslednja leta kažejo stagnacijo in nato viden padec.
Tudi tu kakor v vsej Sloveniji je to doba močnega izseljevanja. Od
leta 1880 do leta 1890 je prebivalstvo Šentjurja padlo za 1,2%, do
leta 1900 pa celo za 15,5%. Po letu 1900 pa je nenehno in enakomerno
naraščalo do druge svetovne vojne. V teh letih se je razvijal Spodnji
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trg; dve tretjini njegovih hiš je nastalo ali bilo dozidanih v tem času.
V tem času se je spreminjala tudi ekonomska ali poklicna struktura
prebivalstva. Medtem ko je trg prej igral vlogo skromnega tržišča
kmetijskih proizvodov, je postal v tem razdobju zbiralni center večje
trgovine. Zato je narastel odstotek sloja trgovcev (eksport sena, eksport
sadja, jajčna zadruga, eksport živine).
Za tri naslednje faze populacijskega razvoja imamo samo dve številki: za leti 1931 in 1948, ne da bi mogli statistično registrirati, kaj
se je vse vmes dogajalo. Brez dvoma je šel po letu 1931 razvoj naprej
do začetka vojne 1941. leta. Po okupaciji Nemcev so se izvršile znatne

SI. 5. Šentjur — tip lesene kmetske hiše s stiskalnico za sadje

spremembe v populaciji. Takoj ob svojem prihodu so Nemci izselili
številne družine (učitelje, agronome, kmete, trgovce, obrtnike itd.) v
Srbijo in na Hrvatsko, nekaj pa jih je pred Nemci pobegnilo v Ljubljano. Izseljevanju sledi doseljevanje nemških družin, fašistični teror,
ki je zahteval v občini 130 žrtev, in vpoklici v nemško vojsko, kjer je
padlo tudi nekaj občanov. Po osvoboditvi sledi izgon nemških družin
in vračanje izseljencev. Šentjur postane za nekaj časa sedež okrajnega
odbora, zato je v tem času opaziti porast raznih uslužbencev, ki ostanejo v trgu tudi, ko se sedež okraja preseli v Celje. V nadaljnjem
vplivajo v povojnem obdobju do leta 1948 in še naprej do danes na
porast prebivalstva zakoni socialistične ekonomike, obnova in izgradnja
industrije v Šentjurju samem, vpliv bližine železarne v Štorah, ki je
za 400 °/o povečala svoj obrat v primeri s predvojnim stanjem, in prav
tako bližina povečanega industrijskega in upravnega centra Celja
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26).
Vpliv mesta in industrije na prebivalstvo
Na nadaljnji razvoj prebivalstva v Šentjurju in okolici vpliva poleg
že omenjenih faktorjev (središčna lega v agrarni okolici, prometni center, farno središče) tudi industrijski razvoj trga in bližina industrijskih
Štor ter Celja.
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Iz stare obrti, ki je v Šentjurju že od nekdaj razvita, t. j. izdelovanja poljedelskih strojev, je po osvoboditvi nastala z združenjem vseh
manjših obrtnih podjetij Tovarna poljedelskih strojev. Obrat sicer ni
velik, se pa hitro razvija in ima zaradi povpraševanja po- blagu te
vrste in zaradi kvalificirane delovne sile perspektivo lepega razvoja.
Tz srednje velike parne žage pa se je po osvoboditvi razvil lep lesnoindustrijski obrat, ki je tudi še v razvoju, kar je pogojeno v kvalificirani delovni sili. Če k temu prištejemo še dve večji odkupni podjetji, ki se tudi deloma ukvarjata s predelovanjem surovin, je število
delovne sile v podjetjih, ki štejejo nad dvajset delavcev, 277.
Železarna v Štorah, ki je po osvoboditvi za 400% povečala svoj
obrat, močno vpliva na razvoj trga in okolice, saj zajema prav iz teh
krajev svojo delovno silo, ki se dnevno vozi v Štore, številni delavci pa
si gradijo v trgu in okolici svoje hiše. Preko 5 0 % delavstva, ki je zaposleno v štorski železarni, dnevno prihaja na delo iz širše šentjurske
okolice, t. j. iz tistega dela, ki bi pripadal šentjurski komuni.
Odtok delovne sile iz občine Šentjur v podjetja z nad 20 delavcev
januar 1952
v Celje
v Štore

53 moških + 25 žensk
191 moških + 35 žensk (28)

Nadalje vpliva na razvoj Šentjurja bližina mesta Celja. Razdalja
med Šentjurjem in Celjem je sicer 10,!? km, vendar izredno dobre prometne zveze oba kraja zelo zbližujejo. Nekoliko več o zaposlenosti prebivalstva Šentjurja v Celju nam pove število prodanih mesečnih in
tedenskih železniških kart.
Odtok delovne sile iz Šentjurja in okolice po mesečnih
železniških kartah (marec 1955)
Šentjur-- C e l j e
263
214
Šentjur--Štore
1
Šentjur--Maribor
Šentjur--Ponikva
.3
Šentjur--Rog. Slatina 1
Šentjur- -Šmarje
1
1
Šentjur--Žalec
1
Šentjur--Litija
45 dij. kart
Šentjur- -Celje

Grobelno— -Celje
Grobelno--Štore

Grobelno— -Celje
Grobelno—Šentjur

158
150

35
55 dij. kart (27)

Zaradi boljšega pregleda omenjam podatke tudi za železniško postajo Grobelno, ki spada prav tako v občino Šentjur, zajema pa tudi
del občine Slivnica pri Celju. Seveda ta slika še zdaleč ni popolna, ker
se delavci in uslužbenci vozijo na delo še z avtobusi, predvsem pa s
kolesi, saj je od meje šentjurske občine do tovarne v Štorah le dobre
3 kilometre.
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Vpliv mesta Celja je po osvoboditvi mnogo močnejši kot v stari
Jugoslaviji, in to v dveh smereh. Mesto se je znatno razvilo, saj je
postalo po osvoboditvi središče okrožja in pozneje okraja. Danes sta
v Celju MLO in OLO, ki zajema mnogo večjo okolico kot nekdaj (bivše
okraje Celje, Šmarje, Kozje, Laško, Konjice) in kot takšen zahteva večjo
administracijo (organi državne uprave, prosvetne ustanove, banke itd.).
Po drugi strani se je v mestu znatno povečala tudi industrija: povečana
cinkarna, tovarna emajlirane posode, celjske tekstilne tovarne, tovarna
barvil itd.
Populacijski razvoj občine od ljudskega štetja 1953. leta do marca
1955 nam pokaže naslednji račun:
5042 ob priliki ljudskega štetja 31. marca 1953
+ 428 priseljenih od ljudskega štetja do 31. marca 1955
— 479 odseljenih od ljudskega šteja do 31. marca 1955
+ 181 rojenih od ljudskega štetja do 31. marca 1955
— 100 umrlih od ljudskega štetja do 31. marca 1955
5072 prebivalcev po kraju stalnega bivanja (26, 28)
Odseljeno prebivalstvo je šlo povečini v Štore in Celje, v kolikor
ne gre pri priselitvi in odselitvi za premeščanja po službeni potrebi.
Sezonskega izseljevanja iz trga skoraj ni, razen majhnega števila
hmeljark (žene in otroci industrijskih delavcev).
Poklicna struktura prebivalstva
Poklicna struktura prebivalcev trga Šentjurja
na dan 14. IV. 1955
Panoga
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina in gostinstvo
Banke in zavarovalnice
Obrt
Javne službe in drž. org.
Stanov, in komun, službe
Uslužnostna obrt
Druge osebne usluge
Svobodni poklici
Lastni neoprede], doh.
Neznana dejavnost
Upokojenci

Samostojni

Vzdrževani

55
16

14
25

25
9

14

2
8
14

10
21
1
31
21

11
18
1
17

31

5
6
26

286

11
27
2
2
1
9

82
17
1
8
16
41
2
45
7
7

6
12
2
38

Skupno

»/o

176
67
3
18
34
80
3
98
73
12
9
33
3
10
7
104

24
9.1
0'5
2,5
4,5
11
0,5
13,5
10
1,5
1.2
4,8
0,5
1,3
0,8

14,2

Geografija trga Šentjurja

Poklicna struktura prebivalstva j e razvidna iz priložene preglednice, izdelane na podlagi kartotečnih listov na matičnem uradu
občine Šentjur. Primerjava s 1948. letom bi nam pokazala, da je narasel
v trgu le odstotek zaposlenih v industriji (za 4 % ) , v ostalem pa se poklicna struktura ni v bistvenem spremenila. Sicer nam priložene številke
ne pokažejo še čiste slike. Vse, kar ni stalno zaposleno, označuje kartotečni list za vzdrževano. To velja predvsem za žene, katerih možje so
zaposleni v industriji, obrti ali kje drugje. Poleg tega pa dobro vemo,
da je velik odstotek le-teh sicer priložnostno zaposlen, a tako, da so
v delovnem razmerju skoraj vse leto, pa stalno menjajo delovno mesto
(28, 25). To so deloma sezonska dela: eksport jajc, eksport sadja, pomoč
pri kmečkih opravilih, deloma pa druge osebne usluge (pranje, pomoč
v gospodinjstvu, snažilke itd.).
Za vso občino pa je struktura sledeča:
A) Prebivalstvo po proizvodnih ргinogah:
a) zaposleni v industriji
b) vzdrževani

735
1011

34,6 °/o

a) zaposleni v kmetijstvu
b) vzdrževani

1218
892 }

41,8 »/o

a) zaposleni v obrti
b) vzdrževani

m

}

B) Neproizvodno prebivalstvo:
»

a) s samostojnimi dohodki
(uslužbenci, upokojenci itd.)
b) vzdrževani

569
318 }

17,6 Ve

Skupaj:
a) s samostojnimi dohodki
b) vzdrževani

2672
2370
5042

53,0 V»
47,0 Vo
(26)

GOSPODARSTVO
Naravni in drugi pogoji, o katerih smo zgoraj govorili, so združeno
vplivali, da se je trg dvignil nad svojo ožjo agrarno okolico in postal
njeno skromno tržišče, njen obrtni in industrijski, prometni in kulturnoprosvetni center.
Terciarni gričevnati svet, ki ga odmaka Voglajna s pritoki, teži
namreč k hidrografskemu centru Šentjurju. S krčenjem gozda je na
rahlo valovitem svetu relativno zgodaj nastal kulturni svet, ki se je
z doseljevanjem in naraščanjem števila prebivalstva širil, dolinsko dno
pa je bilo zaradi vlažnosti kultivirano mnogo pozneje. Zaradi obilice
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prirodnih travnikov v aluvialni ravnici Voglajne se je v okolici Šentjurja že zgodaj razvila živinoreja, na gričevnatih pobočjih pa se je
razvijalo sadjarstvo in -vinogradništvo. Južni del šentjurske okolice je
bil posebno bogat z gozdovi, v dolini Voglajne in njenih pritokov je
cvetela žagarska in mlinarska obrt, razvita je bila tudi živahna trgovina z lesom. Skozi Šentjur je vodila trgovska pot Ptuj—Laško—Ljubljana, ki je tekmovala s prometno cesto Ptuj—Vojnik—Celje, danes pa
je, kakor bomo videli pozneje v poglavju o prometu, Šentjur križišče
večjih lokalnih cest. Če k temu še dostavimo, da so bili v srednjem
veku tu trije gradovi in da je bil eden od njih (Rifnik) gospodarsko in
upravno središče posestev grofov Breže-Seliških med Bočem, Sotlo in
Savo, so s tem nastanek, najstarejši značaj in funkcija določeni. Zgraditev Južne železnice leta 1846 in njenega odcepka proti Rogatcu je
značaj trga še poudaril. Šentjur je postal železniška postaja za kraje
od Dramelj na severu do Zusma in Planine na jugu. Železnica je Šentjur
približala še bolj Celju, kamor se je odslej kanalizirala delovna sila.
Zaradi tega je postal trg, če se smemo tako izraziti, vsaj po svoji funkciji predmestje Štor in Celja.
Industrija
L e s n o i n d u s t r i j s k o p o d j e t j e Š e n t j u r . Nekdaj bogati gozdovi, ki so se razprostirali južno od Šentjurja vse do Planine, so priklicali okoli Šentjurja v življenje obilico vodnih žag, tako da sta
prekupčevanje z lesom in žagarstvo tukaj že stara gospodarska dejavnost. Ob sotočju Kozarice in Voglajne je po prvi svetovni vojni nastala parna žaga, ki so jo tik pred drugo svetovno vojno izpopolnili
z obratom za izdelovanje furnirja. Medtem ko so ostale manjše žage
rezale v glavnem mehki les za domačo uporabo, je izkoriščala parna
žaga bogato zalogo orehovega lesa v okolici in svoje proizvode izvažala
v Egipt in Veliko Britanijo. Obrat je bil med vojno porušen, p o vojni
pa so ga hitro obnovili in jako razširiH. Danes dela obrat z moderno
parno žago, z novimi gatri in cirkularji, parilnico lesa in obratom za
izdelovanje furnirja. Obrat zaposluje 110 delavcev (85 moških in
25 žensk). Kvantiteta domačega lesa že dolgo več ne zadostuje potrebam
podjetja, zato dovažajo les iz vse države (predvsem iz Bosne in Hrvatske). Izdelki po naročilu (deske, razni polprodukti za embalažo, ročaji,
deščice za izdelovanje parketa itd.) so namenjeni v veliki večini za izvoz
v Italijo, Angbjo, Egipt itd.
T o v a r n a p o l j e d e l s k i h s t r o j e v Š e n t j u r . V trgu in v njegovi okolici je bila nekoč zelo razvita obrt izdelovanja mlinskih kamnov,
za kar so pridobivali kamen pod Resevno in Rifnikom. Proizvodi so
sloveli daleč po okolici, tako n. pr. kot brusni kamni od Sv. Roka ob
Sotli. Iz te obrti se je razvila nova obrt — izdelovanje mlinov. Pred
40 do 50 leti je bilo v trgu še precej takih obrtnikov (imena: Sajko,
Oset, Cretnik, Pepelnak, Unger, Leskovšek, Arčan). Stara obrt je propadla, danes se ukvarja z izdelovanjem mlinskih kamnov le še en sam
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obrtnik v okolici. Obrt izdelovanja mlinov pa se je sčasoma razvila
v obrt izdelovanja poljedelskih strojev. Iz vseh teh manjših obrtnih
dejavnosti so nastale po prvi svetovni vojni tri večje delavnice, ki so
skraja izdelovale še mline, potem pa so vedno bolj prehajale na izdelovanje poljedelskih strojev, najprej posamič, pozneje pa v serijah. Brez
dvoma je na razvoj te vrste obrti in poznejše industrije vplivala tudi
bližina livarne v Štorah, ker je kovinska produkcija odvisna od dobave
litih izdelkov (ogrodje strojev, zobčasta kolesa itd.). Tako imamo pred
drugo svetovno vojno tri večje delavnice, ki izdelujejo mlatilnice, pluge,
vejanke, sadne mline itd. Po osvoboditvi so se s pomočjo zakona o nacionalizaciji ta podjetja združila v tovarno poljedelskih strojev, ki si je
zgradila nove prostore, delno pa še uporablja stare delavnice. Tovarna
ima dva obrata: kovinskega, ki izdeluje kovinske dele strojev, in lesnega,
ki izdeluje lesena ogrodja. Nova tovarna se je že močno modernizirala
z nabavo raznih kovinskih obdelovalnih strojev (stružnice, vrtalni in
rezkalni stroji) in deloma tudi z mizarskimi stroji, se bo pa v bližnji
prihodnosti še povečala zaradi povpraševanja po teh proizvodih in
kvalificirane delovne sile. Danes je zaposlenih v tovarni 111 delavcev
(106 moških in 5 žensk), od katerih je 59°/o kvalificiranih. Tovarna izdeluje kmetijske stroje (mlatilnice in vejanke), stroje za pripravljanje
hrane, sadjarske in vinogradniške naprave. Že predvojni proizvodi te
obrti so našli svoje tržišče po vsej državi. Danes prodaja tovarna svoje
izdelke predvsem v Sloveniji, mnogo pa tudi v ostalih delih države, kjer
pomaga povečanim, sorodnim podjetjem Srbije in Hrvatske zadostiti
tržnim potrebam.
Trgovina
Že od nekdaj je Šentjur tržišče in zbiralni center proizvodov svoje
okolice. Od leta 1466 so v trgu letni sejmi, najprej so bili enkrat letno,
pozneje dvakrat in končno je bilo letno 11 sejmov. Vsak mesec, razen
junija, je bil en semanji dan. Največji so bili Gregorjev sejem 12. marca,
Jurijev sejem 24. aprila in sejem na dan 28. oktobra. Sejmi v Šentjurju
so imeli sicer splošno tržni izgled, ker je prišlo do izmenjave vseh mogočih produktov, poudarek pa je bil in je še na živini, predvsem na
govedu. Sejmi so se vršili v Zgornjem trgu, kjer je še danes ohranjeno
staro živinsko sejmišče, novo sejmišče pa je v Spodnjem trgu ob Pešnici.
Trgovina s konji ni bila nikoli močneje razvita. Središče le-te sta bližnji
Šentvid pri Grobelnem in Trnovlje, kjer so kupovali žrebeta tudi Švicarji in Bavarci. V kolikor pa je na sejmu v Šentjurju prišlo tudi do
trgovine s konji, je bilo to le v Spodnjem trgu. Zanimivo za šentjurske
živinske sejme je bilo dejstvo, da so se vršili sicer v zelo velikem obsegu,
da pa na njih ni bilo izbrane živine, po kateri slovi okolica. Na sejem
so dovajali živino celo od hrvatske meje sem (buše); ta živina pa po
kvaliteti ni bila na višku. Živinorejec šentjurske okolice ni pripeljal
svoje živine na trg zato, ker je bila ta že toliko renomirana, da jo je
lahko prodal ob jaslih. Zato so bili v trgu nekoč znani tako imenovani
atašeji, ki so vodili trgovce k znanim živinorejcem, posredovali pri
Geografski vestnik — 19
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kupčijah, urejevali odgon ali transport živine. Prodana živina je polnila
celjske klavnice in mesnice, veliko pa so je izvozili predvsem v Italijo.
Podobno kot govedo so tudi svinje prodajali s pomočjo atašejev. Svinjskih sejmov ni bilo. Od domačih proizvodov so se poleg živine v znatnejši meri plasirali na trgih le še izdelki lončarske obrti, ki je slovela
v okolici.
Naslednja važna prodajna produkta sta seno in slama. Obilica prirodnih travnikov v trgu in okolici je priklicala k življenju te vrste
trgovino že pred prvo svetovno vojno, posebno pa se je še razvila po
koncu te vojne. V trgu je delovalo v stari Jugoslaviji pet večjih trgovin
s senom in slamo, trgovina pa je dala tudi zunanjemu izgledu Spodnjega
trga, kjer je bil njen center, svoj pečat. Tu je namreč več dolgih shramb
za seno (ute), poleg njih pa so značilne, majhne, zidane zgradbice —
tehtnice za vozove s senom. Letno je šentjurska trgovina izvozila predvsem za potrebe vojske, deloma pa tudi za druga državna podjetja,
približno 500 ton.
Sadjarstvo, ki je zelo razvito v okolici, je tudi povzdignilo trgovino.
Z železniške postaje Šentjur so pred vojno izvozili letno okrog 400 ton
sortiranega namiznega sadja in okrog 100 ton sadja za predelavo. Namizno sadje so izvažali predvsem v inozemstvo (Nemčijo, Češko, Švico),
sadje za predelavo pa v domače tovarne marmelade, kompotov in
sadnih sokov.
Jajca je odkupovala po prvi svetovni vojni osnovana jajčna zadruga
trgovcev in podjetnikov trga in okolice, ki je nekaj časa dobro uspevala,
saj je igrala tudi vlogo grosističnega podjetja. Leta 1930 je zadrugo
uničila gospodarska kriza.
Za predelavo in izvoz mleka je skrbela mlekarna, ki je delovala
v trgu vse do najnovejšega časa. Igrala je dovolj važno vlogo, saj je
zbrala dnevno maksimalno preko 1000 litrov mleka. Sir, maslo in deloma
mleko je odpošiljala v industrijske kraje, sirotko pa so kmetje dobili
nazaj za pitanje prašičev.
• Navedeni proizvodi so bili in so še danes osnovni menjalni proizvodi večje trgovine v trgu. Ostali proizvodi, ki jih zamenjujejo v
manjših količinah, so fižol, repa, korenje, krompir, gobe, borovnice, vino,
jabolčnik. Nekaj tega odkupuje trgovina, ostalo pa posamezni pridelovalci zamenjujejo ali prodajajo v Celju na trgu. Zelenjavo prodaja
v Celju na trgu samo okoliška vas Vrbno.
Danes se ukvarjata z odkupom v šentjurski okolici dve večji podjetji, OZZ Šentjur in Kmetijska zadruga Šentjur.
Podjetje OZZ Šentjur obsega okolico Šentjurja v premeru okrog 15 km.
Podjetje kupuje kmetijske proizvode od kmetijskih zadrug in jih posreduje domačemu trgu in deloma inozemstvu. Y glavnem se ukvarja
z odkupom in eksportom jajc, ki jih izvozi okrog 1,500.000 letno, v manjši
meri tudi z odkupom ostalih proizvodov kmetijstva. Podjetje šteje sicer
le 20 stalno zaposlenih, toda v sezoni se to število poveča. Podjetje je
te vrste trgovino v primeri s predvojno precej moderniziralo, predvsem
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kar zadeva prevoza, sortiranja, pregleda in embalaže jajc, pa tudi odkup
je večji. OZZ odkupuje za potrebe Celja, pa tudi za eksport v Italijo.
Kmetijska zadruga Šentjur se ukvarja z odkupom in s prodajo.
Odkupuje kmetijske proizvode od prebivalstva in je socialistični naslednik nekdanje odkupne trgovine v Šentjurju. Navezala je nase vso
trgovino s senom in slamo (400—450 ton letno), poleg tega pa je na novo
organizirala obrat za zvijanje kisle trave, ki jo odkupuje livarna v Štorah
in uporablja pri ulivanju cevi. Obrat ima na razpolago moderne kolovrate in zaposluje 25 žensk. Kmetijska zadruga nadalje nabavlja iz
Vojvodine trstiko in jo pripravlja za štukaturo. Kmetijska zadruga je
tudi glavni odkupovalec ostalih kmetijskih proizvodov: jabolk (letno
400 ton namiznega sadja in 100—150 ton sadja za gospodarsko predelavo), fižola, krompirja, gob, borovnic, repe in korenja, ki pa ne najde
potrebnega tržišča (leta 1946 je bilo izvoženih s šentjurske železniške
postaje 100 vagonov korenja). Podjetje ima še svoje trgovske podružnice
(nabavno-prodajne lokale z mešanim blagom in manufakturo) in obrtne
delavnice. Skupno zaposluje 54 delavcev in nameščencev (17 moških in
35 žensk). Razen jabolk, ki gredo za izvoz, in sena, ki je povečini kislo
in ga odkupuje vojska za konje, so ostali produkti namejeni v glavnem
domačemu trgu.
Poleg tega so v trgu štiri maloprodajne trgovine z mešanim blagom
(dve podružnici omenjene kmetijske zadruge in dve podružnici trgovskega podjetja Resevna).
Obrt
Pregled obrtnikov v trgu Šentjurju nam podaja tabela.
Obrt

Štev.
podjetij

Mizarji
Čevljarji
Krojači in šiv.
Avtomehaniki
Kiparji
Sedlarji
Mesarji
Brivci

4
2
4
1
1
1
2
1

Privatni sek.

Zadružni sek.

Državni sek.

štev.
podj.

štev.
zaposl.

štev.
podj.

štev.
zaposl.

štev.
podj.

3
2
3
1
1
1

4
4
3
2
1
1

—

—

—

—

1

Štev.
zapoštev.
slenih
zaposl.

1

—

5

1

3
—

19

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2
—

—

4
-----

7
4
22
2
1
1
4
5
49
(28)

Število obrtnikov v trgu Šentjurju je močno padlo v primeri s predvojnim stanjem. Predvsem je v trgu padla proizvodna obrt, ko so se
združila obrtna podjetja za izdelovanje poljedelskih strojev. Velik vpliv
na zastoj obrti v trgu ima tudi v izboljšanimi prometnimi zvezami približano Celje, ki je z industrijskimi proizvodi in povečanimi obrtnimi
delavnicami ter centralizacijo povzročilo, da obrt v Šentjurju propada,
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delovna sila pa se vključuje v celjsko obrt in industrijo. Tako se je
zmanjšalo število skoraj vseh obrtnih podjetij za 5 0 % (mizarji, čevljarji,
krojači, kovači, mehaniki, mesarji, brivci). Celje je tudi pritegnilo nase
dovoz mleka, tako da je danes v Šentjurju samo še zbiralnica, ki pa
zbere manjšo količino mleka kot nekoč. Deloma vpliva na stanje obrti
tudi socialistična doba, ki forsira združitev manjših obrtnih podjetij
v večje kooperacije (na primer tovarna poljedelskih strojev, krajevno
mizarsko podjetje, šiviljsko in krojaško podjetje, kovaška delavnica itd.).
Sanitarna inšpekcija je zaprla zaradi neprimernih prostorov edino pekarno, ki je delala, medtem ko so bile nekoč tri.
V okolici je šest mlinov in štiri žage, nekdaj zelo razširjena lončarska obrt pa sicer še obstaja, vendar počasi propada, ko izginjajo
dimnice in kmečko peč izpodriva štedilnik, lončeno posodo pa kovinska.
Kmetijstvo
Kmetijstvo je v trgu manj važna panoga, saj predstavljajo kmetje
le 9,1 % vsega trškega prebivalstva. Vendar si moramo natančneje ogledati njegovo problematiko in njegov razvoj, ker se z obdelovanjem
zemlje ukvarja mnogo večji odstotek prebivalstva kot pokaže navedena
številka, čeprav to ni njihova glavna zaposlitev; nadalje zato, ker je
trg središče agrarne okolice in se pretežno kmečka naselja prično takoj
za samim urbanskim naseljem. Da bi dobili približno sliko kmetijske
dejavnosti, si j o oglejmo z dveh vidikov: z vidika katastrske občine
Šentjur in pa vse občine. Pozneje pa si bomo ogledali vso komuno,
t. j. svet, ki teži k trgu Šentjurju.
Razgibani terciarni, gričevnati svet s sončnimi pobočji, ki smo ga
opisali, ravno, mestoma vlažno dolinsko dno, razmeroma težje, k zakisovanju težeče ilovnato tlo, hladne zime in topla, sončna poletja, malo
megle nad dolinskim dnom ter zmerna količina padavin, ki pade v glavnem v dobi vegetacije, takšna je fizično-geografska karakteristika Šentjurja. Zaradi navedenih prirodnih pogojev zavzemajo prirodni travniki
vidno mesto in je temelj kmetijske dejavnosti živinoreja poleg sadjarstva, ki mu tudi prijajo omenjene reliefne, klimatske in pedološke prilike. Poleg živinoreje in sadjarstva pa se kmetje ukvarjajo v večji ali
manjši meri tudi z ostalimi panogami kmetijstva bolj v lastne svrhe
in le v manjši meri zaradi tržnih potreb.
Geografska razprostranjenost kultur je odvisna od reliefa, pedoloških prilik in klime. Ravnica v dolinskem dnu, ki bi se dala nad Šentjurjem z uspešno drenažo izsušiti, ima tla, ki niso tako težka kot na
gričevnatem svetu, zato jo pokrivajo deloma njive, ostali svet pa travniki in pašniki. Južna pobočja in vrhovi gričevja imajo težja ilovnatoglinasta tla, ki zahtevajo mnogo nege; tam je precej travniške površine,
vsi sadovnjaki, v ostalem pa njive in nekaj vinogradov. Med temi gričevnatimi površinami je tudi nekaj peščenih tal. Na severnih pobočjih
in po strmem svetu, deloma tudi v dolini, so gozdovi, na položnejših in
ravnih terasah pa tudi kulture.
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Površine zemljiških kategorij v katastrski občini Šentjur
leta 1826 in danes
1953

1826
Vrtov
Vinogradi
Travniki
Sadovnjaki
Njive
Gozdovi
Pašniki

1
12
57
13
107
84
21

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

02
94
61
12
99
60
97

a
a
a
a
a
a
a

32
54
69
02
23
87
44

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

9 ha 75 a 04 m 2
2 ha 55 a 51 m 2
83 ha 15 a 71 m 2
106 ha 64 a 02 m 2
68 ha 56 a 08 m 2
8 ha 77 a 93 m 2

Gornja preglednica nam nazorno kaže, da so se izvršile od leta 1826
do danes precejšnje pozitivne spremembe. Predvsem se je površina
vrtov povečala več kot devetkrat. V tem se kaže po eni strani vpliv
železnice in ostabh prometnih sredstev ter trgovine. Zaradi njih je kraj
postal neposredna okolica industrijskega Celja in Štor, kamor prodajajo
pridelovalci svoje vrtnarske pridelke. Po drugi strani pa je to iz istih
razlogov tudi posledica urbanizacije Šentjurja samega. Površina vinogradov se j e petkrat zmanjšala. Leta 1826 so bili vinogradi na vseh
strmih južnih pobočjih, kjer ni bilo gozda. Y letih 1870—1880 je domala
vse vinograde uničila trsna uš, nakar si niso več opomogli. Danes so
tam, kjer so bili nekoč vinogradi, njive, travniki, sadovnjaki, ponekod
pa je zrasel gozd. Nekaj vinogradov s šmarnico so obnovili tik pred
prvo svetovno vojno, med njo in po njej. Sicer pa trta ne uspeva dobro.
Njiv je za 1 % manj, kot jih je bilo leta 1826, in sicer zaradi povečane
površine vrtov in sadovnjakov, predvsem pa travnikov kot posledice
forsiranja živinoreje. Travnike in sadovnjake računa statistika skupaj
iz razlogov, ki smo jih navedli že zgoraj.
Danes je travnikov in sadovnjakov za 17 odstotkov več, kot jih je
bilo leta 1826. Povečini so to prirodni travniki v dolinskem dnu, kar
pa jih je više, so umetni travniki, sadovnjaki ali pa vlažni travniki na
glinastem tlu. Gozdov je za 18°/» manj kot pa leta 1826. Umaknili so
se kulturni pokrajini. Tudi pašniki so se za 40 odstotkov skrčili na
račun obdelanega sveta (12, 13).
Ustrezne številke za celotno občino Šentjur v letu 1954 so tele:
Površina
Njive
Sadovnjaki
Travniki
Vinogradi
Pašniki
Ribniki
Trstičje in močvirje
Gozdovi
Nerodovitno

1033
60
1646
35
110
4
4
2073
188

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

5153 ha
293

v°/ocelotne površine
20,0 •/»
1,16 V.
31,96 Vo
0,68 V.
2,13 7»
0.08 Vo
0,08 »/o
40,25 V.
3,65 »/o
(8)
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Poljedelstvo
Na njivskih površinah ločimo glavne posevke, naknadne ali strniščne
in vmesne, od posameznih vrst pa žitarice, industrijske rastline, vrtnine
in krmne rastline.
Najvažnejši posevki v občini Šentjur leta 1954:

Zita

pšenica
rž
ječmen
oves
koruza

Industrijske
rastline

hmelj
soja
ostale

Vrtnine

krompir
korenje
čebula
česen
fižol
grah
zelje
paradižnik
paprika
ostale

Krmne rastline

črna detelja
lucerna
druge detelje
zelena koruza
krmska pesa

ha

q na ha

210
20
81
93
288

12,1
12,4
12,4
8,3
12,1

4
1
1

2.544
248
1.008
772
2.754
37
6

9,25
6
—

144
1
2
1
5
1
30
2
1
6

92,5
50
50
28
10
5
140
30
20

85
59
13
2
42

40,7
46,2
38,5
165 .
150

1.033

Skupni pridelek y q

—

—

13.320
50
100
28
50
5
4.200
60
20
—

3.460
2.725
500
350
6.300
(8)

Kakor vidimo, je v poljedelstvu glavni poudarek na žitaricah, ki
zavzemajo 60,8% njivskih površin, kar je nad okrajnim povprečjem,
ki je 53,1%. Drugo mesto zavzemajo krmne rastbne z 22,5%, tudi nad
okrajnim povprečjem, ki je 19,5%, in je to tudi razumljivo zaradi razvite živinoreje. Slede vrtnine z 19,5% (okrajno povprečje je 19,7%) in
končno industrijske rastline z 0,8% (okrajno povprečje je 7,1%). Edina
omembe vredna industrijska rastlina je hmelj, s katerim so bile po prvi
svetovni vojni, nekako do leta 1933, posejane znatne površine po vsej
okolici Šentjurja. Hmeljska industrija stare Jugoslavije je nasade uničila, z leti so propadle tudi vse hmeljarske priprave (sušilnice, skladišča,
drogovi), tako da se jih pozneje tudi z državno podporo ni dalo obnoviti, kljub temu da so fizičnogeografski pogoji ugodni.
Na način obdelave zemlje in na stanje kmečkih gospodarstev je
brez dvoma vplivala kmetijska šola s svojim vzglednim posestvom in
s prevzgojo kadrov, ugodno so vplivali tudi razni kmetijski nadaljevalni
tečaji, ki jih je prirejala osnovna šola v Šentjurju.
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Pod vplivom omenjenih faktorjev se je uveljavil tako imenovani
norfolški kolobar. Postal je vsesplošna navada, kolikor ga niso kmetje
v zadnjem času zaradi pomanjkanja delovne sile poenostavili. Kolobar
je takšen:
I.
II.
III.
IV.
V.

leto:
leto:
leto:
leto:
leto:

Deteljna mešanica.
Deteljna mešanica.
Ozimna pšenica + strniščna zelena koruza; gnojenje.
Okopavina: V« pese, V2 koruze.
V2 ozimnega ječmena, V2 ozimne pšenice; če pa ječmen ne
uspeva, sejejo samo pšenico, za njo pa repo, ajdo, peso ali
podzemno kolerabo. Tisti, ki imajo silos, sejejo za ječmenom
zeleno koruzo, nato ponovno gnoje. Sejejo dve vrsti ajde:
črno, ki daje dobro pašo za čebele, in sivo, ki daje boljšo
moko. Pripominjam pa, da je ajde vedno manj zaradi težkih,
zbitih tal in ker zaradi pozebe ne rodi zanesljivo. Namesto
ajde se uveljavljajo druge vmesne kulture (korenje), kot naknadna kultura pa često grašek.

VI. leto: Okopavina: 2/з krompirja, Vs fižola ali pa namesto fižola
koruza, v njej pa fižol (zelenec, hudoletnica ali nizki koks).
VII. leto: Za koruzo ali peso in krompirjem pride ponovno ozimna
pšenica + polovico strniščne repe in polovico strniščne zelene koruze.
VIII. leto: Oves + detelja z laško ljulko (29).
Poleg vsega imajo kmetje še slog za zelje, ki je več let na istem
mestu. Tipično za norfolški kolobar je mnogo pšenice. Največ sejejo
pšenico sorte kolonia, kar je tudi vpliv kmetijske šole. Od koruze sejejo
belo — savinjsko, manj činkvantine, nekaj dvanajsterca in konjskega
zoba. Belo savinjsko koruzo radi mešajo med pšenico za kruh. Visokega
fižola je v okolici manj, medtem ko je nizkega mnogo. Od krmnih posevkov je najvažnejša detelja. Predvsem je razširjena črna detelja, tako
imenovana štajerska detelja, medtem ko lucerna slabše uspeva, ker je
tlo revno na apnu. Zadnje čase se tudi v višjih legah uveljavlja inkarnatka, ki jo sejejo pred koruzo skupno z grašico (volčjim bobom).
Značilno za obdelavo v Šentjurju je, da kmetje uvajajo jesensko
-oranje, kar v daljni okolici še ni opaziti; kraji onkraj Ponikve in bližina
Šmarja še tega ne poznajo. Žito sušijo v kozolcih in na poljih v stavah.
Stave so pokončno postavljeni snopi. Ena stava ima 4—8 snopov, tako
da dajo na vrh še enega s klasjem navzdol. Pšenico oblagajo v kozolce
vodoravno. Deteljo sušijo v kozolcih. Za novejši čas so značilni majhni,
premakljivi kozolci ali koze brez strehe, ki jih odneso na polje za sušenje
sena, detelje in ajde. Tudi to suše v stavah (29).
Popis poljedelskih strojev ni bil uspešen, zato ne navajam številk,
posebno še zato ne, ker se je od leta 1948 marsikaj spremenilo. Najstarejši in najbolj razširjen stroj je pač gepelj (vitelj) z mlatilnico,
ki že pol stoletja zamenjuje cepce,' katere uporabljajo le še za škop
pri kritju strehe ali ovijanju dreves. V najnovejšem času je ponekod
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gepelj izpodrinil elektromotor. Y dolinskem dnu Voglajne imajo nekateri
kmetje kosilne stroje, ki so uporabljivi tudi za žetev; imajo še sejalnike,
redkeje stroj za okopavanje, več strojev za luščenje koruze (robkalnik),
trier — stroj za čiščenje žita za seme, sicer pa je glavno obdelovalno
orodje še vedno plug z voli ali konji, brana, motika, kosa in srp. Še vedno
je običajen prizor poleti okopavanje z motikami in pletje korenja. V novi
državi je nekaj časa delovala v trgu traktorska postaja s stroji, ki je
pomagala kmetom pri delu, danes pa jo v tem pogledu nadomestujeta
kmetijska šola in deloma kmetijska zadruga.

Živinoreja
Kakor smo že omenili, so za šentjursko okolico značilni številni
prirodni travniki, posebno v zamočvirjenem ali vlažnem dolinskem dnu,
kjer je ozemlje ogroženo po čestih poplavah in primerno le za travnik.
Zato kmetje pridelajo innogo sena, predvsem kislega, kar je priklicalo
k življenju trgovino s senom in pa živinorejo, predvsem govedorejo.
V navadi je uporaba umetnih gnojil za travnike (Thomasova žlindra,
galica, žveplo). Na žalost pa lahko ugotovimo, da so pred petdesetimi
leti uporabljali več umetnih gnojil kot danes. Nekoliko boljši so višinski
travniki (n. pr. severno pobočje Rifnika), kjer je v tlu več apna, kar
se pozna tudi na živini, ki je tod mnogo močnejša. Kmetje kosijo seno
in otavo, v boljših legah tudi otavič, ponekod, kar pa je zelo redko,
kosijo celo štirikrat. Vendar večina kosi dvakrat, nato pa travnike popasejo ali pa otavič uporabijo za silažo. Otavo spravijo nekako do
20. avgusta, nakar se živina pase do snega (30).
Kisla krma diktira sorto goveda, zato je v tem predelu povečini
pomursko-sivopšenično govedo, ki edino dobro prenaša tako hrano. Ta
sorta goveda je nastala tako, da so dokupovali bike iz okolice Leobna
ob zgornji Muri in počasi pretopili staro pasmo. Nekaj je tudi simendolske sorte, ki je prišla v te kraje od onkraj Sotle. Pomursko govedo,
ki daleč prevladuje po številu, je skromno, razmeroma dobro za vprego,
mlečnosti pa ne zadovolji. Nekoč so kmetje redili živino v glavnem za
prodajo. Veliko množino volov so pred letom 1914 izvozili na Češko
v sladkorne tovarne, kjer so jih najprej uporabljali za prevoz sladkorne
pese, nato pa dopitali in prodali za zakol. Vse do druge svetovne vojne
je bilo nekaj tipičnih rejcev volov (n. pr. Zvegler na Rifniku je prodajal
po par volov, ki je tehtal 18—19 mq). Lepa rasna živina se vzreja v trgu,
v Novi vasi, v Črnolici, deloma tudi v Podgorju, Hruševcu in Vrbnem.
Kvaliteta živine pada proti Dramljam, proti Slivnici pa raste tja do
Planine, ki je poznan živinorejski center predvsem po tržišču volov.
Na Planini so do leta 1941 prodajali le vole, kmet je n. pr. imel v hlevu
dva para volov in eno kravo. Sicer pa je v pokrajini okrog Šentjurja
glavni poudarek na vzreji krav. Kmet tu odžene tele k mesarju, telico
pa obdrži (30). Danes smatramo mleko za glavni produkt, ki nam ga
da govedo. Zato opuščajo rejo pomurskega goveda, ki v tem pogledu ne
zadovoljuje. Ker je sivo rjavo govedo še najbolj podobno pomurski pasmi,
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je pa od nje bolj produktivno, stremijo za postopnim pretapljanjem
pomurskega goveda s sivorjavim. Vendar se kmetje branijo sivorjavega
goveda in bi raje forsirali simendolsko.
Tudi svinjereja je že od nekdaj lepo razvita s sorto uhate požlahtnjene svinje. Predvsem so znani trgovci iz Loškega potoka, Ribnice in
Trzina, ki so bili stalni odjemalci nepitanih prašičkov. Okoli leta 1910
so izvažali iz Šentjurja letno okoli 10.000 prašičev. Ti prašiči so namreč
zelo rastni, vzrejajo jih doma brez mleka, pozneje pa se jih da dobro
dopitati. Iz Šentjurja prodajajo merjasce po vsej Sloveniji. — Od svinjskih bolezni je znana predvsem rdečica, proti kateri ta sorta ni odporna,

SI. 6. Šentjur — tip shrambe za seno s tehtnico

zato je uvedeno redno cepljenje; kuga je redkejša, pojavila se je predvsem s črnim klanjem; svinjska ohromelost je zelo redka, ker novemu
zarodu dobro steljejo s slamo (30).
Goveji hlevi so zidani, razmeroma dobri, napušč pred vrati je razširjen in podprt s kozolcem, pod katerim imajo vozove in ostale stroje
ter orodje. Zato je hlev nekoliko temen, kar škoduje živini, ki ne dela
na polju. Stelja je obilna (listje, žago vina, včasih slama). Svinjski hlevi
niso tako dobri kot goveji in jih je več vrst: leseni, ki so temni, a zračni,
ker spodaj piha, nadalje starinski, z debelimi zidovi zidani hlevi, ki so
vlažni in zatohli, nekaj pa je že novih, lično zidanih svinjakov.
Kokošjereja je dobro razvita. Že od leta 1859 forsirajo štajersko
kokoš, ki je absolutno v večini. Že pred tem letom so bili znani štajerski
kopuni; v prejšnjem stoletju so jih izvažali celo v Pariz. Štajerska kokoš
se rada pase, zato je primerna le za kmeta in manj za farme. Ko so
na kmetijski šoli zgradili nov, moderen kokošnjak, je začela kokoš
upadati. Štajerska kokoš ima okusno meso, belo kožo, ni velika, dobro
nese, jajca pa so srednje velikosti. Po prvi svetovni vojni so to kokoš
izvažali iz okoliških vasi Vrbno, Dolec, Kameno v Srbijo. Do nedavnega
so gojili tudi belo štajersko kokoš (na posestvu Anderburg), a je danes
297

Marijan Žagar

ni več. Y okolici pa često srečamo grahasto štajersko kokoš (ne smemo
j e zamenjati s plimutko), ki ji pravijo tudi celjska kokoš. Predvsem jo
j e najti okoli vasi Breze.
Stanje živine 15. januarja 1955
Posestvo v ha

0—2

2— 3

3—5

5—8

8—10

nad 10

Skupaj

1
?
5
12

125
74
11
5
68
587

1
1161
104
54
811
1985

796
2499
168
98
1775
6424

a) v trgu Šentjurju
%

110
21
4
1
29
462

Posestniki
Govedo
Konji
Oyce
Prašiči
Perutnina

3

6
17
t
t
11
47

7
—
—

7
19

4
15
6
—

11
38

i
7 •
—

—

3
3
9

—

b) v občini Šentjur
Posestniki
Govedo
Konji
Ovce
Prašiči
Perutnina

499
315
10
13
279
2125

40
83

92
250
9
6
172
641

—

5
57
242

103
396
25
10
265
851

61
294
20
10
191
580

Po stanju 15. I. 1953. leta je prišlo na 100 prebivalcev v občini
Šentjur 3,7 konj (4,0), 43,8 goved (38,4), 38,5 prašičev (29,8), 4,5 ovac (7,1)
in 140,1 perutnine (118,7). Če primerjamo navedene številke z okrajnim
povprečjem, ki nam ga pokažejo pripisane številke v oklepajih, vidimo,
da je občina nad okrajnim povprečjem v tistih panogah živinoreje,
ki jo tu gojijo. Konjereja in ovčereja pa nista bili v Šentjurju nikoli
razviti (8).
Na lkm 2 obdelovalne zemlje pride v občini Šentjur in O L O Celje:

Šentjur
O L O Celje

konj

goveda

7,6
8,2

88,9
78,6

prašičev
78,2
61,1

ovac

perutnine

9,2

284,2
243,2

14,5

Prašičev na 1 km2 orne zemlje pride v občini Šentjur 198,6, v OLO
Celje pa 154,6 (8, 31).
Sadjarstvo
Glede na lego in tla je sadjarstvo zelo primerna kmetijska panoga
v vsem predelu, ki teži k Šentjurju in tudi v trgu samem. Glavna sadna
vrsta je jablana, ki ima za ta predel tudi v bodoče največjo gospodarsko
"važnost. Število jablan in drugega sadnega drevja je naslednje:
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Jablane
Hruške
Kutine
Češplje, slive
Breskve
Orehi

Skupno število

Od tega rodnih dreves

27.600
1.200
20
1.900
540
1.105

13.940
730
18
1.758
438
753

(8)

Glede sadjarstva moremo v okolici Šentjurja razlikovati dvoje področij, ravnino in hribovit svet. V ravnini sadje slabo uspeva, zato ga
tam tudi skoraj ni. Nekateri pa ga vendarle sadijo, in to jablane (bobovec, damazonovo reneto, beli štetinec). Pretežna večina sadovnjakov
je v hribovitem svetu.
V Šentjurju in okolici so razširjene sledeče stare sorte jabolk:
harbertova reneta, bogatinka, ki je specialna sorta v Šentjurju in je že
v Spetovem katalogu v Berlinu znana pod imenom dr. Ipavitz Apfel,
ker jo je on propagiral, potem kronsko jabolko (car Viljem), pisani
rožnik, tafeljček, mošancelj, nato pa slede poznejše sorte iz slovenskega
sadnega izbora. Med starimi sortami so 60—90 let stara drevesa. Po dobrem sadjarstvu slovi trg sam (na vzhodni strani od Botričnice in
Kamena proti jugu), v okolici pa severna stran Rifnika (Žvegler), kraji
proti Dramljam severno od trga, proti Ponikvi in vas Kranjce ter
Slivnica (29).
Od sliv je najbolj razširjena domača sliva bistrica.
Ostale sadne vrste so zastopane v manjši meri, pa tudi goje jih
manj sistematično in le za domačo porabo. Na razvoj sadjarstva v
Šentjurju so močno vplivali Ipavci, zdravniki in komponisti, ki so tu
doma, ter inž. Belle, znani agronom, direktor kmetijske šole od njene
ustanovitve leta 1900 dalje. Kmetijska šola in njeni strokovnjaki so tudi
sicer zelo vplivali na razvoj sadjarstva, ki je tako postala ena glavnih
kmetijskih panog. Tu bi ponovno omenil sadjarske tečaje, pa tudi tradicionalne in vzorne sadne razstave v predvojnih letih.
Sadno drevje je posebno v nižjih predelih mahovnato zaradi megle.
V nižinah lahko opazimo tudi poseben način sajenja sadnega drevja,
ki ga drugod še ni. Drevesc ne sadijo v jame, temveč na kupčke, tako
da v krogu odstranijo s površine zemlje travnato rušo, postavijo nanj
drevesce in korenine obdajo najprej z zemljo, povrhu pa še z dračjem
^zaradi kokoši). Drevo se nato primerno zaraste. Ta način je dober
zaradi talne vode, ki je blizu površine. Tudi po gričevju ponekod opazimo sajenje na kupčke. Megla je glavni vzrok škrlupu (fuzikladiju),
zaradi katerega morajo drevje škropiti. Megla povzroča tudi naselitev
listnih uši na drevju. Listje postane črnkasto od iztrebkov. Deloma
uničuje sadno drevje tudi ameriški kapar (San Jose), zaradi katerega
so organizirali po vsej občini masovna zimska škropljenja. Na ravnici
in ob potokih pa spodjeda korenine sadnemu drevju voluhar (29).
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Poleg živinoreje je sadje glavni prodajni proizvod našega kmetijstva. Sortirano sadj^e prodajajo predvsem v inozemstvo, pa tudi na
domači trg, ostalo kupujejo tovarne za predelavo. Veliko sadja ostane
doma in ga predelajo v jabolčnik, ki je glavna pijača prebivalstva.
Nekaj ga tudi posušijo. Jabolčne tropine prekuhavajo v žganje.
Vinogradništvo
Vinogradov danes v trgu ni. Nekoč pa so segali do samega trga,
saj so bila pokrita z njimi pobočja na levi strani ceste od Štor do
Šentjurja, južna pobočja Rozalije tja do Blagovne, Kameno, južno pobočje Botričnice, kjer je danes pokopališče, južna pobočja proti Ponikvi,
južna stran Rifnika in Resevne tja do Kalobja. Kot rečeno, jih je uničila
trsna uš v letih 1870—1880, nakar si niso več opomogli. Na slemenu
od Vrbnega proti Šentjurju, katerega pobočje pada v dolinsko dno
Voglajne, je še danes videti majhne hišice, nekdanje zidanice. Le nekaj
vinogradov s šmarnico so obnovili pred in po prvi svetovni vojni.
V najboljših legah pa najdemo stare sorte: vrbovec, belino, peček in
tontovino. Vinograde so precej obnovili v Dramljah, tako da so z njimi
posajena vsa južna pobočja Slemen, Pletovarij in Sv. Uršule. Pod vplivom državne trsnice v Dramljah so v novih vinogradih uvedli amerikanske podlage: solonis riparia, gete 9, riparia portalis in danes tudi
berlandieri hib ride (kobal 5 BB). Žlahtne sorte iz slovenskega izbora se
zaradi podnebnih prilik niso uveljavile. V neposredni okolici Šentjurja
pa popolnoma prevladujejo direktno rodne sorte: otelo, noah in klinton
(za brajde); pravijo jim direktor (29).

Prehrana
Značilno je, da uporablja prebivalstvo zelo malo mleka, ker ga
prodajajo. Najbolj tipična jedila so: kava ali žganci z zeljem zjutraj,
nato pa repa, zabeljen krompir, fižol (poleti tudi v stročju), solata,
kumare, mnogo kruha (mešanica pšenice in koruze), ajdovi in koruzni
žganci, malo kislega mleka, mnogo zabele (mast), mnogo jabolčnika, ki ga
imajo s kruhom za malico. Od suhega sadja so v navadi le češplje in
malo jabolk, kot žganje pa imajo le sadni tropinovec. Vkuhanega sadja
skoraj ne poznajo razen pri družinah, katerih hčerke ali gospodinje so
obiskovale šentjursko gospodinjsko šolo. Slanine ne puščajo, ampak vso
pretopijo v mast, dobro pa pripravijo prekajeno meso in domače salame.
Praznična hrana so kokoši, bel kruh, goveje in prekajeno meso,
razna močnata jedila, vino itd. Za praznike veljajo konec kopanja vinogradov, žetev, konec mlačve (likof), konec trgatve, koline in nekateri
cerkveni prazniki. Od Teharij do Pragerskega in tja do Sotle je poznan
in značilen tako imenovani furež (koline), na katerega povabijo sosede
in znance in je v družabnem pogledu po svojem obsegu, pripravah in
razpoloženju največje letno praznovanje.
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Gozdarstvo
Gozda j e v občini Šentjur 2073 ha. Od tega j e 1992 ha privatnih
gozdov in 81 ha državnih.
Njegove značilnosti in probleme smo si deloma že ogledali v poglavju o vegetacijski sliki, oglejmo pa si njegovo problematiko še naprej.
Škodljivcem mrtve narave, o katerih smo že govorili (neustrezna tla,
žvepleni plin iz cinkarne), pomagajo pri njihovem uničevalnem delu
škodljivci žive narave: rdeča gniloba (gliva), ki uničuje mnogo tehničnega lesa in zaradi katere trpi smreka, pa še lubadar, smrekova grizlica itd. Prav v zadnjih letih smo imeli množičen pojav lubadarja, ki je
dosegel višek leta 1952. Ko so začele delovati v cinkarni naprave za
zajetje plina in so bili izvršeni razni varnostni ukrepi, je tudi lubadar
začel upadati (reprogradacija). Škoda pa je še vedno ogromna. Leta 1954
n. pr. je bilo posekanih 1000 m3 lubadark.
Ker je žvepleni plin prizadel tudi ostale kmetijske panoge (n. pr.
konji se zastrupijo s travo, na kateri je žveplena kislina, molznost krav
upada itd.), so kmetje krili škodo s sečnjo gozdov. Leta 1954 je bila
sečnja sicer omejena, vendar če bi celoten dohodek gozdov v šentjurski
občini razdelili na posamezna posestva, bi lahko s teni dohodkom plačali
ves davek, saj je bilo samo lesa prodanega za okrog 15 milijonov dinarjev, pri tem pa ni všteta privatna uporaba lesa, ki tudi ni majhna.
V bodočih letih, ko bo odstranjeno škodljivo delovanje plina, lubadarja
in drugih škodljivcev, bodo morali zlasti manjši kmetje zelo štediti
z lesom, če jim ga ne bo treba celo dokupovati. Vsekakor bo potrebno
nadomestiti drva s premogom in jih zamenjavati za tehnični les. Gozdove
uničujejo tudi s premočnim steljarjenjem. Ta problem bi bilo treba
rešiti s slamo, ki pa je tudi sicer boljša za steljo, ker bolje vpija gnojnico. Treba bi bilo omejiti izvoz slame ali pa jo po možnosti še uvažati
od drugod. Le tako bi prištedili na prirastku. Z zmanjšano sečnjo bo
dohodek sicer padel, treba pa bo dvigniti ostalo kmetijstvo, da bo krilo
primanjkljaj.
Gostinstvo
Posledica sejmov, živahnega prekupčevanja in obcestne prometne
lege je, da je bilo v trgu že od nekdaj jako mnogo gostiln, ki so imele
povečini tudi hleve za tujo živino, gostilničarji pa so sami bili povečini prevozniki. Pred drugo svetovno vojno je bilo v trgu 15 gostiln,
danes jih je le še 8 (4 privatne, 3 občinske in ena zadružna). Tujski
promet je bil pred drugo svetovno vojno v večjem razmahu, v Šentjur
so prihajali številni letoviščarji iz Vojvodine, v okolici je namreč nekaj
zelo prijetnih izletniških točk (Rifnik, Resevna z razglednim stolpom,
Svetina in Celjska koča). Danes pa tujski promet ni omembe vreden
zaradi izredne stanovanjske stiske, pomanjkanja tujskih sob (v trgu je
le ena) in ker ni potrebnih komunalnih naprav in ustanov (kopališče,
restavracija, menze).
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Promet
Prometno važnost Šentjurja označujejo sledeči faktorji: skozi trg
vodi glavna cesta Celje—Rogaška Slatina—Posotèlje in dalje proti
Zagrebu, v Šentjur pripeljejo ceste iz Ponikve, iz Dramelj, Vojnika in
vzporedna cesta iz Celja preko Ljubečne in Blagovne; z juga pripelje
cesta Breze—Šentjakob—Šentjur; od glavne ceste se v trgu loči cesta,
ki vodi na Planino, Slivnico, Pilštanj, Kozje, Loko pri Zusmu in dalje
v Posotelje. Po teh cestah vozijo dnevno avtobusi iz Celja na Planino,
v Kozje, Loko pri Zusmu in v Podčetrtek. Močno je razvit tudi tovorni
promet zaradi prevažanja lesa s Planine in zaradi dovoza in odvoza
druge robe.
Mimo trga vodi železniška proga Ljubljana—Maribor (nekdanja
Južna železnica) in proga Celje—Rogatec—Zagreb. Dnevno se ustavi
v Šentjurju 20 osebnih vlakov (10 v vsako smer). Poleg že omenjenih
prodanih 530 mesečnih kart v Šentjurju in 480 mesečnih kart na postaji
Grobelno, ki spada v občino Šentjur, j e bilo v letu 1954 prodanih
ca. 100.000 voznih listkov, naložena 502 vagona in razloženih 963 vagonov.
Dovoz je večji od izvoza zato, ker dobiva Lesno industrijsko podjetje
večino lesa za predelavo po železnici. Šentjur je železniška postaja za
bivše občine Šentjur, Breze, Dramlje, Kozje, Lisično, Planina, Slivnica,
Zusem. V Šentjurju je pošta za bivše občine Breze, Dramlje, Šentjur.
Ostale funkcije trga
V trgu je moderna osnovna šola, zgrajena, leta 1906 in prenovljena
ter modernizirana leta 1954. V šolskem letu 1953/54 j e bilo na šoli
8 oddelkov, 381 otrok in 8 učiteljev. V občini Šentjur je še ena osnovna
šola, in sicer v vasi Blagovna; imela je v šolskem letu 1953/54 dva
oddelka, 40 otrok in dva učitelja.
Nižja gimnazija v Šentjurju je bila ustanovljena po osvoboditvi. V
šolskem letu 1953/54 je bilo v njej 8 oddelkov, 323 dijakov in 10 učnega
osebja. Nižja gimnazija ima tudi dijaški dom, ki je v šolskem letu
1953/54 štel 40 dijakov.
V neposredni bližini trga je splošna kmetijska in kmetijsko-gospodinjska šola, ustanovljena leta 1910. Leta 1932 se ji je pridružila še gospodinjska šola. Šola ni do sedaj vzgojila samo vrsto dobrih kmetovalcev
temveč j e z vzorno urejenim kmetijskim gospodarstvom, z raznimi
kmetijskimi in gospodinjskimi tečaji ter predavanji, predvsem pa tudi
z osebnim delovanjem njenih strokovnjakov po vsej bližnji in daljni
okolici, po Kozjanskem, preko Šmarja pri Jelšah ter do Poljčan, vplivala
na dvig živinoreje, sadjarstva in kmetijstva sploh. Tu bi omenil imena,
ki so pomembna v slovenski agronomiji: Belle, Kropivšek in Vardjan.
V šolskem letu 1953/54 je bilo v Enoletni splošni kmetijski šoli 30 dijakov in v Enoletni kmetijsko-gospodinjski šoli 30 dijakinj. Kmetijskogospodinjska šola ima 400 ha obdelovalne zemlje v Šentjurju (Rebre,
Botričnica, Lokarje, za železniško postajo, Anderburg, Vrbno, Zdeniee,
Bezovje, Tratna, Razkože) in v širši okolici (Slom, Ponikva, Blagovna,
Planina, Loka pri Zusmu, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah).
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Od tega je skoraj dve tretjini travnikov s sadovnjaki in dobra tretjina
njiv z vrtovi. Posestvo je opremljeno z vzornimi hlevi za konje, govedo
in perutnino, s silosi, cvetličnjakom in zelenjadnim vrtom, z mlekarskimi
napravami, novimi stroji vseh vrst ter s prevoznim in vlečnim parkom.
Večjo -zbirko zgodovinsko zanimivih predmetov iz znanega keltskega
grobišča na Rifniku, nekaj srednjeveških zgodovinskih spomenikov,
predvsem pa tudi etnoloških predmetov, čuva v trgu dr. Herbert Kartin.
Imenovana zbirka je predvsem lokalnega značaja, nekaj predmetov pa
predstavlja znatno vrednost v vsakem pogledu.
Zdravstveni dom Šentjur pri Celju je samostojna zdravstvena ustanova od leta 1953 dalje. Zdravstveni okoliš obsega trg in občino Šentjur,
Dramlje, Ponikvo in Slivnico. Zdravstveni okoliš šteje 13.500 prebivalcev
in okrog 1300 zavarovancev. Sedež zdravstvenega doma je v trgu v privatni zgradbi. K zdravstvenemu domu so priključene sektorska ambulanta z dvema zdravnikoma, zobna ambulanta z zobno tehniko in
enim zobotehnikom ter materinska posvetovalnica v Šentjurju in na
Ponikvi. Tudi sedež dveh babic je v Šentjurju in na Ponikvi.
Lekarna je bila ustanovljena leta 1952. Obsega okoliš Zdravstvenega
doma Šentjur in Kozje.
Veterinarska ambulanta z enim veterinarjem obsega isti okoliš kot
Zdravstveni dom v Šentjurju.
Sedež občinskega ljudskega odbora Šentjur pri Celju je v novi
zgradbi zadružnega doma. V občino spadajo naslednja naselja: Botrič-.
niča, Brezje ob Slomu, Bezovje, Cerovec, Črnolica, Goričica, Grobelno,
Hrušovec, Kameno, Kranjčica, Lokarje, Nova vas, Ogorevc, Podgorje,
Podgrad, Proseniško, Repno, Rifnik, Stopče, Sv. Primož, Sv. Rozalija,
Šibenik, Tratna, Trnovec, Vrbno in trg Šentjur. Občina šteje skupno
5042 prebivalcev po ljudskem štetju iz leta 1953 ali 5072 prebivalcev
danes. V trgu je tudi postaja ljudske milice.
Trg je že 27 let elektrificiran. Tik pred drugo svetovno vojno so
izpod Resevne izpeljali vodovod, ki pa brezhibno deluje le v Spodnjem
trgu, medtem ko so črpalke preslabe, da bi vodo potisnile tudi v Zgornji
trg. Vodovod je dolg 3550 m; dnevno dovaja 183 m3 vode. Pod Zgornjim
trgom ob Pesnici je športno igrišče društva Partizan, ki pa ni urejeno.
V bližini šole, kjer se začne cesta dvigati v Zgornji trg, so leta 1951
dogradili Zadružni dom. V njem so danes prostori obč. LO, trška knjižnica in prosvetni dom z dovolj veliko dvorano, ki zadošča potrebam
trga in okolice. Prosvetna dejavnost ni zadovoljiva in ne doseza predvojne. V Zadružnem domu je tudi Kino Šentjur, ki daje dve predstavi
na teden. Občinski LO upravlja tudi veliko avtomatično tehtnico za
vozove, ki je v Spodnjem trgu poleg glavnega cestnega križišča.
Mnogo važnih komunalnih funkcij in naprav je še popolnoma nerešenih. Tako na primer v trgu še ni kanalizacije; ceste, posebno cesta,
ki vodi v Zgornji trg, so izrabljene in jih ne vzdržujejo v dovoljni meri,
ker čakajo na izvedbo novega regulacijskega načrta; stanovanjsko vprašanje je zelo pereče, trg narašča in bi nedvomno napredoval hitreje,
če bi to vprašanje vsaj delno reševali (zaradi stanovanjske krize ne
more na primer v trgu stanovati veterinar, prav tako ne zdravnik,
prosvetni delavci se vozijo itd.). Brez dvoma bi morali to vprašanje
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reševati razni faktorji, obe tovarni v Šentjurju, tovarna v Štorah in
občinski LO. Y komunalno problematiko spada tudi vprašanje pekarne,
katero je sanitarna inšpekcija zaprla, vprašanje kopališča, ki bi bilo
spričo obeh tovarn, obrti in števila prebivalcev nujno potrebno, ter
končno iz sanitarnih pogledov tudi vprašanje mrtvašnice.
Perspektivni razvoj
Za trg Šentjur je izdelan regulacijski načrt. Ta predvideva tako
korenite spremembe talnega načrta, da bodo lice trga zelo spremenile.
Yendar bodo te spremembe odvisne od predhodnih del izven Šentjurja:
od regulacije Voglajne od Celja navzgor, od zgraditve nove cestne trase
Celje—Rogaška Slatina, od regulacije Pesnice itd. Z nobenim od teh del
pa še niso začeli. Trg se še dalje razvija po starem. Ker ni v smislu
novega regulacijskega načrta do sedaj še nič storjenega in bo tudi
zamisel sama še doživela potreben razvoj in spremembe izven šentjurskega okvira, menim, da je prezgodaj o tem obširneje razpravljati.
Šentjurska komuna
Šentjur pri Celju je določen za center komune. Točnih podatkov
o izgledu te sedanje gospodarske upravne enote nisem mogel zbrati,
ker se je mnenje o obsegu komune že večkrat menjalo: na vzhodu naj
bi šentjurska komuna mejila na rogaško in tako bi Ponikva pri Grobelnem pripadala Šentjurju, pozneje pa je Šmarje pri Jelšah prodrlo s
svojim predlogom o komuni in Ponikva bo po tem predlogu pripadala
šmarski komuni. Nadalje so bile še nejasnosti na jugu in jugovzhodu
v občinah Zusem, Lisično in Planina.
Šentjurska komuna obsega danes v glavnem porečje Voglajne nad
Šentjurjem razen gornjega toka Sloma, ki spada že k Ponikvi in tako
pod šmarsko komuno. Komuna bo torej obsegala občine Šentjur, Dramlje, Slivnico, del občine Lisično, v kolikor ta teži k Šentjujrju od Prevorja
navzdol, del občine Žusem, ki teži proti Drobinjskemu potoku, in južni
del občine Planina.
Površina komune znaša 23.686 ha. Od tega je obdelovalne zemlje
9637ha, in sicer njiv 4446ha, sadovnjakov 218ha, travnikov 4574ha in
vinogradov 413 ha. Pašnikov je 2616 ha, trstičja in močvirja 50 ha, gozdov
10.687 ha in nerodovitnega sveta 682 ha.
V tem obsegu bo v komuni 2835 kmetijskih gospodarstev, od tega
2833 privatnih kmetov, 10 kmetijskih zadrug, 16 šol (13 osnovnih, 2
strokovni, 1 gimnazija) in 1 zdravstveni dom z dvema ambulantama.
Ostalo je razvidno iz našega celotnega opisa, ki se deloma nanaša na
vso pokrajino.
Poklicna struktura prebivalcev komune je sledeča: od 17.630 celotnega prebivalstva je 11.318 (64,2%) kmetov; 3447 (19,5%) jih živi od
industrije, 542 (3%) od obrti, 2323 (13,2%) je neproizvodnih (8).
Na kmečkega prebivalca pride 85 a 52 m2 obdelovalne zemlje ali
lha 34a 35m 2 celotne površine. Na kmetijsko gospodarstvo pa pride
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povprečno 3ha 40 a 42 m2. Če pa bi nam bilo od celokupne kmetijske
površine mogoče odvzeti posest nekmetov ali polkmetov, bi bilo povprečje, ki odpade na kmetijskega prebivalca oziroma na kmetijsko
posestvo, še manje. Pokrajina je agrarno prenaseljena. Bodoča komuna
pa razen omenjenega kmetijstva in dveh manjših industrijskih podjetij
ne bo imela znatnejšega gospodarskega vira za ekonomsko osamosvojitev.
Pri organizaciji komun je bilo s strani Šentjurja in tudi deloma
Štor predlagano, da bi Štore spadale pod Šentjursko komuno, sedež pa
naj bi bil v enem od obeh teh dveh krajev. Utemeljitev je sledeča: 2/з
delavcev štorske železarne, ki ustvarja letno 1 milijardo dobička, stanuje
v naši pokrajini (predviden dobiček za leto 1955). Delavci se dnevno
vozijo na delo in nazaj na svoje domove z vlakom, s kolesi ali pa hodijo
peš. Brez dvoma nastaja po načelih, po katerih se organizirajo komune,
vprašanje, ali spadajo delavci k tovarni ali tovarna k delavcem, posebno
še, ker preostala tretjina delavcev ne prihaja na delo s celjske strani,
ampak so to delavci, ki stanujejo v Štorah ali v njih okolici (najdalje
do Teharij). Dve tretjini delavstva, ki prihaja iz naše pokrajine, ustvarja
tudi dve tretjini dobička, to je okrog 660.000 din letno, od tega pride
na enega delavca letno 625.000 din. Predlog je bil zavrnjen z motivacijo,
da so Štore že predmestje Celja in da spadajo k Celju, s katerim se bodo
nekoč združile. Razdalja Štore—Celje je približno ista kot Štore—Šentjur. Zaradi reliefnih prilik je pozidanost od Štor do Teharij relativno
slaba, v kolikor pa pozidanost od Teharij proti Celju narašča, ni niti
v korist niti v škodo železarni, saj vemo, od k^d prihaja v Štore delovna
sila. Železarna stremi za tem, da bo nekoč pritegnila v svojo bližnjo
okolico vse delavstvo z družinami, jasno pa je, da pri tem v naslednjem
desetletju ne bo uspela. Nastaja torej vprašanje, ali postavljati administativno-upravne ekonomske edinice po principu perspektivnega načrta
ali pa po materialnih prilikah, ki vladajo, ko pa bi se te spremenile,
spremeniti tudi meje komune? Nadalje je vprašanje tudi o tem, v katero
smer naj bi se razvijala štorska železarna, če bi eventualno gradila nove
dodatne objekte? Ali proti Šentjurju, proti dotoku delovne sile, ali proti
Celju, ko pa, kar se tiče dovoza surovin, ni odvisna od določenega kraja.
Rešitev teh problemov bo tudi bistveno vplivala na gledanje, graditev
in razumevanje komune v Šentjurju.
Zaključek
Y kolikor je uspel pričujoči prikaz trga Šentjurja, nam mora biti
jasno, da na vlogo trga in na njegov nadaljnji razvoj danes vplivata
predvsem dva faktorja: trg je prirodno središče svoje okolice in bo ostal
ter se razvijal kot tržni obrtni in prometni center, z razvojem industrije
pa tudi kot skromni industrijski center. Drugi faktor pa je bližina
Celja, ki sicer z ene strani zaviralno vpliva na razvoj trga, ker mu
odvzema nekatere njegove funkcije (nekaj obrti, upravne organe itd.),
na drugi strani pa ga vedno bolj približuje k sebi s pritegovanjem delovne sile, prometnimi sredstvi, kulturnoprosvetnimi ustanovami itd. S tem
se trgu, ki postaja po svoji funkciji del Celja, dviguje vrednost.
Geografski vestnik — 20
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U p r a v i č e n o s t o b s t o j a trga Š e n t j u r j a j e d o k a z a n a z n j e g o v o ž i v a h n o
g r a d b e n o d e j a v n o s t j o , ki p a z d a l e č ne doseza naglega n a r a š č a n j a p r e b i valstva tako, da j e stanovanjska stiska v e d n o v e č j a , n a d a l j e z r a z v o j e m
industrije, ki j e z g o s p o d a r s k o a k t i v n o s t j o tudi dokazala, d a n j e n nastanek ni b i l n e p r e m i š l j e n umetni poseg, z o b n o v o , z r a z v o j e m o d k u p n e
trgovine i n s hitrejšim t e m p o m u r b a n i z a c i j e , k o t doslej.

Y najkrajšem času bodo brez dvoma potrebni temeljiti komunalni
ukrepi, ki naj bi normalizirali nadaljnjo rast: bodoča komuna in njene
institucije nimajo upravnih prostorov, treba bo zgraditi tudi nekaj
stanovanjskih blokov, da bodo tu stanujoči prosvetni delavci, zdravstveni
kader in razni drugi strokovnjaki lahko vplivali na kulturnoprosvetni,
zdravstveni in družbenopolitični dvig trga, končno bo treba rešiti tudi
ostale pereče komunalne probleme, o katerih smo že govorili.
Ce pomislimo, da je v bodoči komuni kmetijsko prebivalstvo zastopano s 64% in da je od 20% industrijskega prebivalstva le majhen
odstotek zaposlen v okviru komune, je bodoča gospodarska enota predvsem kmetijskega značaja, Za razvoj komune in s tem trga bo torej zelo
važno posvetiti v bodoče veliko pažnjo razvoju kmetijstva in to
predvsem :
1. s pažnjo živinoreji: v prehrani, v izgradnji hlevov in krmnih
naprav, s pretopitvijo goveda v novo pasmo, z umetnim oplojevanjem,
z olajšanjem nakupa umetnih gnojil za travnike itd.;
2. s pažnjo v sadjarstvu : borba proti ameriškemu kaparju in ostalim
škodljivcem, z olajšanjem nakupa mladih dreves, forsiranjem določene
sadne sorte itd.;
3. s pažnjo poljedelstvu; le-ta naj bi se izražala predvsem v forsiranju mehanizacije kmetijstva in pa v rešitvi spredaj omenjenih hidrografskih problemov (poplave in talne vode). Predvsem pa bo treba načeti
problem zemljiške razdelitve, posestnih razmer in agrarne prenaseljenosti.*
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THE GEOGRAPHY OF THE MARKET-TOWN OF ŠENTJUR
Marijan

Žagar

Šentjur is situated at the eastern border of the Celje basin (north-eastern
Slovenia) in a broad Tertiary trough. Into its broader surroundings may be
included mainly the water system of the small river Voglajna. The region is
hilly, yet the hills are more compact, and the elevations frequently higher than
it is usual in a Tertiary region. Particularly the limestones (of the Leither
series) cause the relief to be more pronounced. The present-day water shed between the systems of the rivers Voglajna and Sotla is such that one could
consider that Savinja river once flew directly towards the east, thus through
this area, and that the rivers Voglajna, Šmarski potok, Mestinja, and upper
Sotla are remains of the Pre-Pontian Savinja. There are several characteristics
of the relief which speak for this supposition, yet no direct proofs can be
found. On the south the valley is bordered by the outranners of the Sava hills,
and on the norths b y the Konjiška gora and Boč as continuations of the
Karawanken.
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The climate points to the transition from the Alpine into the Pannonian
climate. The summers are already warmer, and the winters somewhat cooler
than in its immediate western vicinity. Also the rainfall decreases towards the
oast. Hydrographically all the territory of the surroundings of Šentjur belongs
to the river system of Yoglajna with Šentjur as the hydrographie center for
all the surroundings. The bottom of the valley is frequently endangered b y the
inundations. The soil is middle heavy to heavy, loamy or even clayey, at the
bottom of the valley acid, with the thickness of more than 1 m everywhere.
The picture of the vegetation is varied because in the region meet the Pannonian
and the Illvrian floras, the flora of the Alpine region, and even the representatives of the Mediterranean plants. 41 % of the area is covered with forests,
the remaining surface belonging to arableland (24%), meadows and pastures
(29°/o), and partly vineyards (0,7%).
The region was inhabited already during the Neolithic. During the Roman
period a Roman road led through this area. In the Middle Ages a settlement
developed here under the protection of three castles and at the commercial
road Ptuj—Ljubljana. Furthermore, the place developed also as an old parish
centre, and as a marketing and handicraft centre of its surroundings. The
upper market developed from a mediaeval settlement, and the lower market
developed recently along the railway line Vienna—Trieste and the road Celje—
Posotelje (Sotla valley). The market is mainly an urban settlement, which,
however, with the extension got rural additions. The typical market house is
with one story, mostly with business room at the groundfloor. The country
house of the surroundings belongs to the central Slovene house type. The farmer's homme is either a group of houses, or a single farmer's house with the
combined outhouse. The number of houses has grown since 1869 for 79 % . In
the market as well as in the surroundings prevails the distribution of the land
into farms consisting of irregular patches of land, and in the surroundings there
are moreover some few consolidated landholdings. The farms are to a considerable extent broken into small pieces, and the process of this breaking up of
the making a continuous progress, 91 Vo of all farms belonging into the category
of a size belov 5 ha.
The number of the inhabitants of the market has increased between 1869
and 1953 for 99%, yet in the meantime there have been disturbances in the
demographic development. Such disturbances caused that the population moved
out in the period 1880—1890, there was the deportation of the population b y
Germans in the years 1941—1945, the settlement of the area b y Germans and
the return of the Slovene inhabitants after the liberation. The development of
the number of the population has been influenced b y the smaller local industry
which has been developed in the market, and above all b y the industry in the
neighbouring Store and Celjc. The largest part of the population lives with the
income from the industry (24%), this is followed by those who have their
income from a handicraft (13,5%), commerce and hotel-keeping (11%). In all
the administrative parish 41,8% live from the income from the agriculture,
and 34,6% from the industry.
For the economic development of the market place is important its central position in its surroundings, the fact that here cross important traffic
routes, the former rich forests and connected with this mills and saw-mills,
the timber trade, and the fact that the area is very suitable for the cattlebreeding and fruit growing. From Ц>е local handicraft developed in the time
between the two wars one industrial enterprise which produces timber mostly
for the export and a factory which produces agricultural machines, both being
based on older traditions. For a long time Šentjur has been a marketing place
and a collecting centre for the broader surroundings. The most important
products are: cattle, pigs, the Styrian hen, hay, and straw, fruit —- particularly
apples — eggs, milk, and other agricultural products in smaller quantities.
The buying is now organized through two enterprises: the district cooperative
federation (OZZ) Šentjur and the local cooperative (KZ) Šentjur: these are the
socialist successors of the pre-war shops. The handicraft which still exists is
only for smaller repair services. In the agriculture the main emphasis is on
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the culture of cereals (60,8 %>), that are followed b y plants used for the fodder
(22,5 °/o). The surroundings has fine geographic-physical conditions for the
culture of hops, yet the hops plantations were destroyed b y the crisis in the
soiling of hops to which it came between the two wars. Since then the hops
plantations have never recovered. The agricultural school has positively contributed to the development of the agriculture: under its influence the Norfolk
rotation of crops has been introduced and some more modern methods of tilling.
The cattle breeding is possible above all because of the existence of numerous
natural meadows. Here prevails above all the gray Mura cattle which is held
in high esteem both at home and abroad, above all in Itally. Also pigs and
hens are produced for the market. The fruit culture is very well developed.
Besides the animals the fruit is the main selling article of the farms. The
assorted fruit is sold above all abroad, the rest being used as raw material for
some production either at home or in the factories. The viticulture never recovered since 1880—1890, when the vineyards were almost totally destroyed b y
phylloxera. In the neighbourhood of the market a vineyard is rare, in as much
as the vines exist they are such that bear fruit without being grafted. More
vineyards are in the surroundings of Dramlje and Slivnica. The forest is badly
thinned — the wood entand sold only after the liberation could cover all the
taxes of the Šentjur community. The forests are also destroyed b y the sulphuric fumes that escape from the zink foundry at Celje. There have been
always numerous taverns in the market as a consequence of the cattle fairs,
of a considerable intermedaite business and of the situation along a main road.
The central situation of the market is characterized b y the fact that through
it lead two main roads: Ljubljana—Maribor and Celje—Rogatec. Moreover,
here touch also ten local roads.
There is a primary school in the market, a lower grammar school, an agricultural-housekeeping school, a health centre with dentist section, a chemist's
shop, a veterinary station, the community people's committee, the station of
the people's militia, and some smaller communal institutions and establishments.
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