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I. VOGLAJNSKO-ROGAŠKO PODOLJE IN KOZJANSKO 

(Pokrapna med Konjisko-bočkim hribovjem in bohorsko-orliško pregrajb) 

Vog la j nsko-rogaško podolje 

Naša pot vodi iz Rogaške Slatine v Rogatec in nazaj, iz Rogaške Slatine pa 

po sredi pokrajine med Konjiško-bočkim hribovjem in severovzhodnimi odrastki 
Posavskega hribovja ter vzhodnim podaljškom - po t.itn. Rogaškem podo- 

Iju proti Podplatu, Mestinju in Šmarju pri Jelšah na Holerjev breg, kjer je 

razvodje med pritoki Sotle in Savinje in vzhodna meja Celjske kotline. Širo- 

ko in valovito Rogaško podolje med Bočem in Rudnico sestavljajo pretežno mio- 

censke plasti in poteka v smeri vzhod-zahod. Od vzhoda proti zahodu teče 
Sotla, od zahoda proti vzhodu pa njen pritok Šmarski potok, oba se med Me- 

stinjem in Rogaško Slatino usmerita proti jugu in se pri Sodni vasi združita} 
tu se začenja srednje Obsotelje - Sotelsko. Za vso rogaško pokrajino so zna- 

čilne blage oblike terciarnega gričevja. Nekoliko višji in ožji hrbti so le v 
litotamnijskih skladih, kjer je več apnenca. 

Onkraj Halerjevega brega se spuščamo že v Voglajnsko pokrajino . 

Vzhodni del Celjske kotline, ki ga odmaka Voglajna s pritoki, se razteza med 

konjiškim hrbtom na severu in Posavskim hribovjem na jugu (od Svetine, Resev- 

ne, Rifnika, tja proti Zusmu in Rudnici). To področje obsega zdaj široko pa 
spet ozko aluvialno, mnogokje poplavno ravnico Voglajne, ki se drži pretež- 

no južnega roba podolja in nizke gorice iz pliocenskega peska in ilovice, ki 
se dvigujejo od voglajnske ravnice proti severu vse tja preko Ponikve do 

Dramelj. Svet je nekoliko bolj razgiban na robovih podolja, ki so iz torton- 
skih apnencev, konglomeratov in peščenjakov. Na vzhodnem delu Celjske kot- 

line, severno od naše poti, med Šmarjem in Grobelnim se oba robna pasova 

tortonskih kamenin močno razširita. V nekoliko dvignjenem, valovitem planem 

svetu so se v bolj čistem apnencu razvili kraški pojavi (imena naselij Ponikva, 
Ponkvlca). 

Potoki v celotni vogiajnsko-iogaški pokrojini se radi -i" ž [ J o vzhodno-za hodna 
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smeri podolja (npr. Voglajna, Smarski potok, Tinski potok. Dolgi potok, Zi- 

bika, zgornja Sotla). Pritoki, ki odtnakajo podolje in stranska krila, pa se 

najčešče pod pravim kotom približujejo sotočju. Šele v skrajnem vzhodnem de- 

lu začne prevladovati prečna smer vodotokov(sever-jug). Danje ravnice so manj 

obsežne in izpostavljene čestim poplavam. 

Podnebje se počasi spreminja od vzhoda, kjer so subpanonski vplivi izraziti, 

proti zahodu, kjer je v Celjski kotlini subalpsko podnebje očitno in opažamo 
posamezne predstavnike subpanonskega rastja le še na izrazitih prisojah. Na 

splošno velja, da proti vzhodu rastoča kontinentalnost,se kaže z višjimi polet- 
nimi temperaturami in z ostrejšimi zimami. Razlike od kraja do kraja so znat- 
ne, pogojujejo jih prisojnost ali osojnost, lega na slemenih ali v poplavnem 

dnu doline, megla, toplotni obrati in znatne višinske razlike. 

Odsev opisanih razmer vidimo v prirodni in kulturni vegetaciji, za katero je 

značilna počasna, vendar izrazita prehodnost. Posebno zanimiva je vinska trta, 

ki je kot sestavni del kmečkega gospodarjenja na vzhodu močno razširjena, 

proti zahodu pa jo je vse manj in jo opazimo le še na najbolj prisojnih po- 

bočjih na severnem, obrobju. Vse manj je proti zahodu tudi koruze. Pokrajina 

je v bolj umirjenem terciarnem svetu močno izkrčena. Njiv je 20 do 25 %, 
približno toliko je tudi travnikov. Redkokje specializirano poljedelstvo, mes- 
na živinoreja in obnove potrebno sadjarstvo so osnovne kmetijske dejavnosti 

pretežno srednje velikih kmetif . Nekaj je tudi vinogradništva, vendar ni ni- 
kjer več pomembnejša gospodarska panoga (npr. v Dramljah, na Sladki gori, 

na Vinskem vrhu, na Tinskem ali na Babni gori). V osojah in na manj rodo- 

vitnih ali strmih pobočjih je gozd. 

Poglavitna naselbinska oblika je zaselek, vmes so samotne kmetije, pravih va- 

si je malo. V starih vinogradniških področjih so lepo vidna nekatera razlože- 
na slemenska naselja. V osi rogaško-voglajnskega podolja ob stari cesti in že- 

leznici so nanizana srednje velika in manjša urbana naselja, stara trška sre- 
dišča s svojimi zaledji, prometna središča, farna središča in podobno. Na 

skrajnem vzhodnem robu je staro trško naselje Rogatec, proti zahodu sledi tu- 
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ristična Rogaška Slatina s steklarska industrijo, nato Podplat z mineralnim vrel- 

cem, prometno križišče Mestinje z lesno in prehrambeno industrijo, staro trško 

in upravno središče in sedež občinske uprave Šmarje pri Jelšah, železniško 

križišče Grobelno in trško središče Šentjur pri Celju s sedežem občine, z les- 

no in kovinsko industrijo, konfekcijo, s kmetijsko šolo in kmetijskim kombina- 
tom. 

V prometnem pogledu je važna vzdolžna smer podolja (V - Z). Železnica in 

cesta sta si utrli pot iz Celja po skrajnem južnem robu zaradi trših miocen- 
skih kamenin nekoliko globje doline Voglajne. Pri Grobelnem zapusti želez- 

nica vzdolžno smer, se obrne skupno s potokom Slomom proti severu in nato 

severovzhodu, da skozi presledek v konjiško-bočkem gorskem hrbtu pri Lipo- 

glavu zapusti to pockočje. To je približno smer, kakor sluti Meze, nekdanje- 
ga toka pliocenske Savinje v panonsko morje. Cesta in stranska proga Grobel- 

no-Krapina pa se še naprej držita vzdolžne smeri proti Rogatcu in Krapini. 

Od te smeri se pri Stranju odcepi železnica, pri Mestinju pa cesta, oba od- 
cepa se obrneta na jug in vodita vzdolž srednje in spodnje Sotle v Spodnje 

Posavje (obsotelska smer). 

Kozjansko 

Kozjansko je pokrajina v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Prostrano ter- 

ciarno podolje v podaljšku laške sinklinale omejujejo na severu Resevna, Zu- 
sem in Rudnica (trojanska antiklinala), na jugu pa Bohor in Orlica (litijska 

in orliško-krška antiklinala). Na vzhodu zaključuje pokrajino dolina Sotle 

(srednje Sotelsko), na zahodu pa poteka razmejitev preko podolja od Voluša 

do Kalobja,in sicer le nekoliko zahodneje od ceste Sentjur-Planina, koder vo- 

di nadaljnja pot ekskurzije. Terciarni svet je močno stisnjen in dvignjen. V 

sredini podolja so še vidni sledovi vmesne oligocenske antiklincle, močno po 
se kažejo vzdolžni pasovi litoiamnijskih apnencev (npr. dobjansko-prevorski 

hrbet, Virštanj in planinski hrbet). Severno antiklinalno jedro prekrivajo ter- 

ciarni sedimenfi, tj. sarmatski konglomerati, ki jih na skrajnem vzhodu pre- 
kriva starejši panon (lapor). Terciarni svet v podolju se spušča od zahoda 

- 7 - 



(Križ pri Planini 733 m) proti Sotli (Bistrica ob Sotli 213 m), je močno razre- 

zan, stisnjen, poln relativno višjih slemen in globokih dolin, ožin ter grap. 

Potoki tečejo na vse štiri strani neba: Gračnica na zahod v Savinjo, Voglaj- 

na no sever, Bistrica na vzhod v Sotlo in Sevnščina na jug v Savo. 

Podnebje se spreminja od Sotle, kjer prevladujejo subpanonski vplivi, proti viš- 

jemu zahodu, kjer so očitni subalpski vplivi. 

Veren odraz teh razmer je rastje, ki ga proti vzhodu sestavljajo subpanonske, 

bolj občutljive prirodne in kulturne vrste (npr. hrast, kostanj in akacija, po 

drugi strani pa vinska frta, koruza in bolj občutljive vrste sadja). 

Pokrajina je odročna, daleč od mestnih središč in prometnih žil. Ceste, ki vo- 

dijo na Kozjansko, premagujejo z vseh strani težke klance. Važnejše cestne 

prehode so v srednjem veku nadzorovali gradovi^ pod njimi so nastala tržna 
naselja, ki pa danes po večini izgubljajo trški značaj, nekatera se počasi ru- 

ralizirajo. Edina pomembnejša gospodarska panoga je kmetijstvo na povprečno 
srednje velikih individualnih posestvih. 

Na višjem zahodnem delu je kmetijstvo usmerjeno v mesno živinorejo, tj. v 

vzrejo težkih volov, v zadnjem času pa v glavnem mladega goveda za zakol. 
Na pottočju nižjih goric na vzhodu in v Obsotelju prevladujejo gospodarstva 

z mnogostranim, neusmerjenim poljedelstvom, sadjarstvom, vinogradništvom, go- 

vedorejo, svinjerejo in perutninarstvom. Povsod je še velik poudarek na samo- 
oskrbi. Čeprav je bilo,posebno v zadnjem času, mnogo storjenega in se pozna 

določen napredek v kmetijski mehanizaciji, prosveti, opuščanju starih, manj 

donosnih kultur in uvajanju novih in v hektarskih cbnosih, je zaostalost za- 

radi zaprtosti pokrajine, zaradi ročne obdelave, ki marsikje, posebno v hribo- 
vitem svetu, še prevladuje, in zaradi visoke povprečne starostne strukture pre- 
bivalstva, ko posestva zapušča domala vsa mlajša delovna sila in se zaposljuje 

v industriji, še precejšnja. V obrobnem hribovju je visok odstotek gozda, ki 

omogoča zaposlitev delu prebivalstva. Druge gospodarske panoge so omejene. 
Za razvoj turizma so določene možnosti, vendar so bile do sedaj velike teža- 

ve zaradi izredno slabih prometnih razmer in omejene investicijske sposobnosti 
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(Atomske toplice pri Podčetrtku, Bistrica ob Sotli, Planina). 

Iz relativno gosto naseljene agrarne pokrajine se je začelo množično izselje- 

vanje šele po zadnji vojni. Prebivalstvo se je izseljevalo kot nekvalificirana 
in polkvalificirana delovna sila predvsem v bližnja imigracijska središča, pa 

tudi v druge dele Slovenije in v Zagreb. Danes opažamo celo že pomanjkanje 
delovne sile, ker je zaposlitev doma razvrednotena. Iz vsega zahodnega dela 

pokrajine, skoro iz sleherne hiše od Loke pri Žusmu sem, iz Prevorja in Pla- 
nine se dnevno vozijo delavci v železarno v Štorah, v cinkarno v Celju in v 
šentjurska podjetja na delo. Doma pa obnavljajo hiše, saj sodobna prometna 
sredstva prenesejo tudi nekoliko daljše dnevne migracije, posebno če bodo ure- 

jene ceste. 

Prevladujoče oblike naselij so gručasti zaselki in vasice ter razložena naselja. 

Za Kozjansko je značilno večje število fosilnih trgov; Planina, Pilštanj, Koz- 

je, Podsreda, Podčetrtek (temu so dale Atomske toplice v zadnjem času nove 

perspektive) in tudi Bistrica ob Sotli, ki pričakuje večji razmah zaradi turistič- 

ne izgradnje Kumrovca in njegove neposredne okolice. 

II. O P I S P O T I 

ORIS ROGATCA IN ROGAŠKE SLATINE 

Rogatec in Rogaška Slatina sta urbanska centra Rogaškega podolja ali zgornje- 
ga Posotelja, kot to pokrajino imenuje prof. Me lik. Za agrarno pokrajino, 

kakršno je Rogaško podolje, je gotovo nekoliko neobičajen obstoj dveh močnih 

središč. Na njun nastanek in razvoj so vplivali različni historični, prirodnogeo- 

grafski, gospodarski in drugi vzroki. Zato bomo skušali s kratkim opisom podo- 
lja vsaj delno razložiti nastanek in pomen obeh naselij. 

Po geografski regionalizaciji Slovenije prof. Svetozarja llešiča zajema Ro- 

gaško podolje najvzhodnejši del subpanonske regije ali savinjsko-sotelske Slo- 
venije. 

- 9 - 



Podolje predstavlja nizek in dokaj širok pas reliefa, ki poteka od savinjsko- 
sotelskega razvodja nad Šmarjem v podolžni smeri na vzhod do Maclja, kjer 

prehaja preko izvira Sotle v Bedjansko podolje in se nadaljuje proti Dravi. S 

severa je podolje omejeno z Bočkim pogorjem, ki v tem delu dosega komaj 

okoli 800 do 1000 m višine, vendar v tem nizkem svetu predstavlja zelo mar- 

kantno mejo med štajerskim Podravjem in Rogaškim podoljem. V letih po I. sve- 

tovni vojni je celo prevladovalo mnenje, da je pogorje primerno za politično 
mejo med nemško in slovensko Štajersko. 

Z juga podolje ni tako ostro omejeno, ampak so tu le manjše vzpetine, ki 

predstavljajo zadnje ostanke Posavskega hribovja. Karakteristično za podolje 

je, da nima enotne doline, ampak je sestavljeno iz več ne preširokih dolin po- 

tokov, ki jih obrobljajo nizke gorice. Le dolina Sotle daje v vzhodnem delu 
podolja videz osredja. Porečje Sotle je v tem delu precej nesimetrično. Ve- 

čino pritokov dobiva z desne,tj. s severne strani. Pritoki so njeno strugo po- 
tisnili prav na južni rob doline. Večina ravnih površin je omejena na severni 

del podolja, čeravno na južnem delu ni takih vzpetin, kot jih tvori bočko po- 

gorje na severu. Gledano v celoti, podolje v mnogočem spominja na sosednje 

Haloze oziroma na Hrvatsko Zagorje. 

Podolje je bilo že zelo zgodaj poseljeno, o čemer pričajo izkopanine krapin- 
skega pračloveka, ostanki keltskega templja na Donački gori, bronaste sekiri- 

ce v Rogatcu itd. Zgodnja naselitev je brez dvoma eden od vzrokov goste na- 

seljenosti te pokrajine. 

Naravna bogastva Rogaškega podolja so zelo skromna. Manjšo ležišča premoga, 

kremenčevega peska, gradbeni kamen in mineralni vrelci so bili pri razvoju go- 

spodarstva vendarle odločilnega pomena. Posebno vlogo pri naselitvi in razvoju 

pa je nedvomno imel promet, saj je tod potekala stara rimska cesta iz Celjske 

kotline proti vzhodu. Promet je gotovo odločilno vplival na nastanek in razvoj 
obeh centralnih naselij. 
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Razvoj Rogatca in Rogalke Slatine 

Že uvodoma sem omenil, da sta obe naselji urbanska centra agrarne pokrajine, 

vendar se po razvoju bistveno razlikujeta. 

V skrajnem vzhodnem delu podolja, kjer se dolina Sotle prvič razširi, je v 

ozki debri nastal Rogatec, izrabljajoč strateSko lego ob prehodu iz doline 

Sotle na severovzhod proti Panonski nižini. Čeprav pričajo arheološke nafdbe 

o zgodnji naselitvi teh krajev, je prva naselbina na ozemlju današnjega Rogat- 
ca nastala verjetno šele v rimski dobi. Utrjena vojaška postojanka se je ime" 

novala Mansio Ragandonae, njena naloga pa je bila zaščita rimske vojaške ce- 

ste, ki je vodila od Celja do Rogatca, kjer se je odcepil prvi krak proti Ptuju, 

drugi proti Krapini in tretji na jug proti Pregradi. Mansio Ragandonae je bil 

istočasno tudi obmejna postojanka med rimskima provincama Norikom in Pano- 

nio. Že v tej najzgodnejši dobi srečamo dve osnovni značilnosti Rogatca - 
obmejni položaj in prometno vlogo. 

Rogatec (1244 preb.) je uradno omenjen prvič leta 1192, ko je bila Vojvodi- 
na Štajerska priključena Avstriji, tržne pravice pa je dobil leta 1283 In spada 

med najstarejše trge na Slovenskem. Kot zanimivost naj omenim, da ga v svo- 
ji pesnitvi Parcival omenja tudi nemški pesnik-trubadur Wolfram von Eschenbach, 

iz česar sklepamo, da je bil Rogatec fevd že okrog leta 1100. 

V fevdalni dobi je Rogatec doživljal razvoj in spremembe, ki so značilne za 

vsa srednjeveška naselja na Slovenskem. Tržne pravice so povzročile tudi raz- 

voj obrti. V 15. stol. je Rogatec dobil obzidje, ki ga je varovalo pred tur- 

škimi vpadi. Srednjeveška zasnova naselja je v Rogatcu še danes dobro opazna. 

Seveda so rogaški gospodje imeli sodne pravice, mitnica pa jim je prinašala 

lepe dohodke, saj je bil Rogatec še vedno pomembna prometna in obmejna po- 
stojanka . 

Ob koncu fevdalne dobe pa je Rogatec pričel gospodarsko zaostajati tako kot 

mnoga druga trška naselja v Obsotelju - Podsreda, Podčetrtek, Pilštanj, Kozje. 
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Že sredi 18. stol. se pojavljajo na Slovenskem prvi zametki steklarstva. Prve 

steklarne - glažute so bile napravljene na Pohorju, Lisci, v Ubojah, v Loki 

pri Žusmu itd. Ena takih steklarn je nastala tudi v Logu pri Sv. Roku, kakih 

8 km od Rogatca in so jo kasneje prestavili v Stražo, nasproti Rogatca, kjer 

je še danes. Iz nekdaj male glažute je nastala moderna steklarna, ki daje da- 
nes pečat vsemu gospodarstvu v Rogatcu. Razvoj steklarne je bil na začetku 

močno povezan z razvojem Rogaške Slatine, ki je bila glavni potrošnik njenih 
izdelkov. Izgradnjo železnice leta 1903 pa je omogočila hitrejši razvoj stek- 

larne, obenem pa je za Rogatec postal zopet pomemben promet. 

Razvoj Rogatca je v zadnjem obdobju, posebno po II. jvetovni vojni, neločlji- 

vo povezan z razvojem steklarne. Čeravno sta Rogatec in Straža formalno dve 

naselji, ki ju loči celo republiška meja, tvorita gospodarsko celoto. Po vojni 

se je steklarna Straža močno razširila, v petdesetih letih pa se je tu razvila 
Se tovarna plastičnih izdelkov Straža-plastika. Razvoj industrije se je osredoto- 
čil na hrvatsko stran, medtem ko je Rogatec kot prvotno naselje postajal vse 
bolj bivalni del z močnim deležem trgovine. Kaže pa, da je bil tak razvoj za- 
časen, saj bo že letos zrasla v Rogatcu nova tovarna elektrotehniške opreme, 

ki jo bo gradilo Gorenje iz Velenja. Nova tovarna bo na slovenski strani, na 

ravnici med Sotlo in železniško postajo in se bo vključila v že obstoječi indu- 
strijski kompleks steklarne Straža in tovarne Straža-plastika. 

Rogatec, ki je skupaj s Strežo že doslej predstavljal močan center s širokim 
gravitacijskim območjem, bo postal tako eno najmočnejših industrijskih središč 
Obsotelja s približno 2500 delovnimi mesti v industriji. 

V primerjavi z Rogatcem je bil razvoj Rogaške Slatine (1829 preb.) pov- 
sem drugačen in je bil vseskozi vezan na mineralne vrelce. Najdba plošče z 

rimskim napisom daje sicer slutiti, da so vrelce poznali že Rimljani, vendar se 

pravi rozvoj Rogaške Slatine začne mnogo kasneje, šele koncem 17. stol., ko 

je hrvatski ban grof Peter Zrinjski postal prvi pacient v Rogaški Slatini. Prve 

znanstvene razprave o zdravilni moči mineralne vode v Rogaški Slatini so kma- 
lu povzročile komercialni interes, ki pa se je omejil le na zajetje in eksploa- 

tacijo mineralne vode. Do začetka 19. stoletja se je v Rogaški Slatini menjalo 
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več lastnikov vrelcev, ki pa niso skoraj nič storili za razvoj zdravilišča. 

Leta 1803 so vrelci postali last Štajerskih deželnih stanov. Po zaslugi tedanje- 

ga deželnega glavarja grofa Attemsa so začeli Rogaško Slatino načrtno preure- 

jati v zdravilišče. V obdobju od 1840 do 1860. leta je Rogaška Slatina priče- 
la dobivati podobo, kakršno ima še danes. Nekateri objekti iz tega obdobja 

(hoteli) še danes služijo svojemu namenu. Druga faza gradenj se začenja okrog 
leta 1880 in je s krajšimi prekinitvami trajala do leta 1938. Leta 1910 je po- 
žar uničil razkošen zdraviliški dom, na njegovem mestu pa so kmalu zgradili 

novega, ki še danes sodi med najlepše objekte v Rogaški Slatini. Iz nekdaj 

male vasi se je Rogaška Slatina v 19. stoletju spremenila v mondeno letovišče 

Avstro-Ogrske in je dobila upravičeno naziv Karlovy Vary Južnih Slovanov. 

Turizem je tako postal osnovna gospodarska dejavnost in ni vplival samo na 

razvoj Rogaške Slatine, ampak tudi na bližnjo okolico, posebno na razvoj ste- 
klarstva v Rogatcu. Kljub razvoju turizma pa se v Rogaški Slatini pojavi tudi 

industrija. Lastniki steklarskega koncema "Zedinjene tovarne stekla d.d." so 
v predvojni Jugoslaviji leta 1928 prestavili manjšo steklarno iz Zagorja ob 

Savi v Rogaško Slatino, kjer se je nekoliko povečala in specializirala za iz- 

delavo brušenega in kristalnega stekla. 

Povojni razvoj Rogaške Slatine pa ni bil ravno blesteč, lahko bi celo trdili, 
da izgublja tekmo z nekaterimi drugimi zd^avilišči, ki se pred vojno še nika- 

kor niso mogla primerjati s slovesom Rogaške Slatine. Že podatek, da je še 

leta 1965 imela Rogaška Slatina manjše prenočitvene kapacitete kot pred voj- 

no, kaže na določeno stagnacijo. Po vojni so sicer z vrtanji povečali kapaci- 

teto vrelcev, zgrajena je bila nova pivnica vode, terapija, restavracija in pol- 
nilnica mineralne vode, vendar vse to ni bistveno obogatilo turistične ponudbe 

Rogaške Slatine. Menimo, da je bi! osnovni vzrok za tak razvoj prvotna kon- 
cepcija razvoja zdravilišč zaprtega tipa, ki je bazirala na takoimenovanih 

"gotovih" gostih, ki jih [e pošiljalo socialno zavarovanje. V novih razmerah 
tržnega gospodarstva pa je za pridobivanje gostov potrebna učinkovita reklama, 
ki sloni na kakovostni turistični ponudbi. Zdi se, da se tega v Rogaški Slatini 
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še ne zavedafo povsem in se Je vse preveč zanašajo na tradicijo in stari slo- 

ves Rogaške Slatine, to pa za potrebe modernega in sodobnega turizma ne za- 
došča več. FVi tem je še posebno zmotno mišljenje, da se vsi problemi dajo 

rešiti le z velikimi investicijami. Mislim, da v Rogaški Slatini še premalo iz- 

koriščajo obstoječe možnosti in bi že s temi lahko bistveno izboljšali turistič- 

no ponudbo. 

Čeprav je turizem v Rogaški Slatini osnovna gospodarska dejavnost, se po vojni 

uveljavljajo tudi druge gospodarske panoge - gradbeništvo, tekstilna industrija, 
obrt in seveda steklarstvo. 

Oba kraja - Rogatec in Rogaška Slatina se sicer po razvoju in gospodarstvu 

bistveno razlikujeta, vendar pa oba preraščata v močni centralni naselji s ši- 
rokim gravitacijskim območjem. Tak razvoj je v gosto naseljenem agrarnem 

področju nujen in kaže, da bo sčasoma mogoče premagati pasiven razvoj vsaj 
enega dela šmarske občine, ki še vedno spada med najbolj nerazvite predele 

Slovenije. 

OD ROGAŠKE SLATINE DO ŠENTJURJA PRI CEUU 

Iz Rogaške Slatine potujemo po dnu Rogaškega podolja med gričevjem proti za- 

hodu, vzporedno z nami teče železniška proga Grobelno-Krapina. Po šestih km 

dosežemo Podplat ( 106 preb.), kjer se na desno odcepi cesta čez preval 

Pečice pod Bočem proti Poljčanam in Mariboru. V neposredni bližini sta Ko- 
strivnica in Gabrnik, dva izvira mineralne vode, ki jo za lokalne po- 

trebe tudi polnijo v steklenice. Le nekoliko dalje pp cesti pridemo do manjše- 

ga urbanega naselja Mestinje, z lesno industrijo in proizvodnjo sadnih so- 

kov. Tu se na levo odcepi sotelska cesta, na desno v ozki, plitvi dolinici pa 

je skrito staro srednjeveško trško naselje Lemberg. Konjiško-bočko gorovje 
broni gričevje na naši desni med Rogaško Slatino in Šmarjem pred hladnimi 

vplivi s severa, zato prisoje (Sladka gora) dajejo okusno "domače" vino. Od 
Mestinja se dvignemo preko Smehovega klanca in kmalu dosežemo Stranje 
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(odcep nove železniške proge skozi Sotelsko in preko Kumrovca proti Zagrebu) 

in nafo občinsko središče, nekdanji trg Šmarje pri Jellah (689 preb.1971). 

Iz male obcestne vasice se je Šmarje šele v zadnjem stoletju razvilo v malo, 

popolnoma urbano središčno naselje, administrativno središče vsega Rogaškega 

podolja in vzhodnega Kozjanskega. Prirodno gospodarske poteze občine so do- 
kaj enotne, morfološke in prometne razmere pa nimajo nobenih koncentričnih 

teženj, ki bi podpirale središčnost tega naselja. Občina je razbita v več de- 

lov, ki so med seboj slabo povezani. Šmarje je kot večje naselje ob železni- 

ci postalo sedež uprave le po sili razmer, predvsem pa je zanj pomembna le- 
ga ob poti, po kateri so ti kraji povezani s Celjem. Često in temeljito spre- 

minjanje upravno-teritorialnih meja v tej občini je dokaz, kako težko je v 
*) tem svetu ustvariti smotrne upravne enote. 

Na strmem griču tik nad Šmarjem je romarska cerkev jv. Roka, eden od naj- 

lepših baročnih spomenikov v tem delu Slovenije. 

Kmalu za Šmarjem vidimo na naši desni strani graščino Jelšingrad} v njeni 
neposredni bližini je lepo ohranjen del rimske ceste, ki je vodila iz Celjske 

kotline na vzhod. 

Kmalu za Šmarjem se cesta vzpne na Halerjev breg, kjer je razvodje med pri-, 
toki Sotle (Šmarski potok) in Savinje (pritoki Voglajne) ter vzhodna meja 

Celjske kotline. Preko urbaniziranega zaselka Šentvid , na odcepu ceste 
proti Ponikvi, dosežemo Grobelno (železniško križišče), široko danjo ravni- 
co ob sotočju Sloma in Voglajne in nato Šentjur pri Celju. 

Šentjur je zelo staro naselje. Znamenito arheološko najdišče na Rifhiku govori 
o kamenodobni in halštatski ter latenski kulturi, v srednjem veku pa so bili tu 

kar trije fevdalni gradovi (Rifnik, Ploštanj in Anderburg). Danes ima trg okoli 

*) Šmarje se šele v zadnjem času hitreje razvija kot upravno, gospodarsko in kul- 
turno središče. Trg ima osrednji zdravstveni dom z lekarno, skromne zarodke 
tekstilne dejavnosti, mlekarno, več specializiranih trgovin, sodišče, glasbeno 
šolo, radiooddajno postajo itd. 

/ki 't- 
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1332 preb. (1971) in je sedež občinske skupščine. Tu je pomemben lokalni hi- 

drografski center in staro stičiiče cest s Kozjanskega, od Ponikve in iz Konjic 

preko Žičkega samostana, iz Celja in od Rogatca. V trgu je že stara lesna 
industrija (260 zaposlenih), tam je tudi kovinsko-industrijsko podjetje "Alpos" 

(370 zaposlenih), proizvodnja lahke obutve (200 zaposlenih), kmetijski kombi- 

nat, kmetijska iola in zdaj nastaja konfekcijski obrat. Zelo pomemben pa je 
Šentjur z okolico kot stanovanjsko področje za bližnje Store in Celje (Železar- 
na in Cinkarna), saj se vozi od tod 1700 delavcev dnevno na delo. 

PO KOZJANSKEM 

V Šentjurju zapustimo smer podolja, zavijemo na levo ob zgornjem toku Vog- 

lajne, ko ta preseka vzhodne odrastke Posavskega hribovja (glej pod Rifnikom 
kamnolom andezita) in že smo v dolinah, tesneh in grapah na Ko.ionskem. 

Pod strmim klancem Jezerce zapustimo Voglajno, vrh klanca, pri marjšem na- 

selju Dobje, pa smo že v porečju Gračnice in se po njeni dolini približuje- 
mo Planini. Tik pod Planino je odcep poti proti staremu naselju Jurklošt- 
ru, kjer so ostanki srednjeveškega samostana. ^ V področju med Rifnikom in 
Oobjem so zelo strma pobočja in pogosti zemeljski usadi, ki so izoblikovali ti- 

pična usadna pobočja. Naia pot med Dobjem in Planino poteka po relativno 

bolj umirjenem gričevju iz sarmatskih sedimentov. 

Planina (281 preb.) se je namestila na prevalu, na strmem hrbtu iz litotam- 

nijskih kamnin, bližamo se ji z juga; razvaline srednjeveškega gradu domini- 

rajo nad okolico. To razvodno, prevalno, križisčno naselje se je razvilo pod 

gradom, ki je, kakor drugi srednjeveški gradovi, ki jih bomo še srečali na naši 

*) Tik pod planinskim klancem je odcep ceste, ki so jo pravkar začele gradi- 
ti delovne brigade ZMJ in bo vodila po sredi kozjanskega podolja mimo Pla- 
ninske vasi in Predorskega Dobja ter se povezala s cesto Šentjur-Kozje, pa Se 
naprej preko Virštanja na Sotelsko. 
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poti, čuval prehode in mejo pred madžarskimi vpadi. S planinskega gradu je 

lep razgled po vzhodnem delu Posavskega hribovja (na S Tovst, Svetina, Re- 
sevna, Rifnik, Žusem, Rudnica; na J pa Lisca, Rudenik in Bohor), pa tudi 

po zahodnem in osrednjem delu kozjanske pokrajine. Lepo se odražajo dolgi, 
vzdolžni hrbti iz trših tortonskih kamenin od vmesnih in nižjih, bolj zaobljenih 

oblik na sarmatu. Po strmih prisojnih pobočjih omenjenih višjih hribov v podo- 

Iju raste vinska trta skoraj do skrajnih zahodnih meja Kozjanskega. Sicer pa je 

to predvsem živinorejska pokrajina, druge kmetijske panoge služijo le samoos- 

krbi prebivalstva. Skoraj vsaka hiša pošilja vsaj po enega člana dnevno nade- 

lo v Štore ali Šentjur. Na Planini je zdravstvena postaja, moderna šola, večja 
delavnica lahke obutve (5o zaposlenih) in delavnica poljedelskih strojev (30 

zaposlenih). V preteklosti so sloveli planinski živinski sejmi. 

Takoj za Planino se od naše poti odcepi cesta, ki vodi ob Sevnščini skozi Po- 

savsko hribovje proti Sevnici. Ob zgornji Sevnščini je bilo razvite staro pla- 

ninsko žagarstvo, danes ga ni več, nekaj prebivalstva pa je zaposlenega v 
širnih bohorskih gozdovih . 

Kmalu za Planino bomo potovali skozi vasico Šentvid pri Planini, ki 

se je namestila na razvodnem hrbtu med Sevnščino in Bistrico, med Bohorjem 

in planinskim apniškim hrbtom, ki nas spremlja do Pilštanja. Bistrica si je iz-' 
oblikovala globoko deber v vznožju Bohorja. Kulturnega sveta je malo. Mali 

zaselki in predvsem samotne kmetije so izkoristile manjše površine ugodnega 

sveta v sarmatu pod apniškimi stenami (lep primer izbirne j erozije pri 

zaselku Podpeč), na naši desni pa so bohorska pobočja pod velikimi in skle- 

njenimi gozdovi. 

Cesta se strmo spušča v dolino, ki jo doseže pri zaselku Fužine. Le skrom- 

ni ostanki pričajo, da so tu bile še v drugi polovici 19. stol. fužine, ki so 

topile železo iz bližnjih bohorskih rudišč diabaza in olimskega železovca. V 

bližini, kjer se podolje med Bohorjem in planinskim hrbtom nekoliko razširi, 

je več planega sveta, izkoristila ga je vasica Zagorje s staro romarsko cer- 

kvijo, ki se ji ima zahvaliti za skromen urbanski razvoj (gostilna, prenočišča, 

trgovina in šola). 
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Pri bližnjem noselju Lesično se dolina raziiri v manjšo ravnico. Tu je sotoč- 

je Prevorske in Zagorske Bistrice in križišče cest iz Celja (preko Slivnice in 
Prevorja), Planine, Kozjega in Podčetrtka. fVi Lesičnem zavije Bistrica v ozko 

sotesko, vdolbeno v apneniške sklade Bohorja. Nad sotesko je stal srednjeveški 
grad in pod njim naselje Pilitanj. Današnji Pilštanj (okoli 418 preb. Lesično 

in Pilštanj skupaj) je le še skromna, povsem a^arna vasica, na cfc-ugačno pre- 
teklost pa spominjajo zelo značilne zunanje oblike zgradb, hišna imena, sramo- 

tilni steber sredi vasi, položaj naselja in naslov trg. Še poslednje urbanske 

funkcije, gostinstvo, trgovina in šola so se preselile v dno doline,ob cesto v 

Lesično. Vzhodno od Pilštanja in Bistrice je terciarno gričevje že močno zni- 

žano, odstotki vinogradov naraščajo. Tukaj vzgojene sadne vrste slovijo daleč 
naokoli (npr. v naseljih Virštanj, Buče, Orensko rebro in Boče). 

Za Pilštanjem se dolina Bistrice nekoliko razširi, danja ravnica je ugodna za 

obdelavo, zato je tudi gosteje naseljena in intenzivneje obdelana. V okolici 
Kozjega gojijo tudi hmelj. Lončarsko obrt je odpravil moderni čas, pa tudi 
opekarna v bližini Kozjega je opešala. 

Kozje (641 preb.), največje urbansko naselje na Kozjanskem, se je razvilo 
na robu doline, na velikem vršaju Bistra grabna pod srednjeveškim gradom 

(Drachenburg) pod Veternikom (722 m) in Kozjakom (700 m). (Vej je bil tu se- 
dež sodnega okraja,zdaj je tu nova šola, zdravstveni dom, lesni obrat, začet- 

ki tekstilne industrije, obetajo pa si še razvoj novih, manjših gospodarskih de- 

javnosti. Od tod naprej vodi ena cesta preko klanca Klučice proti Bučam in 

naprej na Sotelsko, druga pa po dolini Bistrice proti Podsredi in naprej v Se- 

novo ali v Bistrico ob Sotli. Zaradi svojega središčnega položaja na vzhodnem 

Kozjanskem trg še nadalje zadržuje in celo pridobiva razne funkcije, pa tudi 
mikropoložaj je razvoju naselja zelo naklonjen. Zarodi oddaljenega in odroč- 
nega komunalnega središča (Šmarje pri Jelšah), se Kozje še naprej razvija kot 

sekundarno naselje, kot tržno, kulturno in upravno središče vzhodnega Kozjan- 
skega (krajevni urad , gozdna uprava, prosvetne in kulturne ustanove, od- 

kup in trgovina, mlekarstvo, gostinstvo ipd.). 
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Pod Kozjim se Bistrica ponovno zareže v poslednje, že močno znižane odrastke 

Bohorja (triadni dolomiti) in prodre na južno stran v sinklinalno podolje med 

Bohorjem in Orlico. Po podolju je tudi prehod iz Bistriške doline proti Senove- 

mu in k Savi. Podsreda s 303 prebivalci je na križišču omenjenih treh cest. 

Stoji v ožji apneniški dolini pod staro romarsko cerkvijo Svete gore in pod sta- 
rim gradom (Horberg), ki dominira na pobočju Orlice visoko nad dolino in je 

še ohranjen. Trg z imenitno preteklostjo je danes po svojem zunanjem videzu 
in funkciji le še skromna obcestna vas ter tržno in obrtno središče bližnje oko- 

lice (na sredi vasi je še ohranjen sramotilni steber). 

PO SOTELSKEM 

Pod Podsredo se Bistrica vrezuje v triadne dolomite orliške antiklinale in si v 

slikoviti soteski med Tisovcem in Bukovco utre pot do široko naplavljene bist- 

ri ško-sote I ske ravnice pri Bistrici ob Sotli (Šempeter pod Svetimi gorami). Med 

potjo si lahko ogledamo drugi dom Josipa Broza, kjer se je često zadrževal pri 
teti in sprejemal slovenske politične delavce (spominska plošča). Za cesto je 

soteska preozka, zato se povzpne v klanec, da doseže bistriško polje, kjer 

je bila 1573 leta premagana kmečka vojska pod vodstvom llije Gregoriča. Tu - 

nekje je februarja 1944 prestopila Sotlo XIV. divizija. 

Bistrica ob Sotli (333 preb.) je novejše naselje, nastalo je ob cestnem 

križišču, na stičišču bistriške in sotelske doline pod klancem, kjer se cesta pri 
Zelenjaku izogne sotelski soteski in vzpne preko hriba, tik pod Svetimi gora- 
mi, na Bizeljsko. Prvotne tržne funkcije v tem kraju je opravljalo naselje 

Kunšperk, ležeče pod istoimenskim gradom. Kunšperk je še danes po svojem 

zunanjem izgledu lep primer stare trške vasi. Bistrica ni nikoli omenjena kot 
trg, po stopnji urbanizacije pa prekaša marsikaterega od sosednjih fosilnih tr- 

gov, Na urbanizacijo naselja so vplivale predvsem tržne, otrtne, skromne u- 

pravne, prometne in romarsko-turistične funkcije. Za turiste in romarje je moč- 

no privlačna grupa cerkva in kapel na Svetih gorah tik nad Bistrico, kjer je 
lep razgled po okolici, umetnostno-zgodovinsko pa so zanimive freske in arhi- 
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tekturo. Po osvoboditvi, posebno po še, ko je stekla sotelska železnica, se 

mnogo hitreje kot Bistrica razvija sosednja vas Kumrovec na hrvatski strani. 

Kumrovec stoji bližje železnici, hkrati pa se je urbansko lepo razvil in po- 

slal kot rojstni kraj maršala Tita turistično naselje. V delu je velik načrt obeh 
mejnih občin (Kumrovec, Šmarje), da bi zgradili spominski park in v Kumrov- 

cu "dom borcev in mladine". 

Iz Kumrovca vodi proti severu ob Sotli in hrvatsko-slovenski meji prijetna tu- 
ristična cesta preko Plaviča in Miljane, Bratkovca in Sutlanske Poljane proti 

lokalnemu središču DesiničuiV neposredni bližini so ostanki srednjeveškega 

gradu Tabor (Veronika Desiniška). Naša pot pa nas vodi po slovenski strani 
skozi Sotelsko proti Podčetrtku. Cesta se prav take kot naselja in nova 

železnica izogne poplavnemu dolinskemu dnu na nižje terase. Poplavno dno 

izkoriščajo predvsem za travnike in pašnike, nižje terase za njive, v obrob- 

nem gričevju pa narašča odstotek sadovnjakov in tudi vinogradov. Tu je tudi 
večina naselij. Subpanonski pejsaž je očiten.Kmetje se ukvarjajo z govedore- 

jo, prašičjerejo, perutninarstvom, mešanim poljedelstvom, vinogradništvom in 
sadjarstvom. Nova sotelska železnica je sicer odprla te odročne kraje proti 

Zagrebu in Celju, omogočilo je prodajo pridelkov n'' 'rgu, vendar pa večjih 
sprememb v kmetijstvo ni prinesla. Prišla je veliko pi.,rozno, že v času, ko 

take proge odmirajo, promet pa se seli na hitrejše ceste. Zdaj šele se je za- 

čela rekonstrukcija obsotelske ceste (dali so ji ime Cesta XIV. divizije). Na 

Prelaskem se odcepi cesta na vinorodne Buče in preko klanca Ključic v Kozje. 

V Imenem je odcep proti Virštanju, ki je najboljše in najintenzivnejše vi- 

nogradniško področje vsega srednjega Sotelsksga. Tu je tudi večje družbeno 

posestvo z vinograd? in velikimi kletmi. Iz Viršlanja Je cestna povezava proti 
Lesičnem in preko Žamrka z Loko pri Žusmu. V zatišni stranski dolinici tik 

pred Podčetrtkom pod Rudnico je zaselek Olimje. Pravzaprav je to le ime 

srednjeveškega gradu s cerkvijo. Grad omenjajo že leta 1208. Pozneje je pre- 
hajal iz rok v roke, dokler ga niso dobili 1663 eremitski pavlinci iz Hrvaški? 

in ga predelali v samostan. Od tega časa je tu delovala deleč naokoli slovita 

lekarna, ena prvih v Evropi. Danes je kraj znan po edinstvenih freskah v le- 

karni, z različno zdravstveno motiviko, kako se pripravljajo zdravila, in s 
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portreti don Bosca, z misionskimi motivi in lepim baročnim oltarjem. 

Pri Podčetrtku (301 preb.) se dolina Sotle zoži med Rudnico in začetki 

Desiničke gore. Srednjeveški grad, ki je čuval prehod pred Ogri in pozneje 

Turki, je nastal tu že v 12. stol. (prvotni grad je bil nekoliko višje "kot da- 

našnji, tam se je do danes ohranilo ime Stari grad). Današnji grad so restav- 
rirali 1874 Attemsij tedaj je dobil sedanje oblike. Podčetrtek je igral v pre- 

teklosti imenitno vlogo, imel je trške pravice, sejme in deželno sodišče, le- 
žal je ob važni prometni poti od savske doline proti Poljčanam in Slovenski 

Bistrici. Naselbina je kakor bližnja Podsreda dobila ime po četrtku, ko se je 
vršil tržni dan in je graščak codiL Medtem ko je naselje zadnje čase izgubilo 

skoro že vse urbane funkcije in so le še oblika naselja, izgled zgradb in dob- 

ro ohranjen srednjeveški grad spominjali na boljšo preteklost, fSa se je začelo 
pred nekaj leti vidno spreminjati, obnavljati, skratka doživljati preporod pod 

vplivom bližnjih atomskih toplic MARINE ZlAKE. Mineralni vrelec Marine 

Zlake ima temperaturo cca 35,50C in 5,4 ME (Machovih enot; 1 ME pred- 
stavlja 15,33 radioaktivnih razpadov na sekundo v 1 litru vode). Menda so 

toplo vodo uporabljali za zdravje že davno, neki kraj ob Sotli se imenuje To- 
plice, po 1956 pa se je raznese! glas, da ima podčetrška voda izredno zdra- 
vilno moč; ljudje so začeli prihajati od vseh strani, celo iz Avstrije. Družbo 
in celo medicina dolgo časa nista hoteli prisluhniti in so celo prepovedali upo- 

rabljanje primitivno urejenih kopaliških naprav. Nekaj časa so izkoriščali za- 
jetje na hrvatski strani. Pozneje je občina s pomočjo lokalnih gospodarskih or- 

ganizacij začela graditi zasilne in montažne objekte, tnedfem so tudi različne 

analize potrdile, da ima hidrokarbonatno-silicijsko-radioaktivno-akrato-hipoter- 
ma vse potrebne značiinosfi zdravilne vode. Število gostov izredno hitro na- 
rašča , vendar lokalni organi le s težavo, improvizacijo in zasilno izgradnjo 

ustrezajo naraščajočemu povpraševanju in Podčetrtek se le počasi privaja na 

nove naloge. 

Ko nadaljujemo našo pot proti severu, smo onkraj soteske pri Sodni vosi 

že v Rogaškem podolju. Tu je sotočje Tinskega potoka in Mestinjščice s Sotlo. 
Na sotočju je pradavna obcestna gostilno "Kroatenwirt", kjer je tudi odcep 
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ceste v Loko pri Žusmu, ki [e speljana po slikoviM dolinici med Rudnico in 

Tinjskimi goricami, pod srednjeveškimi razvalinami žusemskega gradu in preko 

Volčje jame, po dolinah voglajnskih pritokov, kjer gradi železarna v Štora h 
blizu Slivnice zajezitev,v Šentjur in Celje. 

Naša pot iz Sodne vasi proti severu doseže po nekaj kilometrih majhno polur- 

bano naselje Pristavo (iola, trgovine, polta, gostinstvo); tu je odcep proti 
Zibiki. Zibiška okolica med tinskim vinogradniškim hrbtom in goricami nad 

Šmarjem pri Jelšah s Sv.Rokom nudi tipičen terciarni, subpanonski izgled z 

razširjenim vlažnim dnom in blagimi goricami naokrog. Tu imajo tudi okoliški 

kmetje svoje vinograde, ljudje pa se preživljajo s še vedno preveč mnogostra- 
nim kmetijstvom, mnogo je perutnine; nekoč je bilo tod dobro izvozno sadje; 

prodajajo govejo živino in k vsaki hiši spada tudi vinograd. Od tod se že za- 

poslujejo ljudje v podjetjih na Šmarskem, v Štorah in Celju. 

Iz Pristave se pomaknemo sredi terciarnega gričevja, na gosto posutega s kmeč- 

kimi domovi, preko Šempetra na Medvedjem sedlu proti zaključku 

naše poti Mestinju. Cesto Celje-Rogaška Slatina dosežemo pri stari obcestni 

gostilni "Cigeinervirtu" (zdaj Smeh) pod klancem, kjer je bila nekoč potrebna 

preproga in je križišče za Celje, Rogatec in Poljčane. 
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