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Anton Sore 

_   ^AP^KA TsOT.J^A . • ■„ 

"aleška dolina, ali ka>6r to'v ^osTpdn.ilh " 

letih, zaradi mogočn^^n razvoja ""plpn.l« redi ime- 

nujemo Velenjska kotlina,jo svet med s krojnaM 

vzhodnimi odrastki SavinjsVih Alp in nr^dgorjem 

Far ^ vank. inienu j p se po starem .srredu ~alpk, kjer 

se dolina odpre.Meje v^l^njske o'bnine se ne uje- 

majo š nrirodno geografsko r«žme"i"i tviib Vc-leniske 

kotline; tako' spada na.seljp Vinska gora,od koder 

se večje atevilo delavcev vozi dncvno na delo v • 

Velenje-,'"k žalski Oblini,medtem ko spadata kraja 
c,martno oTr ^aki ih Pa^ka vas k -ve T pni ski občini',"' 

Leta 19^1' je prebiifelo v vplpftjški občini - ^ 

22.245 ljudi.V "Zadnjih tridesetih letih se je 
2 v prebivalstvo -podvojilo,Na 1' km pnvrčine pride 

povprečno"'~122f Ijudi.Foč^ih jp* biTb za 1,1^ več 

kot žensk /premogovnik/,^obrn tretjina prebival 

stva je starega od 25 do 55 T'et.v času od leta1 ■ 

1956 do 19^1 se jp vspItIo v vpl^niško občino 154-9 

ljudi veC'1 kot se jih- i«? izseli To.^a i vpČ ljudi je 

prišlo- Iz sosednjih občin cel jskega okra j a, !• p ta ■ 

1962 je -bilo po cenitvah zanosipnih v ^osbndar- 

skih organi 5?« o i j ah, US tsh o vab in privatnih Poklicih 

oziroma, službah" 75-^ :močkib in ^o^ -žpna.' '"Največ' 

/45.5 ^/"jih živi od rudarstva' in ibdu'stri ie , s 

kmetijstvom se'" ukvarja 1p še 17,4^- 1 j udi J pred 

vojno je živelo Od kmeti js'tva" nad' polovico prebi- 

valstva,^ zaVinjih''deseti^ letih so z/rrndill V obči- 

ni ses t--novih" šol in en interna t, mecltpra ko šo'" druge 

sole povsem ali vsaj delno obnovi 11.Kagla. rast pre- 

bivalstva po osvoboditvi in sel 1 trve s VrribovsVega 



obrobja v dolinska industrij skp kraje so sur^me- 

nili zunanji videz naselij,Lpta 1P^2 je "bilo na 

območju občine za.30^ več•hiš.kot l^ta 1931 naj- 

višji vzpon jp doseglo Velenje« 

Brez dvoma je premog, ki je ne s tal v usedli- 

nah pliocenskega jezera, glavni pnpr^etški vir 

in surovinska osnova šaleškp industrije in gos- 

podarstva nasploh.Premogovne zelo^p cpniio na ^So 

do 73o miljonov ton, najdebplejši sloj znaša lAo 

metrov. Izkoriščanje se je začelo v ve^j^m obse- 

gu šele po vojni,saj so pred vojno nakomli naj- 

več 160,000 ton premoga, seda j pa §e nftd 3 miljo- 

ne ton; ko bodo odprli novi jašpk pri "oSt«nju, 

se bo dvignila proizvodnja.na ^ miljonov ton. 

Ker vsebuj p lignit 43^ vlage in 8^ uppela,prevoz 

na večje razdalje ni rentabilen,zato gs namera- 

vajo energetsko in tehnološko predelati,Po inve- 

sticijskem programu bodo, od 3 miljonov ton letne 

proizvodnje 1 milijon pustili ^ xoštanj.drngpga 

bodo prodali v nepredelanem stanju,tretjega pa 

sušili,Dobro polovico, sušenega premoga bodo vpli— 

nili,okoli 2oo.ooo ton pa predelali v polkoks . 

Iz plina bodo proizvajali vzporedne proizvode ; 

amonijak,fenole,katran,surovi bencln,žveplo itd. 

Očiščeni plin bodo odvajali v plinovodih v "tore, 

Ki dr ič evo, T?a vn e, Ce 1 j e, Fiamni k, Kran j, Mnr i or in 

Ljubljano,"Rudnik zaposluje nad 275o ljudi /19^2/ 

in se glede storilnosti ter urejenosti proizvod- 

nje uvršča med najboljša tovrstna, podjetja v Ju- 

goslaviji in fvropi.^azen rudnika in stare ^ 

obratujejo v Velenju po vojni Me tovarna, gospo- 

dinjske opreme "korenje" ,,pod. jet j e gumlTahega pa- 

pirja in kovinsko podjetje "Chrom metal". 
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Novo Velenje so zaceli graditi leta. 1948 na 

29o m visoki terasi na severnem delu ravnine,TCma- 

lu se je pokazalo, da j p odmerjen prostor premaj- 

hen za predvideno mesto s ^.ooo ■Dr^hlvalci/l.eta 

1961 '".olfi prebivalcev/, zato so gradnjo mestnega 

središča premestili na aluvialno ravnino med Ma- 

lokom, Staro vasjo in ^tarim Velenjem.S nrostovolj- 

nim delom so Tel en j Sani regulirali "Pako in zgra- 

dili moderno mesto,ki je v ostrem kontrastu s 

S tarim Velenjem in njegovim fevdalnim gradom . 

wovi kulturni dom, Sole, zdravstveni dom, klub- 

ski prostori skrbijo za kulturo in zdravo rast 

delovnih ljudi.Z dviganjem družbenega standarda 

si je rudnik lahkozagotovil stalno delovno silo 

in se otresel polkmečkih delavcev. 

Iz Velenja bomo potovali mimo steklenega 

rastlinjaka, ki ga ogreva toplovod iz stare TT1 

in sodobno urejenega parka pT>oti staremu rudar- 

skemu naselju Pes ju. Za. ^ jo obsežno nodročje 

grezanja, ki je nastalo kot posledica izkorišča- 

nja premoga. Paradi tega je izginila nekdanja vas 

^kale skupno s cerkvijo, nastalo jo Velenjsko je- 

zero s turističnimi napravami in s taci ionom. Fimo 

novega jaška v Prelogah, od koder no žičnici o- 

skrbujejo čoštanjsko TP in skozi vas TVužmirje, 

okoli katere je še precej obdelovalnih tal/pše- 

nica,hmelj,povrtnine/, dospemo v cvtanj, 

V samem o?': tan ju /2R03 prebivalcev leta 19^1/ 

je več kot polovica aktivnega prebivalstva zapo- 

slenega. v industriji in obrti,Mesto se je razvilo 

kot krajevno središče na noti iz Savinjske doline 

tvt* n "M, Tfrvr* v-? it — - * — 
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/527 delavepv in name^čpneev/ In 1»sna indns+rlia 

po vojni pa so se jimapridružili še tovarne otro- 

• Ske konfekcije in "Galanterija".ir n^nosredni Tili- 

zdni mesta, navzhodu, je nova ki roralii za 1 

kWh 3.loo kalorij, medtem ko stara velenjska 

porabi 8.000 kalorij. Iz odpadlih ogorkov ^ izde- 

lujejo v 'bližttjeni obratu opeko /lo mil.ionov koma- 

dov 1.1962/, Festo je stisnjeno ob južni rob'rav- 

nine pod razvalinami fevdalnega 'pust»g,a gradu, wa- 

daljnja-rast mesta proti severu in severozahodu ne 

bo mogoča,ker je v bližnji prihodnosti tukaj n-red— 

videno izkoriščanje premoga in nevi jaš^k v ^etle— 

cah.^rzhodno od mesta ^odo ogradil i novi energoke- 

mični kombinat. 

Pri 8 kornu se ^aleška dolina za-pre,potok 

Paka si je vrezal tesno dolino v triadne apnence 

in vulkanske grehe, S ki en jeni ^ naselij, tod ni.po 

vrheh je precej iglastih in mešanih gozdov, ki so 

nekdaj,dali delo številnim šagam oh Pakl-.^dini 

večji obrat V tem delu je kamnolom zelenega groba, 

Pri Gorenju,Ob spodnjemtoku "^ake. in njenem vstopu 

v Spodnjo Savinjsko dolino so nastala vaška nase- 

lja; Gorenje,Paška vas in "martno ^aki,^ "msrt- 

nem ob Paki je železniška postaja za Zgornjo S'a- 

vinjsko dolino in riakladališče lesa. 
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Jože Zupančič 

■ POT' "POIjŽ^LA - CFL.TV ■ 

Pot nas >>0 vodila po osrprin.ipm prpdelu zf - 

hodnega dela Celjske kotline i nekaj oasa uroti JV 

do ~empetra v SavinjsM. dolini, nato pa naravnost 

proti V, skozi središče hmeljarstva - ' alec in -vse 

do Celja.Pot ni dolga,'saj meri le IB km in pote- 

ka po prodni ravnici "brpz vzpetin.S tpm va seveda 

še zdaleč ni rpčeno, da jp enolična in nezanimiva. 

Naleteli bomo navrsto zanimivosti, od čisto narav- 

nih do družbeno geografskih in vse tp se med se- 

boj prepletajo, a.mi pa si bomo ogledali ter spo- 

znali le nekaj, morda rps najbolj značilnih potez 

spodnje savinjske pokrajine. 

Celjska kotlinaje terciarnaudorlna/oligocen/, 

ki so jo napolnili mlajši tproiBrni morski sedi- 

menti ter kvartarni nanosi Savinjp in njpnih pri- 

tokov. Naplavi jeni spdimpnti so'zpIo različni saj 

so odvisni od zgradbe površja, od l^oder pritekajo 

reke,Po erozijskih ostankih najvišjih diluvialnih 

teras lahko sklepamo, da j p zgornji nivo naplavin 

vsaj za 2o m višji od današnjpga dolinskega dna,ki 

pa je aluvialnega, izvora (Janez ^i^taršič s Geološki, 

oris S p,Savinjske doline,CZ l^^g,str.^oV. Terase,, 

ki jih.,je več in.so vpčinoma obdelane v njivske po- 

vršine, a so vsled obdelovanja že marsikje močno 

zabrisane.debelina proda močno varira,od dveh do 

petih metrov; Savinjapa se je Ž p" zarezala v terci- 

arno osnovo vzhodno od izliva Polske.^advse zanimi- 

vo j e samo obrobje Celjskp kotline.Pa, 7. obodu se 

strmo dvigajo "Dobrovije,najvpčja in najvišja kraška 
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r. r/ ^ ' V" 
površina v Celjski Votlini, ki so s skalnim pra- 

gom, preko katerega tece S avinja, pri "Podvinu 

pri Polzeli povezane preko Gorp Oljke s precej" 

nižjo Poriikevsko planoto (nekaj nšd 4oo m), ki 

•ima vrsto kraških značilnosti (vrtače, jame) .mnogo 

0(5 njih pa je prekritih z vulkanskimi kameninami, 

Pohlkevska planota se vleče na S strani . Cel j ske, 

■EotlinO in nas ho sprfemljala na Ipvi strani naše- 

poti. Preko te planote vidimo Trori iičko gorsko 

pregrajo - (Stenica,FonjiSka gora) - južno.krilo 

Karavank, Ha jugu - to j p na na"i desni strani . , 

je Posavsko hribovje s' svojim značilnim sistemom 

gub,' ki so' marsikje geomorfoločko že,, svoraj obr- 

njene (inverzni relief),!/' J obodu Cel.iske kotline 

se izklinja Tuhinjska sinklinala, a v rpliefu 

vidno izstopa s posampznimi vrhovi apnenec sever- 

nega krila trojanske antiklinale. 

- -Ves obod Celjske kotline je večinoma pod 

gozdom /iglavci/, le tu in tam,najužnih pobočjih 

je' več krčevin s samotnimi kmeti jami. Pno.,doline 

je intenzivno obdelano in čim bližp smo Savinji ■, 

oziroma n-jenim pritokom, 'tpm manj jp pol j/poplave/. 

Vse terase z njivami pa so obdelane in posejane: z 

najrazličnejšimi poljedelskimi sadpži.ir ospredju ■ 

je hmelj, zaradi katerega pokra.iina spremeni dva- 

krat do trikrat na leto svojo nodobo,S avinjsko 

kmetijstvo moremo smatrati vsaj. dploma speciali- 

zirano, saj' goj'e -kmptjp tudi ostalp irmpti^ske kul- 

ture, nekaj celo 'za prodajo,vendar pa jp hmelj ti- 

sti pridelek, ki je prinpsel savinjskemu km^tu vi- 

šji živi j enski nivo /M,^agar;S- avinj ska dolina in 

hmelj, CZ 1957,str,ll/, O tem, kako ugodni so za 
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hmeljarstvo klimatski f.ki sg,.cp1o, nekoliko ugod- 

ne jšl-kakor v samem atcu. v .pedološki,igor- 

foločki in Mijrografski ■ pogoji hp >)i scovorili,dej- 

stvo je, da je..površin, zssajpni'b •rs,,hmel,iem,vedn© 

vec, d^ je hmpljšc i pridelek kvalitetpn,zsto. pa 

vedno "bolj cenjen in iskan na svetovnem, trgu in da 

štajerski ozirorqa savinjski molding■ no uspava pov- 

sod tam,,. kjpr dangg j-asj^e . hpifl j širom po 1 oveni.i i . 

.->3 pridelovanjpm hmplja .so se v hm«] j^rskepi 

predelu .Sp.Savinjskp doline ■ doslej,ukvnrj.nli,„Fme- 

tij&i zadrugi v Celju,in ."alcu ter .izvozno Podjet- 

je Hmezad iz "alca vzporedno s številnimi zasploni- 

mi kmečkimi proizvajalci.^ decembru lotf? so 

se prvi trije združili v Fmpti jski kombinat alec, 

ki je najmočnejša kmeti i ska organizacija v S^ove-. 

niji, gaj razpolaga z osnovnimi sredstvi v vredno- 

sti več-kot lo miljard.dinarjpv in.^Aoo ha obdelo- 

valnih površin,.^ri kmetijskem kombinatu nravi jo, 

da se bodo njihove novršinp kmalu novpšale na 6ooo 

ha in to predvsem z nakupi novih zpmlji^č, 5 tem 

bo To^, celotne hm.el iarske "Droizvodnje dajala, druž- 

bena organizirana proizvodnja,močno pa- se. tudi 

trudijo za.trajnejše proizvodno ao delovanje s kmeč- 

kimi posestniki. 

"Pa se. nekaj o "hmpljnrski . nokr« jini" .fTmpl jski 

nasadi se močno snreminjajo, p Bred npdnv^im so : 

bili preprezeni s tankimi- in dolgimi hroel .ievkan^i-, 

pozneje so dobili žično napel javo - "žičnice" , 

katerih oporniki so bili iz debelejšega lesa,zdaj-! r 

pa že prevladujejo bpton^r i ."arogovi", ki jih sre- 

čujemo .tudi ob nasi .poti• "Pced -nedavnim so bili^ " •- v 

hmeljski nasadi majhni,sedaj z^Ip oim obsežnejše 
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komplekse»Kompleksi,ki bodo merili tudi do So ha, 

ne bodo nic posebnega, saj s> vedno boli hvpIjav- 

ljata strojnaobdelava in obiranja, lov^k bi mpni], 

da se bo iz leta v Ipto s širjenjem hmeljišč po- 

večevalo število obiralcev hmelja,ki napolnijo v ■ 

mesecu avgustu vso S avinjsko dolino,pa ni tako. 

Vedno manj jih bo, čim bolj sodobno in mehanizi- 

rano bo obdelovanje in obiranje hmelja, Tio zdaj 

je prihajalo v našo hmeljarsko pokrajino okrog 

4o,ooo sezonskih obiralcev, največ s Kozjanskega,: 

Posotelja, Prekmurja ter iz bližnjega hrvatskega 

Zagorja. Pa še ena sprememba je. Do nedavnega so 

imeli vsi večji kmečki domovi in'tudi mnogi drugi 

/urbanski/ hmeljdcosušilnico,ki'je značilno gos- 

podarsko poslopje Savinjske doline.Dahes jih ne 

grade več, saj so' po vseh naseljih v zadnjih le- 

tih zgradili prostrane sušilnice,ki zadostujejo 

vsem potrebam tistih hmeljar j »»V, ki so brez njih, 

kot tudi onim, katerih sučilnico so premajhnih ka- 

pacitet. 

Pokrajina, po kateri potujemo, čiajp' razen ob 

glavni cesti,agraren videz.Pa ni teko, saj je ob 

nasi poti več industrije kot bi pričaVovali.^ako 

imamo v Polzeli, v tem "razloženem" naselju, kar 
' i r 

dve industrijski podjetji s'tovarno nogavic, ki- 

se je močno uveljavila tudi v izvozu in'lesno in- 

dustrijsko podjetje "Garant", ki delaza domače'po- 

trebe.Obe zaposlujeta približno ^00 1iudi. ¥ pro- 

storih nekdanje tekstilne tovarne v "empetru, je 

tovarna"Aero"iz Celja začela s proizvodnjo vseh 

tistih vnetljivih izdelkov, ki jib v mestu, ne sme- 

jo proizvajati. 1T tem obratu tovarne "Aero" je 



zaposlenih 7,o delavcev. in uslus^pncev, ir "pmfetru 

je tudi močnapostaj« za popravi ianje kmetijiih 

strojev - "Agroservis", v "alcu pa tekstilna to- 

varna "Juteks". 

Na južnem rotu naše poti M lahko omenili še 

Prebold, našo najstarejšo tekstilno industrijo in 

Zabukovico s premogovnikom ter Lihoje s keramično 

industrijo. 
ce nekaj turističnih zanimivosti,Na ^oro 

Oljki je nov plsnins^i dom s 3o ležišči,dostop pa 

je .možen tudi z avtomobilom (avtobusom),^ je ena 

najlepših razglednih vzpptin v Savinjski dolini.v 

0empetru si bomo ogledali rimske nagrobnike v ču- 

dovitem muzeju na prostem, v "Preboldu jp lepo 

weekend naselje s kopališčem in campingom,v -alcu, 

v klasičnem "obcestnem trgu" pa nekaj zgodovinskih 

spomenikov.'Talec jD sedež kmetijsko razvite občines 

ki zajema nekaj nad 30.000 prebivalcev.TrPliko lju- 

di iz Talca se vozi na delo in v službo v Celje, 

Janko Cafuta . , 

CTuT" ^ "RIjT^TTjo ONOTJGO ■" 

Tektonsko zasnovan" Celiska kotlina zavzema 

področje med prelomnicami, ki j p posebno izrazito 

vidno najugu, kjer se sevprni rob Posavskega hri- 

bovja v precej strmem robu spusti pod naplavino 

Savinje; na zahodnem obrobju poteka tektonska poč 

ob jugozahodnem in vzhodnem obrob ju "Oobrovel j ,med- 

tem ko je potek severnega robe. Votline manj j8.sen, 

V orografskem smislu je kotline odprta, proti ^oso- 

telju. 
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Y starejšem terciarju ,1p >1110 to področje 

Celjske kotline preplavi i pno z zalivom Panonskega 

morja, ki se je polagoma -umikalo Droti vzhoda' in 

v najmlajšem terciarjn - pliocenu - ^e govorimo o 

jezeru, katerega sedimenti so prav Ippo ohranjeni 

v obliki glin in peskov na vzhodnem in severnem 

obrobju, kjer tvorijo rahlo valovit griče vnat 

svet. V osredje kotline pa je v diluviju nanpsla 

Savinja ogromno drobirja in ustvarila vraaj, ki 

je najnižji v Celju, kjer se Savinja obrne proti 

jugu in zapusti Celjsko kotlino.^udi ta pot Savi- 

nje od Cfilja do Zidanega mosta jp tektonsko zasno- 

vana, o čemer nam pričajo ntpvilni topli vrelci. 

Današnje površje pa je, kot pravi profesor Melik, 

produkt intenzivnega nasipavanja v aluviju, saj v 

spodnjem delu doline np zasledimo piti ob Savinji 

niti ob njenih pritokih nobenih teras.^erasp vo 

vidne šele nad ^alcem in od tod proti zahodu pa 

so vedno višje.Osrednji del kotline,kjer je sle- 

me vršaja, je nudil s svojo suho peščeno zemljo 

dovolj ugodne pogoje za naselitev, kjer je še da- 

nes tudi najgostejša, medtem ko imamo na obrobju, 

predvsem na severovzhodu in jugozahodu, težko 

ilovnato in vlažno zemljo, ki je -e danes naibolj 

primerna za travnike, medtem ko ilovica precej 

dobro služi opekarništvu. 

Tudi v hidrogeografskem pogledu je to pod- 

ročje Celjske kotline prav zanimivo, saj je pred- 

stavljala Savinja s svojimi pritoki še v polpre- 

tekli dobi nenehno nevs-rnost poplav, še posebno v 

svojem spodnjem delu pri Celju.Popibvb ter njena 

vijugasta struga s številnimi koleni (tudi mrtvltni 
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rokavi)so "bile v^rok, da so pristopili k regular 

ciji Savinje §e v zadnjih desetletjih l^,stoletja. 

Kljub temu pa se p te vi lo poplnv v s-nodnjem- delu . 

kotline ni bis, veno zmanjšnlo. Tu i® n^^vse zani- 

mivo sovodje, kjpr se ha majhnem prostoru izliva 

v S avinjo precejšnje število notokov.'p upošte- 

vamo, da je tok Savinje precej Mt&r in da se 

prav pri Celju obrnp Skoraj v nrftvpm kotu v.Po- 

savsko hribovje ter da sp n« t^m m^stu izlivajo 

vanjo Toš.nica, Koprivnica in wo noplavah znana Yo- 

glajna s TTudinjo, t^r da šo strugp vsoh t^h voda,, 

plitko vrezane v aluvialno ravnino, notpm nas ne 

čudi dejstvo, da sneda CeT ""p po noplavah mpd naj- 

bolj ogrožena mesta v S lov^nlj i,Za to tudi ni čud- 

no, da so- zaradi po^o-stib noplav nričeli poglab- 

ljati in regulirati strugo S avinje in njenih pri- 

tokov, 

V podnebnam oziru imaceljsko podrošje prav 

ugodne pogoje.Tu se prepletata subpanonsko in 

subalpsko podnebje, ki dajeta z vsemi svoiimi ka- 

rakteristikami osnovni pečat prehodnemu ■nodnebju ■. 

v Celjski kotlini, kar se odraža seveda tudi,na 

rastlinstvu#
T'ovprečna letna temperatura znaSa v 

Celju 9« 3 C, medtem ko je srednja .iarnjapsVe, tem- 

peratura -1.9 C ; pri tem j p treba poudariti, da 

se zaradi kotlinskega značaja spodnje S avinjske 

doline precej dalj ča.sa zadržuje radnu kotline mr- 

zel zrak kot v sosedstvu, ^av tfMco paje tudi zna- 

čilno, da se zrak v dobah najhujšega zimskega 

mraza močneje ohladi kot v večini 'ostalih sloven- 

skih kotlin,Poletja so toplejša kot v ostalih slo- 

venskih kotlinah, saj znaša povorecna tempers,irara 
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v juliju 2o,20C. V uredrl-a Celiske koti in«? je 

množina padavin precejšnja, saj p^de v Oeliu oko- 

li lloo nun padavin. Zelo ugodna pa ie r^zDoredi- 

tev padavin, saj jih pade največ v jpseni (pri- 

bližno 5^o mm), sledi poletje, za ka+ere^a, so zna- 

čilne nevihte ,(2^0 mm), n^'o oomlad ('0 7o mm ), 

najmanj padavin pa ima zima ( 2oo mm ) . 'Poleg ne- 

viht v poletju je megla .značilen jesencki nojav 

na tem področju. 

Odsev teh razmer je viden, v rastlinstvu,Fed 

drevesnimi vrstami prevladuje ."bukev, hrast in nra- 

vi kostanji v višjih legah pa prevladuje.i o iglav- 

ci, ki jih najdemo dovolj tudi v nižjem ohrohju. 

Za nižino samo so posehno značilni, travniki oh 

rekah, na njivah pa hm<=]. j, ki go danes n^ najdemo 

samo zahodno od Celja, ampak znvzema vedno večj.e 

povrčine tudi oh ^udinji,Precej je razširjena tu- 

di kultura krompirja in v hližnii okolici Celja 

zelenjava, ki služi kmetovalcem t"lro z« las+nO 

^otreho kot tudi za tržno nrod.a-io.^osp'hno mesto 

zavzemata, vinska trta in sadjarstvo,Povsod v oko- 

lici Celja so ugodni pogoii za sadjarstvo, medtem 

ko je vinogradništvo omejeno samo ns najholj nri— 

sojna pohočja, "Pri tem je treha, dodati, d« je "bi- 

lo se oh koncu prejšnjega stoletja mnogo več vi- 

nogradov, kot jih je danes,Vinograde je v frlnvnem 

uničila trtna. bolezen, od takrat pa, vinogradništvo 

na našem ohmo-ju ni vec doseglo prejšnjega obsega. 
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(J^LJP1 

"e hočemo zaslpdovRti nastanek in razvoj 

Celja, moramo seči precej daleč v preteklost,Zna- 

ki naselitve na tem področju .segajo v Sslezno' dobo, 

dol^o Ilirov - od katerih i k vir a imp Cel eia: - in 

Tfeltov, vendar , nam jp o tej dobi zpIo malo znane- 

ga., S likanam postane jasnejša vp1p z rimsko dobo, 

ko so 'Rimljani povzdignili keltsko naselje v mesto 

Clavdio-Celeio,'piinska t/dpia je stal p na mpstn, 

kjer stoji današnje"Celje,Barnestitpv Celeie v kot 

med Savinjo in Yoglajno je imelagotovo svoje sla- 

be in dobre lastnosti;ŠTp >ia Ipga sp kasp predvsem 

v nevarnosti poplav, zato pa skoraj lahko trdimo, 

da se je mesto prav .tn razvilo- predvsem zaradi 

dobrega strateškega položaja .in križišča.važnih 

prometnih-Poti,Vsi znaki pričajo, da jp mesto o- 

pravl jalo važno stratpoko- kot tudi' ixrbansko "Punk- 

cijo, saj f.e v rimski,, dobi no stalo pno največjih 

mest na Slovenskem, "Ha je stalo rimsko mesto v 

obliki Štirikotnika med Savinjo in l*6glajno» nam 

pričajo številhp, nod Savinjinim prodom ohranjene 

ruš e vine, S « pri'ho dom ,,S1 oven c pv v, pokra j ino- Celj- 

ske kotline, je bilaCeleia razrušena,0 vlogi Celee. 

v dobi preseljevanje narodov nam ni hičpsar zna- - 

nega, saj stopa Celj p ponOvno v zgodovino precej 

pozno, šele z Ip'tom lilo, kot trg pa»'se p-n^ič ome- 

nja leta 132.5 • Poudari ti.. j treba,, da se jp na tem 

območju Spodnje Savinjskp doline obranila kontinui- 

rana naseljenost, saj se je dedovalo celo krajevno 

ime Celea, iz katerega,se jp razvila slovenska ob-' 

lika Gelje.Fot pravi Mlko^os, j p zelo verjetno,- 

da je tu nastalo tržišče,ki sp jp nnsl ovnilo na 'V 
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razvaline stareg-a mpsta. Npdvomno ,ip "bila vloga 

celjskega gra,du v zgodovini srpdn.ieg« v^ka mos- 

nejša kot pa vloga mpstnp^a naselja, ^rad, ki je 

nastal na "bližnjem hribu, je impl nadvse pomemb- 

no strateško funkcijo," v njejn so gospodovali grof- 

je, ki so si leta 13^8 nridoMll OpI in 'ž na-- 

slovom Celjski grofje.so imeli vodilno vlogo v 

vsem političnem, zivijpnju na Sloven«kem vsp' tja 

do sredine TV stoletja. ' 

V tem .obdobju ,je §e imelo'nas^l je tržne nra- 

vice in prav. tako žf tudi sriodnji; grad, l1T dobi 

Celjskih grofov je, .Celje.. moOn.a-.napredovaio,saj je 

dobilo leta .1451 mes^tnp pravice;,- žp. nred'f tem pa so 

zečli z. gradnjo obzidja:.Tudi srpdnjpvpoko Oelje 

je nastalo na istem prostoru kot. rimškn Rel eia in 

prav tako je imelo enako .obl iko-.in. obfipg obzidja 

vse do konca X^rril stpletja,- ko je ■postalo ovira 

nadaljnjemu razvoju, zaradi č-esar-so ga le ta' '1785 

porušili.'e danes se st.ari. ;del :ra:e.sta'očitno Toči 

od novejših mestnih delov, ki so nastali kot pred- 

mestja ob važnih izhodih.iz mesta? n« spvpru,za- • 

hodu ter jugu.T)a je stari, del m-psta nos-1 avl jen na 

prostor nekdanje rimske Celeir, nam -^riča ne samo 

tipičen tloris tega dela.m^sta,ampak tudi števil- 

ne arheološke najdbe ter rimska kanalizacija, na 

katero so zadeli ob različni^ gradbenih delih, 

■precejšen napredek j p doživelo,.mesto • v medprni do- 

bi, ko je postalo jasno, df irtie Oglede na važno 

promptno lego, - žplpznica jp "Hila z^rr^iena leta 

I846 - in na široko zaledje, ki gravitira k Celju, 

vse pogoje, da se razširi v .več jo ■•urbansko središč 

Mesto je privlačevalo tudi industrijo,ki sp je tu 
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precej močno razvila, k čprnerso gotovo pripomogli 

tudi 'bližnji premogovniki."^av močno sta se, raz- 

vili trgovina in obrt, ki st«. navl i ugodna pogoje 

v širokem kmetijskem zaledju,Pri vsem tem pa. je 

troba poudariti', dn Cel i e od Hel jskih frrpfpv na- 

' pre j ni im^lo (širše upravne funkcije, , saj je še v 

■polpretekli dobi dobilo sedež okraj", jIfl se je z 

osamosvojitvijO'nekaterib sodnib.nkrajev zmanjšal 

in obsegal leše Celjsko kotlino in del njenega 

obrobja, Z novo upravno razdelitvijo, na komune pa 

je Celje postalo središče tretjega največjega 

okraja v SP Sloveniji, ob^n^m pp tudi s^dez gospo- 

- darsko močno razvite, komune# 

rrOSVOT)AP-M-I -PAZVOJ- C^LJA 

Za pozen razmah industrije v Celju je prav 

gotovo vzrpk tudi v .tem, da v njegovi bližini ni 

■ niti vodnih sil niti rudnega bogastva,Ugodnejši 

pogoji za razvoj industrije so nastopili šele,.ko 

je skozi -.mesto stekla .železnica in se. je mesto 

-znašlo na zelo ugodnem, prometnem vozlišču, saj se 

■ tu razve j i jo poti na, vse .strani, J®-, je bila želez- 

nica odločujoči,..faktor . pri,, industrializaciji Celja, 

nam-pove že dejstvo, da je. nastal prvi industrij- 

ski obrat - "Cinkarna"-šele leta 187% ko je bila 

vzpostavljena železniška zveza z ^abljem,hitrejši 

industrijski, razvoj, vje mesto, doživljalo v začetku 

-našega stoletja,.^e prav posebno se je industrija 

- razmahnila po,,.dr,ugi svetovni vojni,Fak^no, vlogo 

imaindustrija v gospodarstvu,Celja s^ najlepše zr- 

cali- v dejstvu, da je pred prvo svetovno vojno Ži- 

velo v Celju od industrije in obrti 41,4^,vsega 

prebivalstva, medtem ko živi danes že sV-oraj ^o^. 
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Y Celju je najmočnejša kovlnsk-p Industrija,kateri 

pa sledi kemična. ^ Ipsni industriji je zanosien^i 

okoli 600 delavcev,^udi gradbena industrija ima v 

bližnji okolici ugodne nogoje in ni čudno, da so 

se ze zelo zgodaj razvile opekarne,nr^dvsem v Iju- 

becni in na Spodnji T-Tudinji. F&apnpnčastih obrob- 

nih vzpetinah rapsta zaposluje "Apnenik" z žganjem 

apna okoli loo delavcev,"^on^s znnoslujp industri- 

ja v Celju že lo.8o4 delavcPV.Od tega cplotnega 

števila odpade na' kovini o in kemično industrijo 

55/š, tekstilno 16^^ v ostali industriji r)a je za- 

poslenih yitfo delavcev. 

Začetek obrti sega nazaj v srednjpvpčko Ce- 

lje, o čemer nam govorijo ohranjpni zapiski celj- 

skih obrtnikov, ki so bili združeni v cehe, V 
: • ' • • ! "-I ' 

XVIII.stol, so se pojavile nove pari ogp obrti,kot; 

usnjarska,mlinarska in nivovarniška. ^ dobi med 

obema vojnama je bilo v Celju ^9o raznih obrtniš- 

kih obratov (delavnic), danes pa je njihovo števi- 

lo precej manjše in v obrti jp zaposlpnih 1665 

delavcev,Poudariti jp 'treba, da sta prpmočno za- 

stopani krojaška in čevljarska stroka,medtem ko _js 

kovinskih in instalacijskih obrtnih delavnic prp- 

malo.Isto velja za obrtnike stavbpni^ strok in 

precizne mehanike. 

Tudi začptki trgovine segajo v srednji vek, 

ko so živahno trgovali predvsem na spjmih.^ozneje 

se je zmanjšal pomen sejmov,T)anps -ie^elju okoli 

l^o raznih trgovin in pet veletrgovskih nodjptij, 

v katerih je zaposlenih 1638 uslužbencev. 

Vzporedno" z obrtjo in trgovino se je razvi- 

jalo v Celju tudi gostinstvo,Pa jp imelo gostinstvo 
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dobre pogoje, nam^kažp de.istvQ, r!a .ie-.bilo v Ce-r: 

1 ju leta 176? Sest hotelov jn devet gostiln; leta 

1928 je "bilo sedem .hotelov in 9^ gostiln, medtem, 

ko imaCelje danes dva hotela,veliVo restavracijo „ 

za družbeno prebrano .in 30 gostiln in v vseh je 

zaposlenih 573 ljudi,  ... 

Od ostalih gosnodnrskib .panog je gradbeni- 

štvo daleč najmočnejše, saj zaposluje preko 2odo 

ljudi .Gozdarstvo in kmetijstvo, st«,,najslabše za- 

stopani panogi; v gozdarstvu je zaposlenih 279 

ljudi, v kmetijstvu pa .446»V upravnih .službah je 

zaposlenih 653 ljudi, 

Fa tem mestu je treba, še dodati, da ne ži- 

vijo vsi t.i delavci In uslužbenci v mestu,ampak 

da se jih precejšen del vozi iz hližnje okolice,, 

a le majhen del Celjanov se vozi pa delo, v bliž- 

njo okolico. 

' HAf^T C17T .TA 

"Do XT,stol,je bila zpIo sVromna rast mesta, 

tako da mesto praktično ni preylo obsega starega 

Celja,medtem ko se je v novi dohi mes+o naglo ve- 

čalo, predvsem ob cestah proti Vojniku,Peharjem, 

Lahkem in "proti Snodnji Savinjski dolini, "Pred 

II.svetovno vojno so nastala predmestja; "Veg, 

Zavodna, ret,r' podnja ^udinja in Cehppje, a po 

njej pa Otok,Lisce, nssei je ob "npčVovi cesti in 

pod Celovcem, ki predstavi ia io moderno razširja- 

nje mestnega našelja.zanimivo j p, da je stari del 

mesta ohranil status občine vse do leta 1^35,med- 

tem ko so predmestja pripadala občini CpIj p—oko- 

lica, v katere o'Hseg je spadalo nrVaj kmpčkih 
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naselij na obrobju,Mestno jedro ni ao^iv^lo več- 

jega morasta, saj je bilo mesto pr^cpj komnaktno 

zazidano in Celje se j p moglo širiti samo v t)rod- 

mestja.Kako se je mesto Sirilo nam nov^do nasled- 

nje številke s leta 188o jf3 na teritoriju mpsta 

Celia in okolice živelo 8578 prebivalcev,medtem 

ko jih je leta IP^l živelo rt« istem riroatoru,.Že 

17,154 ali lol.rfo vec kot leta 188o.T'odati je tre- 

ba, da je bil prebival stveni razvoj mno^o.hitrej- 

ši v predmestju, kjer se ie začelo v tem obdobju 

tamkaj porajati industri ja, ki je privabiial« 

vedno večje število delovne s'ile,Leta 1P^5 sta "bi- 

li obe občini združeni v "Veliko Cel je".""o (Svobo- 

di tvi se je mestna občin« če nekoliko, razširila, 

tako da je bilo let«. lP53'v rtjenem o^seg-a ?6,886 

prebivalcev, leta 1^31 18,795 in leta 18po 9584 

prebivalcev. Iz tega sledi, d« je prebivalstvo 

občine Celje naraslo v odnosu na isti o^seg od 

leta I880 do leta 1961 za «li od PS8A na 

32,97o,Največji porast v številu, prebivalstva so 

dosegla naselja na industrijskem področju mesta, 

kot so n.pr,; Gaber je, Zavodna in ^ podnj« TTudinja, 

ter nova naselja; Otok, Lisce in n« Dečkovi cesti, 

od koder hodijo 1iudje večinoma n«'delo v mesto. 

Takšna nagla rast v številu preMvlastva 'je imela 

za posledico povečanje komunalne dejavnosti,obenem 

pa je nakazala probleme,ki so z«koriti spremije-- 

valci ta.ko hitrega razvoja mestnega naselja, kot 

ga je doživljalo Celje,Ti problemi se kažejo še 

predvsem v preskrbi mest« z zel pni«vo. s ni t,no' vo- 

do, ki je še posebno pereč problem mesta, če -Do- 

mislimo, da se kljub hitri rasti in razširitvi 
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mesta ni povečala zmogljivost vodovoda, dalje 

stanovanjsko vprašanjp, ki jr riost«lo pereče za- 

radi naglega razvoja ■industrija in ostalih gospo- 

darskih- Panog, terene hazndnjp pro^lptn prometne • 

povezave mesta 's predmestji in z "hlič-njo okolico, 

Marjan "agar 1 - ■ . 

"TOGLAJFSJ'O-vodk~F0 ' 'POTIOT.JT 
; * 1 I¥ KOZJA^SFO 

Pots Celje - "tore - entjur - ..^lan.ina ,T .P-ilčta jn- 

Foz je - Bistrica oh o ti i - TrtLmrovpc. - 

Mestinje - "mar je pri Jelšah - Ce.l je . 

Voglajnsko - rogaajro podol jp 

^aša pot vodi iz Celja proti vzhodu v.,-. 

V ogla jnsko pokra j ino, Pokra jinsk.a slika vzhodnega 

dela Celjske kotline, ki ga odmaka ^oplajna s pri- 

toki, je nekoliko, •drugačna od. srlikp ^podnjp Sa- 

vinjske doline »Vlažna, ravan (značilno ime "ret, !); 

se neha pri T jutečni in ^eharjih.'Proti vzhodu se 

siri prostrano, valovito npdolje med ^Onjičkim 

pogorjem na. S in vzhodnimi odrastki, "Posavskega 

hribovja na J, Pizkp gorice iz pliocenskega peska 

in ilovice se razprostirajo tja do "^raijiel j, Ponikve 

in proti -'entjur ju, Svp t, j p nekoliko hol j razgiban 

na rohovih podplja,. ki .so v tortonskih-apnencih, ■ 

konglomeratih in pešč pnjaki^.^a skra j^i.pm. vzhodnem 

delu Celjske kotline, pri Ponikvi, se oba robna 

pasova tortonskih kamer In močno razširita, .v bolj 

čistem apnencu so se razvili tudi kraoki nojavi 

(imena naselij Ponikva in Ponkvica ') Pazvodjie med. 
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pritoki Savinje in S otle ■ jp, nizko, v p.okraiinski 

sliki sploh neopazno." iroko, val ovito "Rogaško T>o- 

doljfe, ki leži med Bočkiffi hrihovjem na S in T'ud- 

nico na J, prehaja onkraj Halarjpvesra hrpga neo- 

pazno v Voglajnsko pokrajino."eprav leži nodolie 

pretežno v miocenskih plasteh, je vendar ohranilo 

blage ohlike terciarnega gričevja."""isji Driostr^- 

ni hrbti se odražajo le,tam,kjer je v litotamnij- 

skih skladih več apnenca. 

Potoki se radi držijo smeri nodolja foi.pr. 

Voglajna, "marski potok, ^in s ki potok,"Holgi rotok, 

Zihika),Pritoki, ki odmakfljo nodblje in stranska 

krila, se najcešče pod pravim kotom prihližuiejo 

sotočju, šele na skrajnem vzhodnem delu prevladu- 

je prečna smer vodotokov.^anje ravnice so manj 

obsežne in izpostavljene čestim poplavam. 

Podnebje se polagoma spreminja, od Z,kjer so 

subpanonski vplivi še komaj opazni, proti V,kjer 

so subpanonske podnebne značilnosti očitne. 

Odsev opisanih razmer vidimo v prirodni in 

kulturni vegetaciji, za katero je značilna rahla 

prehodnost.posebno zanimiv je odnos do vinske trte 

ki je kot sestavni del vsakega, kmečkega gospodar- 

jenja na V močno razširjena, proti Z pa upada in 

jo opazimo le še na najbolj priso.inih ro'hon.iih na 

severnem obrobju. 

Pokrajina, je v bolj umirjenem terciarnem re- 

liefu močno i z krč ena. ^ j iv 'je Po -25,,. , Približno 

toliko je tudi travhikov.Fespecializirano Polje- 

delstvo,mesna aivinoreje in sadjarstvo so osnovne 

kmetijske dejavnosti, pretežno srednjevel ikih kme- 

ti j. Ponekod je tudi vinogradništvo važnejša s^ostdo— 
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darska. panoga, n.pr, v ^raral,1 ah, na Sladki gori. 

Vinskem vrhu, na .^inskpm nn na ^abni gori. 

Poglavitna naselbinska, oblika ,ip zaselek, . 

vmes so samotna kmeti je, pravih vasi. j <=> malo. v 

vincgradnišk^m poflroo.iu so lepo . vidna, n^ketera 

razložena slemenska nasplja, 

J- promptnem pogledu je. važn« v25dolzna smpr 

podolja.^eleznica in cesta st« si utrli not iz 

Celja po skrajnpm južnem rohu, v tr?ih miocenskih 

kampninah. nekoliko glohje dolinp ^o/rlajne, ^ri 

Grohelnem zapiisti žpleznica vzclolšno smer,se obr- 

ne skupno s potokom Slomom proti S in SV, da sko- 

zi presledek v.Konjičko-bočkem.gorskem hrhtu zapu- 

sti pri Lipoglavu Pokraiino,^o je približno smer, 

kakor sluti Meze, npkdanjega toka pliocenske Sa- 

vinje v panonsko morje,Cesta,in.stranska proga. 

Grobelno - Krapina. pa , se še napre j držita vzdolžne 

smeri proti Logatcu in Krapini.Od te smeri se pri 

§tranju odcepi šelpznica, pri šestin ju pa. cesta, 

obe vodita vzdolž srednjp in spodnje Sotle v. Spod- 

nje Posavje (obsotelska smpr). 

Kozjansko 

Kozjansko je nokrajina v vzhodnem dplu "Po- 

savskega hribovja.Prostrano terciarno podoljp v 

podaljšku la,vk.p sinklinalp omejuj-ejo na S ^psevna, 
7usem in ""ud-nica (trojanska antiki inal«)na juaru 

pa "Bohor in Orlica (litijska in orli^ko ^rr^ka. an- 

tiki inala). Na vzhodu zaključuj p pokrajino dolina 

Sotle (Srednje S otelsko), na vzhodu pa, poteka raz- 

mpjitev prpko podolja od iroluža do Kal.obja,^roi- 

arni svet je močno stisnipn in dvignjen.17" sredini 
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podolja so še vidni sledovi vmpsnp oli^ocpnske 

antiklinale, močno pa se odraža,1 o vzdolžni pasovi 

litotamnijskega apnenca f n,pr.- objansko-prevordd 

hrbet,^irštanj in Planinski'hrbet)»S inklinalno 

jedro pokrivajo terciarni sedimpnti,t.i.snrnat- 

ski konglomerati, ki" jili na skrajnem vzhodu t)re- 

kriva starejši panon ^Inror). terciarni svet v 

podolju se spušča od zahoda (TCriž pri ^lanini 733 

m) prOti S otli (Bistrica oh Sotii 213 m),v droh- 

nempa je močno razrezanjStisnjpn,poln relativno 

višjih slemen in glohoiih dolin ter grap.^otoki 

se odmakajo ha vse štiri strani neha, "račnica na 

Z v S avinjo, Voglajna na S, "Pis+rica na V v Sot- 

lo in Sevnščina na J v Savo, 

Podnebje se srreminja od S otle,kjpr pre- 

vladujejo suhpanonski vplivi,Tjroti višjemu zahodu 

kjer so suhalpski vplivi očitni. 

Yeren cdraz teh razmer je ras t j p, ki se. pro- 

ti vzhodu holj in holj umika suhpanonskim, holi 

občutljivim prirodnim in kulturnim vrstam Cn.nr. 

hrastu,kostanju in akaciji,na. drugi' strani pa. 

vinski trti,koruzi in holj občuti j i. vim Arrstam sa- 

dja) . 

Pokrajinaje odročna, daleč od večjih mest- 

nih centrov in prometnih žil. Z vseh strani pre- 

magujejo ceste, ko vodijo na Kozjansko, težke 

klance.Važnejše cestne prehode so v srednjem veku 

čuvali gradovi,' pod njimi so nastala tržna naselja, 

ki pa danes po večini izgubija.i o trški značaj , 

počasi se ruralizirajo. 

^dina gospodarska panoja jo kmetijstvo na 

povprečno srednje velikih in6.ividu8.lnih . "Vrvlh, 
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]\Ta višjem zahodnem delu ,i p kmeti jstfo usmerjeno v 

mesno živinorejo, ..t, j. vzrpjo težkih volov in 

mladega goveda za zakol, nn roflronju nižjih goric 

na vzhodu in v Ohsotelju na prevladujejo gospo- 

darstva z mnogostranskim^ neusmerjpnim poljedel- 

stvom, sadjarstvom, vinogradnik tvoril', govedorejo, 

svinjerejo in perutninarstvom.povsofl je vplik po- 

udarek na samooskrbi.Zaostalost kmptijstva se 

zrcali v kmetijskih nanravh in orodju, v neprimer- 

nem načinu obdelovanja in seveda tudi v letnih 

donosih,V ohrohn^m hribovju je vi~ok odstotek go- 

zda, ki omogoča zaposlitev delu breMvalstva, 

Ostalp gospodarske .možnosti so omejene. 

Iz relativno gosto na,sel jene agrarne pokra- 

jine se je šele po zadnji vojni začelo množično iz- 

seljevanje, Prebivalstvo sp spli kot nekvalifici- 

rana in polkvalificirana delovna sila predvsem v 

bližnje migracijske centre, pa tudi v ostale dele 

S 1ovenije in v Zagreb, 

G-ručasti zaselki in vasice ter razložena na- 

selja so prevladujoče oblike nasplij,Značilno je 

ve': je število fosilnih trgov; Planina, "Pilštanj , 

Koz je, ""odsreda, Podčetrtek, pravzaprav pa tudi Pi- 

strica ob P otli. 

Opis poti 

pot nas vodi iz Cplia -no dolini ^o^lajne 

proti vzhodu.Ko j p za nami, idps tna četrt Zavodna, 

od koder je na levi še Ipp raze:! pd na glavno celj- 

sko industrijsko cono cinkarna,tova-rne, emajlirane 

posode) ,zapustimo nizko S podnjo ^avinjs-ko dolino 

pri Peharjih, starem o>im^stnem naselju Celja, 
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S Teharskega klanca sp nam ■ooglpd odpr^ proti Se- 

lazerskemu središču "toram, pred umni l0§i veliko, 

novo gradiiišce železarne, ki se po' dolini pri- 

bližuje Celju.Nekaj pred ""tornmi sp orlcppi nova 

turistična cesta v celjsko in štorsko rpkreativno 

področje na S- vetini in Cpljski koči pod ^ovstom. 

"tore (l-oo prpb») so sp razVilp v 19,stol. ob 

J-užni železnici in lokalnpro vlrn rjavpgn premoga. 

Železno rudo-so-spočetka dovažali iz Triižin pod; 

Planino»Mala industrija f4oo delavcev) sp jp'po 

drugi:svetovni vojni močno'ražviln,Čptudi jp bila 

lokalna surovinska baza že izčrpana.17" ?torah'so 

zgradili prvi-elektroplavž na Balkanu-, po rekon- 

strukciji pa bodo proizvajali visokovredno j^klo. 

V ^torajj. je zaposlenih cca ?ooo delavcev.^nos'i 

med njimi prihajajo dnevno:na delo iz bližnje in 

daljnje okolice,predvsem iz vzhodnih predelov. 

Kmalu za torami se dolina vogla jnp rekoliko 

razširi, bližamo sp staremu lokalnpmu tržnpinu 

središču Šentjurju pri del ju, ki jp Sp danps se- 

dež občinske skupščinp (l?oo preb.),^ jp znaten 

hidrografski center in važno stičišče cpst iz Z, 

V,S,J ter JV. V trgu je žp od npkdaj 1 psna indu- 

strija, v novejšem Času pa so zgradili tovarno 

aluminijskih konstrukcij in pohištva in moderno 

klavnico ter hladilnico.^u j p še vpčji agrokombi- 

nat, nekaj manjših podjetij in stare kmetijska 

šola. 

Takoj za "entjurjem zapustimo od ol,i p, nada- 

ljujemo pot po' dolini gornjp ^oglajnp,skozi sotes- 

ko poslednjih odrastkov "PosavskD^. hribovja proti 

J (glej pod pifnikom kamnolom s-ndpzita) in Žp smo 
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na Kozjanskem«Pod s.trmlm :kla.ncpin Jpzprce zapusti- 

mo Voglajno, vrh klanca^rvri nas p 1 ju ^o^jp, pa smo 

ze v porečju tračnice ""'n sp po njpni .dolini pri- 

bližujemo Planini,V področju mpd Pi^nikom in "Dov- 

jem so zelo pogosti zeir^jski usadi,izoblikovali so 

tipična usadna pobočja.WaG del poti ob C-račnici 

poteka po relativno bolj umirjenem gričevju v 

sarmatskih sedimentih,Planini, ki se je namestila 

na prevalu, na strmem hrbtu iz litotamnijskih ka- 

menin, se približamo po strmem "Planinskem klancu. 

To razvodno, prevalno jn kriziSČno našeljeC ?7o 

prebiv.) se je razvilo pod srednj»večkim gradom« 

^rg je srediSce. živinorejske in gozd«rske .okolice, 

do nedavna močno znan p-^ sejmih dobre živine,Za- 

radi svoje okolice, višine in ugodnega podnebja 

se Planina razvija v klimatski turistični kraj. S 

planinskega gradu (iz IP.stol,) ^e lep razleg po 

vzhodnem delu "Posavskega hribovja Crifl S niz Tovst, 

Svetina,^esevna ,"Rlfnik, "uspm^udnica s na.J pa 

Lisca,Pudenik in "Rohor), pa tudi po zahodnem in . 

osrednjem delu kozjanske pokrajine.Lppo se odraža- 

jo dolgi,vzdolžni hrbti iz trnih tortonskih kame-' 

nin od vmesnih,nižjih,bol j zaoblepih oblik na. 

sarmatu,Po strmih prisojnih pobočjih omenjenih, vi- 

šjih hrbtov se ~iri vinska trta skoraj do skrajnih 

zahodnih meja Kozjanskega, 

Takoj za Planino sp odcepi od naše poti na 

desni cesta, ki vodi ob Sevnščini skozi "Posavsko 

hribovje proti Sevnici,Ob zgornji S evnščlni je 

bilo razvito staro planinsko Žagarstvo.v bližini 

odcepa leži razloženo nasel ie "Horopolje, ki slovi 

po kakovostnem gozdu,P.ližnja vasica,staro farno 
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naselje "entvid pri Planini, sa jprmmpstila na 

razvodnem hrbtu med Revnščino in "Bistrico,med "Po- 

horjem in planinskim apni^kim hrbtom, ki nss 

spremlja do Pilštarija,Bistrica si je isohlikovala 

g-loboko deher v vznožju Bohorja.^ulturnega sveta 

je malo.Zaselki in predvsem samotne kmetije so 

izkoristile manjše površine ugodnega sveta v sar- 

matu pod apniškimi stenami (lep priinpr izhirne 

erozije pri zaselku ■podpeč). 

. Cesta se strmo spušša v,-dolino, dno doseže 

pri zaselku Ti\ižine.Ije skromni ostanki pričajo,da 

so tu. bile še v drugi Bol,19.stol. fušine, ki so 

topile železo iz bližnjih bohorskih rudlšč diaba- 

za in-oliskega železovca."''7' bližini, kjer sp po- 

dolje med "Rohorjem in planinskim hrbtom nekoliko 

razširi, je vex planega sveta? izkoristila ga je 

vasica Zagroje s staro romarsko cprkvijo, ki se 

ji ima zahvaliti za skromen urbanski razvoj (go- 

stilna , prenočišča, trgovina) » 

Pri bližnjem naselju,Lesično Se dolina raz- 

ciri v manjšo ravnico, . jp sotočjp Pr^vorske in 

Zagorske Bistrice in križišče oest iz Celja (prp- 

ko Slivnice in Prevorja), planinp in ^ozjpga,Pri 

Lesicnem zavije "Ristrica v ozko sotosko,vdolbeno 

v apni'ke sklade Pohorja,^ad sotpsko j p stal sred- 

njeveški grad Pilštanj, ob, njem pa sp je razvilo 

našel j e, Današn j i Pil št an j (?2o preb.)" jp le Še 

skromna,povsem agrarna va.sica, na. drugačno nret^k- 

lost pa spominjajo zunanjp oblike zgradb,hišna 

imena,sramotilni steber,položaj nasp"1ja in naslov 

trg.Vzhodno od Piljtanja in ^istrice -jp tprciamo 

gričevje ze močno znižano,odstotki vinoe-rariov 
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naraščajo, tukaj vzgojpnp sadne vrste slovijo 

(n.pr.^irS tan j, Buče, ^rensko r^loro, T'o^lD;?ičp). 

Za Pilštanjem se dolina ""^istrice nekoliko 

razširi,danja ravnica i«- u<?odn« z« o^dplavo,zato 

je tudi gosteje naseljena in intenzivnejše izko- 

riščana,7 okolici Kozjega gojijo tudi hmelj.Lon- 

čarsko obrt je odpravil moderni čas, na tudi ope- 

karna v "blišini T^ozjpga je opešala. 

Kozje (^7o prel),), največje urbansko naselje 

na Kozjanskem, se je razvilo na ro^u doline, na 

velikem vršaju Bistra grabna, pod srednjeveškim 

gradom (Drachenburg), Od ceste, ki vodi po bistri- 

ški dolini, se tu odcepi cesta v ^osotelje.Zaradi 

središčnega položaja je Kozje še, najdalje obdrža- 

lo razne upravne funkcije, na tudi mikronološaj 

je razvoju naselja ugoden,Zaradi oddaljenega in 

odročnega komunalnega središča ("marja pri Jelšah) 

se Kozje še naprej.razvija kot sekundarno tržno, 

kulturno in upravno središče vzhodnega kozjanske- 

ga in Srednjega "^osotelja (krajevni urad,sodstvo, 

zdravstvo,odkup pridelkov,gozdna uprava,prosvetne 

in kulturne ustanove,mlekarna,industrija,gostinst- 

vo , trgovina) , Y Kozjem je edino in skromno indu- 

strijsko podjetje v vsej pokra.iini - tkalnica in 

konfekcija Kozjanka ( cca loo zanosi enih ). 

Pod, Kozjim se Bistrica ponovno zareže, v po- 

slednje, ze močno znižane odrastke "Pohorja ( v 

triadnih dolomitih ) in prodre na. nužno stran v 

sinklinalno podolje med ^o^orjem in Orlico.Bo no- 

dolju je tudi prehod iz Bistriške doline nroti 

Senovem in k Savi, "Podsreda f^7o preb.) je na sti- 

ciccu ceste Bistriške doline s cesto iz Senovega, 
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Leži v ožji apniški dolini, pod stpro roimrsko 

cerkvijo Svete gore in pod stfirim gradom fHBr^erg), 

ki dominira visoko nad dolino v pohočnu Orlice.. 

z imenitno preteklostjo je danes po svojem 

zunanjem videzu in funkciji 1° 7° skfomns obcest- 

na vas ter tržno in obrtno središče "bližnje okoli- 

ce. 

Pod ^odsredo se'^istrica vr^zuje v triadne 

dolomite orliSke antiklinale in si v slikoviti 

soteski med Tisovcem in "Bukovco utre pot do yiro- 

ke naplavijene Bistriško sotelske ravnice pri Bi- 

strici ob Sotli,Bistrica (^22 preb.) je novejše 

naselje, nastalo je na cestnem križiščufna sti - 

čišču Bistriške in S otelske doline pod klancem, 

kjer se cesta pri Zelenjaku izogne sotelski sotes- 

ki in se vzpne-preko hriba, tik pod. Svetimi gora- 

mi, na Bizeljsko.Prvotne tržne funkcije v tem de~ 

lu pokrajine je opravljalo nnselje Funšperk,leže- 

če pod istoimenskim gradom.Funšp<=rk jp še d^nes 

po zunanjem izgledu lep primer trške vasi .Bistrica 

ni nikoli omenjana kot trg, po stopnji urbaniza- 

cije pa vendar prekašia marsikaterega > od sosednjih 

fosilnih trgov.Fa urbanizacij o,našelia so vnlivale 

predvsem tržne,obrtne,skromne-upravne,prometne in 

romarsko turistične funkcije,Po osvoboditvi,T)OSeb- 

no pa še, ko je stekla sotelska železnica,se mno- 

go hitreje kot Bistrica razvija sosednja vas T<u- 

mrovec na hrvatski strani.Fumrovec leži "bližje 

železnici,hkra,ti pa se je urbansko mošno razvil 

in postal kot rojstni kraj maršala ^ita turistično 

našel je. 

Iz Bistrice in Fumrovca nas vodi pot po do- 
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lini srednje Sotle (Posotelje) navzgor proti Pod- 

Setrtiru.Cesta se,' prav tako kot naselja, .izogne 

poplavnemu dolinskemu rinu v ni^jo o'Hro'bne terase. 

Prostrano poplavno ranico izkori5ča,io predvsem 

za travnike in mšhike, nižje terase .za. njive,v 

obrobnih goricah pa je visok odstotek' vinogradov . 

in sadovnjakov, Tu je tudi večina, aaseli j .Subpa- 

•nonski pejsaž je očiten.Trmetje se 'ukvarjajo z' go- 

vedorejo, prašič jerejo,perutninarstvom,me2anim po- 

ljedelstvom, vinogradništvom in sadjarstvdm, ■ 

V zatišni stranski dolinici pod'^udnico ?ie ■ 

zaselek Olimje z ostanki samos'tana-' eremTtskih 

pavlincev, kjer je Mla■ že v 17,.Stol .lekarna, 

^eske v lekamičkih proštorib so lepo ohranjene, 

. "Pri ^odcetrtku se dolina, ^otle zoži med 

^udnico in 'PesiničkO'goro,Srednjeveški grad etr- 

tek je. čuval prehod pred Ogri in ^rki.Naselje " 

pod gradom (312 preb.) j p že zgodaj pridobilo 

trzne pravice, kmalu pa je tudi začelo nazadovati, 

-rad je zgubil strateško pomembnost,ceSto. pa. so 

spel jali ni?, je po dolini, "p nrpostale,skromne ur- 

bansk-e funkcije za biižnjo Okolico mu v zadnjem 

času odvzema bližnja obcestna, vas Tmeno,kjer je 

tudi Železniška postala fn.pr.cestni promet,odkup', 

ambulanta,noA7a. vola) f 

V naselju TJarinzlake v soteski pod Peseničto 

goro so radioaktivne toplice (.t,zv.Podčetrške 

Mtomske toplice")? ki so pred nekaj leti'močno 

zaslovele, konjukture pa ni znal ,i'zkoris titi Pod- 

četrtek, temveč, bližnja kmečka naselja na hrvatski 

strani, ki so se hitro-urbani zira.la. 

Onkraj soteske smo že v logaškem, pod olju,ki 
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ga v tem delu zapolnjujpjo Zp močno znižane e-ori- 

ce.'Podolje prečkamo od J p-^oti S fnasel jas Sodna 

vas,Pris tava,"empeter na Medvedjem spdln) in do- 

sežemo pri Mestinju pod Bočem,skoraj ob spvprnem 

robu podolja, cesto in žpleznico Celje-Pogaška 

Slatina.,Tu je tudi odcep ceste, ki vodi v staro 

fosilno tržno naselje Lemberg In del je na S proti 

Poljcanam preko prevala v Bočkem hribovju,. 

Mestinje je bilo do npdavna glavno postaja- 

lišče za vzhodno Kozjansko, tu j p zazivpla tudi 

manjša lesna industrija in proizvodnja alkoholnih, 

pijač in sadnih sokov iz 1okaL nih surovinskih vi- 

rov. 

Iz Mestinja potujemo proti Celju vzdolž po- 

dolja po cesti iz logaške S latinp,ki je le 6 km 

za nami,- Pri Stran ju se od Pogačke ■Dros,T> odcppi 

proti ^umrWcu ih Zagrebu nova Sotelska železnica. 

Na Z delu Pogaškegn podolja in na skrajnem SZ 

delu šmarske občine leži njeno upravno srpdišče 

^marje pri Jelšah (cca Soo prpb,"),Tz skromne ob- 

cestne vasice se je ~marjp špIp v zadnjem stolpt- 

ju razvilo v malo,popolnomaurbnnsko središčno na- 

selje vsega "Rogaškega podolja in vzhodnega Koz- 

janskega, Prirodne in gospodarska -Poteze občine 

so dokaj enotne,morfološke in promptne razmere 

pa nimajo nobenih koncentričnih tpženj. Občina 

je razhita v več delov, ki so mpd sphoj slaho po- 

vezani. cmarje je kot največje na.se1 je ob žplez- 

nici in cesti le po sili sedež upravp, predvsem 

pa je zanj.pomembna lega na poti po katpri se po- 

krajina- dbeka proti Celju,"esto in tpmpl.iito spre- 

minjanje upravno-tRTitorialnih -mpja v tej ohcini 
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je dokaz, kako te^ko j p v tem svetu ustvariti 

smotrne upravne enote, 

Fa gorici nad ^marjpm jp romnrska cerkev 

S v,Poka, eden najlepših "baročnih spomenikov v 

tem delu Slovenije, 

Kmalu za Šmarjem se cpst« vzme na TTal^rjev 

"breg,kjer je razvodje med pritoki Sotle (^marski 

potok) in Savinje (Šentviški potok) ter vzhodna 

meja Celjske kotline. Preko urbaniziranega zasel- 

ka '^entvida, na odcepu ceste proti Ponikvi in oh 

železniški postaji, dosežemo Grohplno fžplezniško 

križišče),široko danjo ravnico oh sotočju Sloma 

in Voglajne in nato §entjur. 
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