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Tudi to pot smo geografi ob premisleku, kje naj bi se sestali, sledili stari tra-

dic i j i , da obiščemo področje, kjer še nismo b i l i . Z a I X . zborovanje slovenskih 

geografov smo izbrali pokrajino med Bohorjem in Konjiško-Boškimi gorami, o -

zemlje šmarske in šentjurske občine. Po večini je ta svet slovenski javnosti 

manj znan in odročen, del tega ozemlja je pravzaprav dvakrat močno opozoril 

na sebe, v N O V s Kozjanskim partizanskim odredom, Kozjanskim vojnim pod-

ročjem in Kozjanskim okrožjem in pred nekaj let i , ko smo začeli sistematično 

reševati nesorazmerje v razvoju slovenskih pokrajin. Tedaj smo med prvimi ne-

razvitimi področji čuli o Kozjanskem. 

Ko se geografi sestajamo, po navadi posvetimo več pažnje pokrajini kjer smo, 

da jo približamo svojim ljudem in opravimo po možnosti kake proučitve ter s 

svoje strani opozorimo na problematiko. Tako smo delali , ko smo zborovali in 

med prvimi pred mnogimi leti kolektivno proučevali Pomurje, pa priključeno 

in osvobojeno slovensko obalo, tesneje smo se seznanili z jugovzhodno Koroš-

ko tu in onkraj meje, pa z Goriško in Posočjem in drugimi našimi pokrajinami. 

Na I X . zborovanju smo želeli svojim članom pokazati in predstaviti to manj 

znano pokrajino. Seznanili naj bi se s Kozjanskim in njegovimi problemi in 

spoznali tudi bolj razvite predele obeh občin s težnjami, kako vključiti v so-

dobno živl jenje manj razvito sosedstvo. Zbral i smo se tudi, da razmišljamo o 

tukajšnjih lokalnih problemih in jim posvetimo strokovno in znanstveno pažnjo. 

Morda bo naš skromni delež v pomoč domačinom in tudi vsej slovenski družbi, 

ko bo nadaljevala s preobrazbo voglajnsko-sotelske pokrajine. 

Kaže, da je bil naš izbor lokacije pravilen. Zborovanje v Rogaški Slatini je 

po številu preseglo vse naše dosedanje skupščine; sodelovalo je 250 udeležen-

cev. 

Poleg plenarnega dela, ki je obravnaval voglajnsko-sotelsko pokrajino, so na 

zborovanju štiri sekcije obravnavale razno drugo geografsko problematiko. V 



tej knjigi objavljamo le referate s področja šmarske in šentjurske občine. Geo-

grafsko društvo Slovenije izdaja knjigo skupno z obema občinskima skupščinama, 

ki sta sodelovali pri organiziranju zborovanja. 

Geografsko društvo Slovenije se globoko zahvaljuje vsem geografom in negeo-

grafom, ki so z delom, skrbjo in materialnimi sredstvi pripomogli ali omogoči-

l i , da je bilo zborovanje uspešno in da je lahko izšla ta knjiga. Raziskoval-

na skupnost Slovenije je podprla raziskave za zborovanje, ki so objavljene v 

naslednjih referatih, izdatno vsestransko pozornost in pomoč sta izkazali obe 

občinski skupščini, Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju, veliko razumevanja 

in pomoči pri organiziranju zborovanja sta pokazali uprava zdravilišča v Ro-

gaški Slatini in tamkajšnje kinematografsko podjetje, dober potek prireditve pa 

je bil odvisen od številnih članov društva, sodelavcev Oddelka za geografijo 

in Inštituta za geografijo ter študentov geografije Univerze v L jubl jani . Mno-

ga lokalna podjetja, ki so predstavljena v. tej knj igi , so pokazala razumevan-

je in materialno podprla njen iz id. Vsem ponovna hvala! 
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njene osnovne geografske poteze in njena vloga v slovenskem prostoru. 

Svetozar I l e s i č * 

Že l j i organizatorjev letošnjega zborovanja slovenskih geografov, da nastopim 

tudi tokrat z enim od uvodnih referatov in to, že nekako po tradicij i , z re-

feratom uvodno regionalnega ali načelnega značaja, sem rad ustregel, ker se 

mi je vedno zdelo ne le koristno, temveč kar nujno, da na naših zborovanjih 

razpravljamo razen o rezultatih najrazličnejših konkretnih raziskovanj tudi o 

načelnih vprašanjih naše vede in to predvsem v luči konkretnega regionalnega 

aspekta, navadno ob obravnavanju tiste pokrajine, v kateri zborujemo. Ker se 

mi zdi , da je potrebno v sodobni geografiji o regionalnem aspektu vedno zno-

va in znova razpravljati in ker imam vtis, da se letošnje zborovanje ugodno 

uvršča ob stran tistim med dosedanjimi, ki so imela najbolj regionalen značaj 

(Pomurje, Dolenjska, Koroška), žel im porabiti to pr i l iko, da dam izraza svo-

jemu globokemu prepričanju, da nam je geografom, posebej tudi slovenskim, 

kompleksno in sintetično proučevanje konkretnih regij, njihovega okolja in n j i -

hove strukture ne samo izhodiščna, temveč tudi poglavitna naloga. Moje bese-

de o regi j i , v kateri zborujemo, pa žele bit i samo okvirne, pač uvod v vse ono, 

kar bodo v podrobnem povedali o njej drugi referenti. Hkrati pa naj bi kot po-

buda prispevale tudi k načelnim vprašanjem geografske regionalizacije, zlasti 

t ist im, ki zadevajo regionalno tako raznolike dežele kakršna je Slovenija»' 

1 . O p r e d e l i t e v i n o m e j i t e v r e g i j e 

Že v načelu je prva naloga, ki jo moramo opraviti, kadar se lotimo obravna-

vanja določene; regije in njene strukture, da jo opredelimo in omejimo. To pa, 

* 

61000, Ljubljana, Y U , Oddelek zg geografijo, Filozofska fakulteta, Ašker-

čeva 12, glej izvleček na koncu zvezka. 



kadar vzamemo za osnovo upravne ozemeljske enote, da se odločimo za dolo-

čene kr i ter i je. Čeprav se pri tem ne moremo izogniti subjektivnosti in konven-

cionalnim kompromisom, pa se geografi tej svoji temeljni dolžnosti ne moremo 

izogni t i . Misl im, da nihče geografom ne more odrekati prednostne pravice in 

hkrati dolžnosti opredeljevanja, omejevanja in poimenovanja regij, razen če 

jo sami želimo prepustiti drugim, no primer novinarjem, publicistom ali pol i-

tično-družbenim delavcem. Vsi pa vemo, da vsi t i praviloma manj intenzivno 

in vsestransko poznajo pokrajine in njihove regionalne strukture, saj to njim 

ni temeljna delovna naloga. 

Menim, da se dolžnost geografov, da v opredelitve, označevanja in poimeno-

vanja regij vnesemo več reda in sistema, zelo nazorno kaže tudi ob regij i , s 

katero se bomo ukvarjali na tem zborovanju. Da vlada že glede njenega poi-

menovanja precejšen nered, se je pokazalo že med pripravami za to zborovan-

je. Prva organizacijska obvestila so označevala našo regijo kot "področja ob-

čin Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Ce l ju " . Pozneje se je pojavila označba o 

"pokrajini med Bohorjem in Konjiškim gorskim hrbtom", sam sem se ob pripra-

vi svojega referata odločil za naziv "Sotelsko-voglajnska regija", medtem ko 

sem v poskusu splošne-geografske regionalizacije Slovenije v zadnjem "Geog-

rafskem vestniku" ist i prede! v okviru celotne regionalizacijske sheme označil 

kot "subpanonsko regijo Savinjsko-sotelske Slovenije" (1). V naslovih referatov 

na našem zborovanju najdemo še tudi druge označbe kot n .p r . "pokrajina med 

Sotlo, Savo, Savinjo in Bočem", kar močno spominja na označbo "med Savo 

in Sot lo", ki jo je uporabljal VI. Kokole v eni od prvih geografskih razprav 

o tem predelu (2). 

Ob vsem tem je zmešnjavo močno povečal naziv " K o z j a n s k o " in njegova 

zelo različna raba. Ime samo v ljudskem govoru ni staro, pred vojno ga skor-

raj nismo poznali . V ospredje ga je potisnila posebna vloga naše pokrajine v 

NOB, predvsem zato se je v javnosti na splošno zakoreninilo in postalo nena-

vadno na široko popularno. Proti temu geografi seveda nimamo ničesar, saj smo 

pri jatelj i ž iv ih imen, tudi če jih živl jenje ustvarja na novo. Zato pa ni nič 



manj potrebno, da take regionalne pojme, za nas same in za široko rabo, čim 

trdneje opredelimo oziroma se o nj ih dogovorimo. Verjetno mi bodo geografi 

pr i t rd i l i ; če predlagam, da pojem "Kozjanskega" omejimo vendar le na tiste 

kraje, ki imajo z ožj im ali širšim področjem okrog kraja, po katerem se ime-

nuje, zares kaj opravka, so z njim vsaj teritorialno tesneje neposredno pove-

zani in jim je ož j i predel okrog Kozjega nekako osrčje. To velja vsekakor še 

za kraje, ki segajo od najožjega predela okrog Kozjega do srednje Sotle, ka-

mor tečejo tudi njihove vode, pa morda še nekatera razvodna področja med 

srednjim Sotelskim ter Sevnično, Gračnico in Voglajno, ki tečejo že v Savin-

jo oziroma v Savo. To so predeli okrog Planine, čeprav tam lahko že kdo o -

poreka upravičenosti imenovanja po Kozjem. Taka omejitev ustreza tudi opre-

del i tv i , kakor jo je v svoji študiji o Kozjanskem postavil M . Žagar (3). Vse-

kakor geografi ne bi smeli nekako sankcionirati v ničemer utemeljene in ne-

umestne raztegnitve naziva "Kozjansko" na vse slabo razvite, še močno agrar-

ne predele v vzhodnem zaledju Celjske kotline vključno kraje ob zgornji Sot-

li. Kaj imajo na primer opraviti s Kozj im kraji v sami dolini Voglajne in se-

verno nad njo, kaj ves predel t . i m. Rogaškega podoIja z Rogatcem in Rogaš-

ko Slatino? In če že lahko kljub tem ugovorom z določeno mero upravičenos-

ti proglasimo za "kozjanski" današnji občini Šentjur i n Šmarje, ker vsaj z. znat-

nim delom svojega ozemlja segata na pravo Kozjansko, pa smo se po pravici 

začudil i , ko smo nedavno slišali in brali kar o šestih "kozjanskih" občinah, 

med katerimi naj bi bile razen omenjenih dveh še občine Laško, Sevnica, K rš-

ko in Brežice. Te občine, ki imajo svoje osišče v spodnjem slovenskem Posav-

ju in v spodnji dolini Savinje, obsegajo res na levem bregu spodnje Savinje in 

Save nekatere hribovite predele, ki po marsikateri pokrajinski potezi, pa tudi 

po svoji odročnosti in zaostalosti; res močno spominjajo na pravo Kozjansko. 

Tudi je res, da je pravo Kozjansko oziroma Srednje Sotelsko po nekaterih tam-

kajšnjih dolinah teži lo in še teži na posavsko stran. Vendar ni dvoma, da je ta 

zveza zelo šibka ter je še posebno oslabela, od kar je ob Savinji od Celja nav-

zdol in ob Savi tekla železnica, ob kateri je vzrastlo moderno prometno r a z -

potje pr i doslej samotnem Zidanem mostu. S to železnico so kraji v savinjski 



Debri in v spodnjem slovenskem Posavju nekaj krepkeje zaž ive l i . Ta razvoj s 

svojimi posledicami pa nima prav nič opraviti s Kozj im in Kozjanskim. Nas-

protno, s tem da je pustil ožje Kozjansko in vse Srednje Sotelsko daleč ob 

strani, je še bistveno prispeval k temu, da so se v tem predelu še stopnjeva-

le vse značilnosti skrajne prometne odročnosti in družbenogospodarske zaosta-

lost i . To velja tudi za vlogo severnega obrobja Kozjanskega. Tudi na tej stra-

ni je ostala pokrajina okrog Kozjega in ob srednji Sotl i precej vstran od pre-

piha, ki je bil tam sicer šibkejši od zasavskega, ki pa je vendar takrat z juž-

no železnico zavel tudi v to smer po Voglajnski dol ini , po rogaškem odcepku 

Voglajnsko-zgornjesotelskega podolja pa segel tudi v porečje zgornje Sotle. 

Zato pojma "Kozjansko", kakor se skuša udomačiti včasih kot popularen, toda 

ne dovolj domišljen sinonim za vse zaostale predele vzhodno od spodnje Savin-

je in Save, ne samo da ne gre raztegniti preveč na zasavsko stran, ki sega sem 

samo s svojim skrajnim obrobjem. Primeren tudi ni za označbo celotnega prede-

la, ki je predmet našega zanimanja na tem zborovanju. Z a ta predel, ki sega 

od Bohorja in Orlice na jugu do Konjiško-boške gorske pregraje na severu ter 

od Sotle na vzhodu do razvodnih slemen i n prevalov proti savinjski Debri in 

spodnji Savski dolini na zahodu ter pripada današnjima občinama Šentjur in 

Šmartno, prideta vpoštev le že omenjena naziva S o t e l s k o - v o g I a j n s k a 

r e g i j a , ki se opira na obe glavni vodi in dolini tega področja ali s u b p a -

n o n s k a r e g i j a S a v i n j s k o - s o t e I s k e S l o v e n i j e , ki razen fizičnoge-

ografske subpanonskosti teh krajev podčrtava tudi njihovo pokrajinsko-gravita-

cijsko pripadnost k savinjsko-sotelski temeljni makroreglonalni enoti Slovenije. 

Kar zadeva porečje Sotle, bi se kazalo tudi dokončno izkopati i z zmešnjave 

z imeni S o t e l s k o , P o s o t e l j e , O b s o t e l j e i t d . Misl im, da je v du-

hu slovenskega ljudskega jezika, da pri regionalnih označbah po rekah uporab-

ljamo, kadar označujemo ozemlje celotnega porečja, izraze s predpono "po" 

(Posavje, Pomurje, Podravje). V danem primeru br torej šlo za Posotelje in 

Povoglajnje; ker pa je zlasti v primeru Voglajne tako ime (Povoglajnje) komaj 

uporabno, bi dali prednost izrazom s končnico "-sko" Voglajnsko in Sotelsko. 
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Kadar pa gre samo za kraje neposredno ob reki, gre v duhu ljudskega jezika 

uporabljati predpono "ob" ali še bolje "za" (kakor Zasavje, Zadravje). Zato 

bi morali tudi v danem primeru jasno razlikovati širše S o t e l s k o (ali Posotelje) 

od ožjega O b s o t e l j a (ali Zasotelja). 

2 . S k u p n e p o t e z e r e g i j e 

Vsej naši regiji v mejah občin Šentjur in Šmarje so skupne predvsem s u b p a -

n o n s k e p o t e z e v prirodnem okolju in v kulturni pokrajini. Označuje jih 

že v r e l i e f n i p l a s t i k i prehodnost i z predalpskega v subpanonski svet. Iz 

Celjske kotline, ki je še tipično predalpska, in i z vzhodnega Posavskega h r i -

bovja (Zasavja) z njihovo antiklinalno-sinklinalno zgradbo, kjer prevladuje sre-

dogorje in nižje hribovje med osamelimi otoki in sinklinalnimi pasovi terciarne-

ga sveta, prehajamo v naši regiji proti vzhodu v n i ž j i gričevnati, subpanonski 

svet, kjer so apniško-dolomitne ali i z magmatskih kamnin zgrajene višje vzpeti-

ne le še osamelci sredi živahno vzvalovljenih terciarnih goric in njihovih dol in. 

Subpanonsko, na prehodu i z predalpskega v panonsko, je tudi p o d n e b j e in 

od njega odvisne poteze v p r i r o d n e m i n k u l t u r n e m r a s t j u ; saj tu pre-

idemo iz sveta še viš j ih, močno gozdnatih posavskih osamelcev, kjer proti vzho-

du gozdni svet čedalje bolj prekinjajo osamljene prisojne vinorodne "gorice", v 

prijazno gričevnato, močno vinorodno in sadjerodno pokrajino. 

Skupna je vsej regiji tudi precejšnja p o k r a j i n s k a z a p r t o s t proti b l ižnje-

mu Zasavju, pa po svoje tudi proti Celjski kotlini oziroma Spodnji Savinjski do-

l i n i . Poudarili smo sicer že pokrajinsko-gravitacijsko pripadnost naše regije k sa-

vinjski makroregionalni enoti, ki ima svoje težišče pri Celju. Vendar ne velja 

prezreti, da vodijo tja le ena kolikor toliko prepričevalna, ne posebno široka 

pokrajinska vrata, v r a t a ob V o g l a j n i , ki jih tokovi i z obsežnih, zlasti 

južnih delov naše regije dosežejo lahko samo po zamudnih vzponih ali ovinkih. 

To je že dolgo časa povzročalo močno prometno odročnost in osamljenost teh 

krajev. Vpliv Celja se skozi ta dokaj ozka vrata ni mogel nit i približno enako-



merno in z enakim uspehom razpresti čez vso regijo, nasprotno, onkraj vrat je 

precej hitro opešal. To se je dobro kazalo v vseh fazah novejše u p r a v n e 

r a z d e l i t v e . V dobi predvojnih okrajev celjski okraj ni nikakor prepričeval-

no posegel sem. Drugo svetovno vojno je naša pokrajina dočakala v mejah po-

sebnega okraja Šmarje pri Jelšah, samo takratne male občine Šentjur in Dram-

Ije ter nekaj časa tudi Slivnica in Kalobje (torej tipične občine ob Voglajnskih 

vratih) so spadale pod Cel je. Šele ko smo po osvoboditvi prešli k oblikovanju 

precej večjih okrajev, je celjski okraj, ki je takrat tudi drugje zajel v svoje 

meje celotno savinjsko-sotelsko makroregionalno enoto, posegel tudi sem. V 

njegovih mejah je bilo po zakonu iz leta 1955 oblikovanih na našem ozemlju 

pet velikih občin: Šentjur pri Celju ( iz predvojnih občin Šentjur trg, Šentjur 

okolica, Drami je, Kalobje in Sl ivnica, ki so spadale pod dotedanji celjski ok-

raj, in občine Sv. Vid pri Grobelnem i z dotedanjega šmarskega okraja), P la-

nina (v glavnem v obsegu dotedanje občine), Kozje (predvojne občine Kozje, 

Podsreda, Pilštanj, Sedlarjevo, Sv. Peter pod Svetimi gorami), Šmarje (pred-

vojne občine Podčetrtek, Pristava, Sv. Peter na Medvedjem selu, Sv. Štefan, 

Šmarje pri Jelšah, Zibika) in Rogaška Slatina (predvojne občine Rogaška Sla-

tina, Rogatec in Kostrivnica). Pozneje, ko smo okraje uk in i l i , naše občine pa 

občutno povečali, je bila občina Planina i z leta 1955 priključena k občini 

Šentjur, občini Kozje in Rogaška Slatina pa k novi veliki občini Šmarje pri 

Jelšah. 

Posledica odmaknjenosti in zagrajenosti celotne regije so tudi njene do neke 

mere skupne poteze v d r u ž b e n o g o s p o d a r s k i r e g i o n a l n i s t r u k t u r i . 

Označuje jo precejšnja zaostalost, povezana še z močno prevlado tradicional-

ne agrarne strukture in agrarnega živl jenja, zaradi katere marsikoga mika, da 

bi kar celotno regijo enostavno proglasil za "Kozjansko". Kakor v vseh naših 

subpanonskih pokrajinah, tudi v naši regiji vzrok zaostalosti ni v šibkosti na-

ravnega okolja, ki je za kmetijstvo celo precej ugodno. Zaostalost je pravza-

prav prišla prav do veljave šele, ko je v družbenem razvoju kmetovanje pre-

nehalo biti edina ali vsaj izrazito vodilna proizvodna oblika. Zato ne smemo 



prezreti, da je bila vloga naše pokrajine v t ist ih razvojnih etapah, ko je kme-

tijstvo še izrazito vodilo, drugačna, mnogo pozitivnejša kakor danes. To velja 

še posebno za fevdalno dobo, ko je bila naša regija hkrati s "sosednjim Hrvat-

skim Zagorjem nosilec goste kmečke naseljenosti in močne obdelanosti ter s tem 

pravi proizvodni steber fevdalne družbe, o katere takratni vlogi pričajo še da-

nes tako na slovenski kot na hrvatski strani ostanki ali vsaj omembe številnih 

gradov ter nič manj številni mali, v fevdalni dobi vzrast l i , danes več ali manj 

zamrli t ržni kraji poleg gradov ali pod nj imi . Vse do dobe industri jsko-želez-

niške revolucije, ki je šele pustila našo pokrajino čisto ob strani, njena odroč-

nost ni bila n i t i zdaleč tako kričeča kakor je danes. V času, ko dolini Save 

in Savinje pod Celjem še nista b i l i glavni prometni prevodnici, so šle mnoge 

važne poti od jugovzhoda čez Sotelsko. Saj smo se ravno letos spominjali kmeč-

kih uporov, ki so imeli tu eno od svojih skupin, slovensko-hrvatskih žarišč, kar 

dokazuje, da takrat ti kraji nikakor niso bi l i tako na obrobju dogajanja ni t i v 

slovenskem nit i v hrvatskem prostoru kakor so danes. Verjetno je dobro, da se 

tudi pri razmišljanju o nadaljnjih razvojnih perspektivah naše regije zavedamo 

relativnosti njene odročnosti v prostoru in času in da današnji regionalni raz-

voj v Sotelsko-voglajnski regiji ni več suženjsko navezan na klasične pogoje 

razmestitve dejavnosti, zlasti neagrarnih, kakršne je ustvarila železniška doba. 

S tem seveda ni zanikana današnja realnost močno zaostale družbenogospodar-

ske strukture naše regije. Mnogo dokumentacije o tem bodo podali na tem zbo-

rovanju drugi referenti, ki so se podrobno ukvarjali z njenim proučevanjem. O -

mejim naj se samo na nekatere glavne, v ostalem dokaj splošno znane navedbe 

o tem. 

Znano je, da sta imeli obe občini, Šentjur in Šmarje, leta 1961 še več kot 

50 % kmečkega prebivalstva. Toliko ali več so imele takrat samo še pomurske 

občine in občina Metl ika. Do leta 1971 se je sicer ta odstotek za spoznanje 

znižal (v občini Šentjur že rahlo pod 50 % ) , toda ne močneje kakor v pomur-

skih občinah. Obe občini sta imeli tudi, tako za razdobje 1953 - 1961 kakor 
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za razdobje T96T - 1971, negativen indeks populacijske rasti, kar pomeni, da 

je absolutno število njunega prebivalstva nazadovalo in to nekako v razponu od 

1 do 6 % . Podrobneje, po naseljih, je imelo v občini Šentjur še leta 1961 med 

122 naselji samo 38 manj kot 50 % kmečkega prebivalstva, od tega samo 26 

manj kot 40 % , v občini Šmarje pa od 191 naselij samo 49 manj kot 50 % , od 

tega samo 26 manj kot 40 % . Indeks populacijske rasti je bil v šentjurski ob-

čini v razdobju 1953 - 1961 pozitiven samo v 36 od 122 naselij in v razdobju 

1961 - 1971 še vedno samo v 47, torej ni t i ne v polovici. Še temnejša je s te 

strani slika v šmarski občini. Tam je bil indeks za razdobje 1953 - 1961 med 

191 naselji pozitiven samo v 50 in za razdobje 1961 - 1971 tudi še samo v 62 

naseljih. 

Zaostalost vse naše regije izpričujejo tudi podatki o narodnem dohodku. Narod-

ni dohodek na prebivalca je znašal leta 1971 v šentjurski občini 6 .206 din, v 

šmarski 6 .925 din, kar komaj presega tretjino poprečka za vso republiko 

(16.852 din). N i ž j i je bil samo še v občinah Lenart in Ormož, od dohodka v 

šmarski občini pa še v občini Gornja Radgona. V razliko z občinama Lenart in 

Ormož je sicer v naših dveh občinah delež narodnega dohodka od industrije že 

rahlo presegel delež dohodka od kmetijstva, vendar je le-ta obsegal še vedno 

več kot 30 % celotnega dohodka (Šentjur 33 ,2 % , Šmarje 30 ,8 % ) . V tem so 

jima v Sloveniji podobne samo še občine Lenart, Ormož in Trebnje. 

Ker smo že pri narodnem dohodku, naj ilustriramo podpoprečno šibko vlogo na-

še regije v slovenskem prostoru še s podatkom, da prispeva ta regija na dobrih 

3 % površine SRS in ob tudi dobrih 3 % njenega prebivalstva komaj z 1 % k 

slovenskemu narodnemu dohodku. 

Se nekaj je za vso našo regijo zaradi njene zaostalosti značilno skupnega. Kljub 

svoji sorazmerni razsežnosti si ni uspela ustvariti n i t i enega zares močnejšega 

g r a v i t a c i j s k e g a s r e d i š č a po sodobnih meril ih, taksnega da bi se lahko 

vsaj perspektivno uvrstilo v omrežje predvidenega policentričnega urbanega sis-
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tema Slovenije. V tem oči vidno zaostaja naša regija tudi za Pomurjem. Koko-

letova študija o centralnih krajih v Sloveniji (4) nam je lepo pokazala, kako 

se celo obe današnji občinski središči naše regije, Šmarje in Šentjur, komaj 

povzpneta na tisto nizko ( I I . oz . I I I . ) stopnjo centralnih krajev, ki preseže-

jo še nižjo stopnjo t . i m . "centralnih vasi" . Pač pa je značilno, da je takih 

"centralnih vasi" raztreseno po naši regiji kar precej. To sicer niso vedno pra-

ve "vas i " . Samo nekaj je med njimi t . i m . starih "farnih vasi" . (Bistrica ob Sot-

l i , Dobje, Žusem, Dramlje, Ponikva), veliko je še naslednikov nekdanjih t r -

gov, zarojenih v fevdalni dobi (Kozje, Podsreda, Lesično pri Pilštanju, Plani-

na, Podčetrtek), drugim pa je "centralnost" okrepila železnica (razen Šentjur-

ju še Grobelnemu). Med vsemi temi kraji so razen obeh občinskih središč ne-

kaj nadpoprečno opremljeni za centralne funkcije samo Rogatec, Planina in Koz-

je. Ta drobna celičnost lokalne mikrogravitacije sicer spričo zaostajanja v raz-

voju še nadalje slabi, toda ne prepričevalno v korist kakega močnejšega cent-

ra, tudi ne obeh, ki jima je odmerjena vloga občinskega središča. 

3 . R a z l i k e v m e j a h r e g i j e 

Če pa bi podrobneje pobrskali po podatkih, ki smo jih zgoraj navedli za ce-

lotno regijo kot skupen izraz njene zaostalosti, bi izbrskali kljub tej dokaj 

enolični regionalni strukturi vendar marsikatero regionalno raznolikost. Tako bi 

v okviru današnje občine Šentjur opazili zaznavne razlike med njenim sever-

nim delom (stara občina Šentjur) in južnim (stara občina Planina), V severnem 

delu je bilo leta 1961 med 94 naselji vendar že 38 takih z manj kot 50 % in 

celo 26 z manj kot 40 % kmečkega prebivalstva, v južnem delu pa ni bilo med 

30 naselji nobenega z manj kot 40 % in samo dve s 40 - 50 % kmečkega pre-

bivalstva. Na severu je med 94 naselji nekaj nad 30 naselij s pozitivnim indek-

som prebivaIstvene rasti, v južnem delu pa je med 30 naselji število takih na-

selij narastlo od 1961 do 1971 samo od 5 na 12. Podobno r a z l i k o med s e -

v e r o m i n j u g o m opazimo tudi na ozemlju današnje šmarske občine; Na ne-

koliko bolj razvitem severu, v nekdanjih občinah Šmarje in Rogaška Slatina, je 
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bilo vendar že leta 1961 med 150 naselji skoraj tretjina (45) takih z manj kot 

50 % kmečkega prebivalstva (med njimi celo 26 z manj kot 40 % ) , medtem ko 

so bila na kozjanskem jugu sploh samo 4 z manj kot 50 % (Kozje, Pilštanj, 

Podsreda in Bistrica), pa še pri teh odstotek ni nikjer padel pod 40 % . Prav 

tako so bila tam tudi samo 4 (in to manjša) naselja s pozitivnim indeksom po-

pulacijske rasti za razdobje 1953 - 1961; ta številka se je tudi za razdobje 

1961 - 1971 povečala samo na 6 . 

Ta občina, čeprav za siceršnja slovenska merila le rahlo naznačena družbeno-

geografska razlika med t . im. Voglajnsko-zgornjesotelskim podoljem na severu 

in Kozjanskim al i Srednjim SoteIskim na jugu, ki se končno kaže tudi v tem, 

da imata obe občini svoji središči na severu, je očitna posledica močnejše po-

krajinske in s tem prometne odprtosti severa, koder vodi po Voglajnsko-zgornje-

sbtelskem podolju široka, sklenjena gričevnata pokrajinska brazda od Celjske 

kotline proti vzhodu. To me seveda s i l i , da se - čeprav v vrstnem redu, ki v 

regionalni geografiji ni običajen - na zaključku tega svojega regionalnega u -

voda po poudarku, ki sem ga dal skupnim lastnostim celotne regije, dotaknem 

tudi vsaj glavnih p o k r a j i n s k i h r a z n o l i k o s t i v n jej . To tem bolje po 

pravici, ker so te raznolikosti, kakor smo videli , vsaj prispevale tudi k rahli 

diferenciaciji njene družbenogospodarske regionalne strukture. S tem mi je ne-

kako naložena tudi naloga, ki je za geografa vedno hvaležna in nujna, da s 

primerno shemo r e g i o n a l n e r a z č l e n i t v e olajšam pregled čez pokraji-

no, v kateri ni ostrih pokrajinskih in siceršnjih strukturnih meja, pač pa neš-

teto razlik in postopnih prehodov. 

4 . R e g i o n a l n a r a z č l e n i t e v S o t e l s k o - v o g l a j n s k e r e g i j e 

Po vsem povedanem moramo celotno subpanonsko regijo Savinjsko-so tel ske Slo-

venije razdeliti najprej na dva dela: severni del ali V o g i a j n s k o - z g o r n j e 

s o t e l s k o in južni del, ki ga mirne duše lahko imenujemo K o z j a n s k o (ali 

S r e d n j e S o t e l s k o , medtem ko Spodnje Sotelsko z Bizelskim ne pripada več 



naši regij i , temveč Spodnjemu slovenskemu Posavju). 

Nadaljnja razčlenitev obeh delov bi bila taka-le. 

V o g I a j n s k o - z g o r n j e s o t e I s k o 

Ta severni del naše regije obsega dokaj širok pas terciarnega gričevja v podalj-

šku Celjske kotline in to v podolgovatem okviru, ki ga pomenijo Konjiško-boš-

ko hribovje na severu ter najbolj severni n iz posavskih osamel cev (Resevna, R i f 

nik, Rudnica) na jugu. Velikokrat označujemo to pokrajino kot p o d o I j e ( V o 

g I a j n s k o na zahodu in Š m a r s k o - r o g a š k o ali Z g o r n j e s o t e l s k o na 

vzhodu). Izraz "podolje" je zaradi razmeroma enolične, po dolgem raztegnje-

ne pokrajinske plastike, ki napravlja celo prehod od Voglajne v porečje zgor-

nje Sotle med Grobelnim in Šmarjem komaj zaznaven, do neke mere umesten, 

ni pa nujen, zlasti ne za zahodni del, kjer se pliocenska gričevnata pokrajina 

med dolino Voglajne in Konjiško goro tako razšir i , da je o "podolju" težko go-

vor i t i . Vsekakor je značilna pokrajinska sestavina celotne Voglajnsko-zgornje-

sotelske pokrajine razen podolja samega še vinorodno gričevanto K o n j i š k o -

b o š k o p r i g o r j e , ki spremlja vznožje gorske pregraje Konjiško-boškega hri-

bovja. 

Čeprav je ves ta severni del naše regije v svoji podolžni pokrajinski razteg-

njenosti pokrajinsko močno enoten in malo razdrobljen, bi v njem vendar lah-

ko razl ikovali , že glede na hidrografsko pripadnost in na usmeritev dolin, dva 

dela, zahodni in vzhodni. 

Zahodni del, ki ustreza nekako ozemlju občine Šentjur iz leta 1955, bi naj-

primerneje imenovali V o g I a j n s k o . Njegova, os je d o l i n a V o g l a j n e , 

ki jo na jugu, za ozkim R i f n i š k i m p o d g o r j e m , kmalu zapre prekinjena 

hribovita pregraja Resevne, Rifnika in Žusma. Na severu pa se nad Voglajno 

terciarni svet razširi v obsežne D r a m e I j s k e in P o n i k e v s k e g o r i c e , 

segajoče daleč v prigorje Konjiške gore. To široko nizko zaledje doline Vog-

lane na severu, v katero se daleč zajedajo doline nekaterih desnih pritokov 
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Voglajne, je na zahodu (Drameljske gorice) mehkejše in priljudnejše, na vzho-

du (Ponikevske gorice) pa se med mehke terciarne kamnine mešajo ponekod t r -

še proge in zaplate litovskega apnenca z nekaterimi kraškimi pojavi. Na jugu 

pa je prav, če k Voglajnskemu štejemu še nekatere predela za pregrajo Resev-

ne in Rifnika, ki nedvomno ne spadajo več k "podolju", kamor pa se je s so-

teskami globoko zajedla zgornja Voglajna z nekaterimi svojimi pr i toki. Že po 

teh soteskah je svet za njimi malo bolj zaprt proti podolju, pa tudi višj i je in 

bolj hribovit s prevladujočimi značilnostmi Posavskega hribovja. Imenovali bi ga 

lahko V o g l a j n s k o a l i Š e n t j u r s k o h r i b o v j e . Ker pa po vseh opisa-

nih značilnostih in se posebno po svoji prometni odročnosti spominja na južno 

soseščino, ki jo že označujemo kot Kozjansko, bi lahko ta obrobni del Vog-

lajnskega šteli tudi že h Kozjanskemu in ga označili kot V o g l a j n s k o K o z -

j a n s k o . Po središčih precej razdrobljenega mikroregionalnega življenja bi ga 

lahko deli l i še dalje na nekatere mikroregionalne celice kakor so to Dobje, 

Kalobje, Slivnica in Žusem, 

Vzhodni del podolja, ki se odmika že proti zgornji Sotli in njenemu desnemu 

pritoku Mestinj i , bi najprimerneje imenovali Z g o r n j e S o t e l s k o . Ustreza 

v glavnem ozemlju občin Šmarje in Rogaška Slatina i z leta 1955. Čeprav je 

terciarno podolje tudi tukaj dokaj jasno izraženo, je višja hribovita pregraja 

na jugu (Rudnica) močneje odmaknjena ter prekinjena po prečnih dolinah Sotle 

in Mestinje, ki pomenita prometna vrata proti jugu, Tako je tu meja med po-

doljem in odročnim Kozjanskim ali Srednjim Sotelskim labilnejša in manj i z ra-

z i ta, Zato je tudi občina Šmarje iz leta 1955, ki je obsegala zahodni del Zgor-

njega Sotelskega, segala na zahodu prek nizkega gričevnatega razvodje med 

Mestinjo in Voglajno p r o t i G r o b e l n e m u , na zahodu, pod Slivnico, do 

nad grape Drobinskega potoka, ki teče tudi še v Voglajno. Na jugovzhodu je 

segala še po d o l i n i M e s t i n j e mimo Rudnice navzdol v s o t o č j e M e s t i -

n j e i n S o t l e okrog Podčetrtka, medtem ko je na severu z Lembergom in 

Sladko goro značilno segala še v B o š k o p r i g o r j e . Vzhodni del Zgornjega 

Sotelskega (rogaški del podolja, v mejah občine Rogaška Slatina iz leta 1955) 



17 

pa obsega poleg samega R o g a š k e g a p o d o l j a , ki se nadaljuje v obmejno 

zgornjo Sotelsko dolino, na severu še vzhodni del Boškega prigorja ter njegovo 

nadaljevanje R o g a š k o p r i g o r j e (prigorje Rogaške ali Donačke gore). Juž -

no od podolja, tja do tesne doline, v kateri zavije Sotla na jug, proti svoje-

mu srednjemu toku, pa spada sem še R o d e n s k o g r i č e v j e (po vasi Rodne) 

v neposrednem južnem zaledju Rogaške Slatine. 

K o z j a n s k o a l i S r e d n j e S o t e l s k o 

Južni del celotne naše regije, ki se od severnega razlikuje po še močnejši pro-

metni odmaknjenosti in družbenogospodarski zaostalosti, lahko kar imenujemo 

K o z j a n s k o ali S r e d n j e S o t e l s k o . Razlikuje se od severnega dela moč-

no tudi že po pokrajinskem videzu. Saj mu manjka kakršnakoli prepričevalna 

enotna pokrajinska os, kakršna je na severu "podolje". Še več, čeprav daje 

njegovi geološki zgradbi in kamninski sestavi značaj predalpska, posavska za-

hodno-vzhodna smer, kjer prevladujejo odrastki antiklinalnih osamel cev Posav-

skega hribovja, n i ž j i terciarni svet pa se vleče med njimi le v posameznih pa-

sovih, ki se šele bolj proti vzhodu, proti Sot l i , razširijo v sklenjen odprti gr i -

čevnati svet, v orografski plastiki zahodno-vzhodna smer nikakor izrazito ne 

prevladuje. Ne samo, da je tudi v terciarnih pasovih relief spričo podolžnih 

zaplat litovskega apnenca v podrobnem precej raznoličen; zahodno-vzhodno 

orografsko smer drobijo in potiskajo v ozadje tudi prečne dolinske brazde, z las-

ti ob srednji Sotli ter ob srednjem toku njenega izrazito "kozjanskega" desne-

ga pritoka Bistrice. Zato je pokrajina, kolikor visi na subpanonsko sotelsko in 

ne na zasavsko stran, prometno vedno bolj težila po prečnih dolinah, ki j ih 

marsikje v odpornejšem svetu prekinjajo soteske, proti "podolju" na severu, pa 

tudi jugu, skozi pregrajo Orlice v Brežiško-krško kotl ino. Te prečne smeri se 

polagoma krepijo tudi zdaj, v času sicer skromno napredujoče cestne izgradnje, 

ki je po pomenu celo prehitela v tej smeri zgrajeno novo obsotelsko železnico. 

V razl iko z Zgornjesotelsko-voglajnskim podoljem, ki sega v v i š j i , hriboviti 

svet samo s svojim obrobjem, je tu, na Kozjanskem veliko več višjega, hribo-
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vitega sveta z ustreznimi posavsko-predalpskimi potezami tako v prirodnem okol-

ju kot v ž ivl jenju in gospodarjenju. Razlika je tudi v tem, da pomeni Voglaj-

nsko-zgornjesotelsko strnjen zal iv subalpskih značilnosti vse tja do Celjske kot-

line, medtem ko se je na Kozjanskem izoblikoval postopen, v podrobnem moč-

no zapleten prehod i z subalpskosti v subpanonskost v smeri od zahoda proti v z -

hodu. Do izraza ne prihaja samo v hipsografiji, temveč tudi v pojemanju gozd-

natosti in naraščanju vinorodnosti proti vzhodu. 

Zaradi tega velja v regionalizacijski shemi na tem ozemlju, ki sta ga leta 1955 

obsegali takratni občini Planina in Kozje, dalje razlikovati n o t r a n j e , pred-

alpsko in hribovito o ž j e K o z j a n s k o in zunanje, gričevnato in vinorodno 

o b s o t e l s k o K o z j a n s k o (Srednje Obsotelje ali Zasotelje). 

N o t r a n j e ali o ž j e K o z j a n s k o bi dalje mikroregionalno razčlenil i tako-

le. Osrčje pokrajine je O s r e d n j e ali B i s t r i š k o K o z j a n s k o , ki obse-

ga svet ob kozjanski Bistrici in ga lahko naprej razčlenimo na svet ob zgornji 

Bistr ici , nad Pilštanjem, "za Bohorjem" ( B o h o r s k o a l i Z g o r n j e b i s t r i š -

ko z a g o r j e ) , na s r e d n j o B i s t r i š k o d o l i n o s samim Kozjim in na spet 

podolžno spodnjo Bistriško dolino, "za Orlico in Svetimi gorami" ( O r l i š k o ali 

S p o d n j e b i s t r i š k o z a g o r j e ) . K notranjemu Kozjanskemu smo se navadili 

šteti tudi P l a n i n s k o K o z j a n s k o (nekdanja občina Planina), kjer pa že 

prehajamo od Bistrice na razvodna slemena proti Gračnici in Sevnični, na se-

veru pa tudi proti Voglajni, saj smo že za t . i m . V o g l a j n s k o h r i b o v j e 

okrog Kalobja in Slivnice poudarili, da je po svojem bistvu že močno "kozjan-

sko", čeprav ga navadno štejemo še na voglajnsko stran. Regionalni prometni 

pomen tega razvodnega severozahodnega (Planinskega in Voglajnskega Kozjan-

skega) je očiten na prvi pogled. Nedavno je prišel do izraza s pospešenimi 

cestnimi gradnjami. 

N a z u n a n j e m K o z j a n s k e m a l i S r e d n j e m O b s o t e l j u pa bi lahko 

še dalje razločil i vinorodno V i r š t a n j s k o O b s o t e l j e na severu in B i s -

t r i š k o O b s o t e l j e na jugu. Ravno tu pa je važno, da ož j i pojem "Obso-
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telja" ali "Zasotelja" dosledno razlikujemo od pojma "Sotelsko", ki je širši in 

zajema vse porečje (v danem primeru Kozjansko). 
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THE R E G I O N OF THE V O G L A J N A A N D SOTLA RIVER BASINS 

its Basic Geographical Characteristics and its Importance for the Slovenian 

Space 

Svetczar i lešič 

(Summary) 

The paper deals with the general geographical characteristics of the region in 

which the 9th meeting of the Slovene geographers took place in October, 1973. 

This region, situated to the east of Celje, contains the river basin of Voglajna, 

a left afflux of Savinja, and the Slovenian part of the river basin of Sotla on 

the border between Slovenia and Croatia. The region can be designated as the 

Region of the Voglajna and Sotla River Basins or as the subpannonian part of 

the macroregion of the Savinja and Upper Sotla River Basins and is contained 

in the communes of Šentjur and Šmarie pri Jelšah. 

The common characteristics of the entire region are the transition from the sub-

alpine in the subpannonian landscape in the natural environment and the fact 

that this region in greatly out of the way of traffic in the socio-economic struc-
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ture. The consequence of this fact is the delay in the development o f the 

region, reflected in the prevailing back ward agrarian structure, in a low na-

tional income (only a third of the Slovenian average), in the strong depopula-

tion and in the lack of a proper regional centre. Nevertheless, the region can 

be subdivided in two parts - as to the character of the landscape as well as 

to the socio-economic structure: 

1) the northern part (valleys of the Voglajna and Upper Sotla river), which 

in a zone of low tertiary hi l ly landscape eastwards from Celje and which 

in somewhat more open to the traff ic, and 

2) the southern part, called Kozjansko (after its small centre Kozje), a med-

ley of mountainous elements of the Sava Mountains and of the wine-grow-

ing sub-pannonian hi l ls along the middle Sotla basin, which is one of the 

most remote and underdeveloped regions of Slovenia. 

In its last part the paper subdivides the both parts o f the discussed region in 

smaller subregions, formed round the microregional local centres. 
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OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 

Beno B o ž i č e k * 

Zborovanje slovenskih geografov je tako za šmarsko kot šentjursko občino ugod-

na priložnost, da obnovimo vprašanja, kako prebivalstvo dela in ž iv i in kaj 

načrtujemo za prihodnost s posebnim poudarkom na Kozjansko kot izrazito manj 

razvito območje v slovenskem prostoru. 

Nedvomno je na takšna in podobna vprašanja moč konkretno odgovoriti le s 

pregledom družbeno ekonomskih gibanj v občini in s podatki o gospodarskih g i -

banjih, o izvajanju komunalne politike stanovanjskega gospodarstva in še čem. 

Vendar nimam namena razglabljati o tem, še zlasti ne, ker so ta gibanja že 

prikazana v indeksih, odstotkih in številkah v gradivu za to zborovanje. 

Kazalca za slabšo razvitost občine Šmarje sta predvsem manj razvit i območji, 

manjši del Haloz in večji del Kozjanskega, ki je poleg tega še prometno i zo-

lirano od zaposlitvenih središč. 

Glavni značilnosti prebivalstva šmarske občine sta predvsem dolgoročna tenden-

ca k absolutnemu upadanju števila prebivalstva in nezadovoljiva starostna struk-

tura prebivalstva. Ob občinskem popisu konec leta 1970 smo ugotovili podatek, 

da imamo 2 0 , 7 % občanov v starosti nad 60 let in da se v tej skupini pr ib l i -

žujemo petdesetim odstotkom nad republiškim povprečjem, hkrati pa je znači-

len podatek, da imamo 32 % v starosti od 35 do 60 let . 

Od sedanjega števila 30.560 prebivalcev jih je brez končane osemletke kar 

73 ,8 % , z osemletko 13,7 % , s poklicno šolo 8 , 0 % , s srednjo 3 , 3 % , z 

* 63240, Šmarje pri Jelšah, Y U , preds. občinske skupščine, glej izvleček na 

koncu zvezka 
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višjo in visoko pa 1 ,2 % prebivalstva. To je seveda posledica visokega osipa 

v osnovnem izobraževanju na eni in intenzivnega odseljevanja mladih na drugi 

strani. V obdobju 1965-70 smo ugotovili, da so odselitve presegle priselitve 

za 1.027 l judi . 

Še posebej je značilen padec natalitete, ki je tudi posledica odseljevanja mla-

dih in višanja povprečne starosti prebivalstva. Mortaliteta je v porastu in po 

gibanju sodeč bo kmalu presegla nataliteto. 

Navedeni podatki pa so bi l i za nas še posebej zaskrbljujoči in težko sprejem-

l j i v i . Pomenili so, da je zmožnost regeneracije prebivalstva padla pod naravno 

mero. 

Najrazličnejši kazalci o prebivalstvu in njegovih gibanjih so bi l i ob koncu le-

ta 1971 še močno negativni (npr. starost, izobrazba, preselitve, odselitve, na-

taliteta, mortaliteta). 

Menim, da je ta negativna smer gibanja prebivalstva posledica povojnega zane-

marjanja gospodarskega in družbenega razvoja. 

Da bi zaustavili omenjene nezdrave pojave, smo si konec leta 1970 zastavili 

naloge, ki j ih skušamo uresničiti ob prizadevanju vseh družbenopolitičnih de-

javnikov občine: 

1. Do leta 1976 moramo doseči spodnjo mejo srednje razvit ih občin v SR S lo-

veniji . 

2 . Do leta 1986 pa moramo doseči stopnjo srednje razvit ih občin v SR Slove-

ni j i . 

Ko smo se lotevali te naloge, smo morali upoštevati ugotovitev, da je v okvi-

ru SRS 11 občin, med njimi tudi naša, v slovenskem gospodarskem prostoru za-

vora. Študije o dolgoročnih trendih, praksa gibanj in eksplozija socialne prob-

lematike so terjali odločne ukrepe. Jasno je postalo, da so nerazviti postali 
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breme razvitim področjem in da bo to breme vse težje in dražje, če ne bomo 

vsi skupaj stori l i odločnih korakov za spremembo nespremenljivih gibanj. 

Zaostajanje rasti družbenega proizvoda in nacionalnega dohodka v občini Šmar-

je ni bilo le absolutno, ampak celo relativno. Vse to je nujno večalo razlike 

življenjske ravni prebivalstva med našo občino in slovenskim povprečjem. Ta 

problem je v prvem obdobju naših prizadevanj tudi osrednji. Na podlagi prou-

čevanja dolgoročnih gibanj v gospodarstvu in negospodarstvu je bilo povsem jas-

no, da je nujno, da na učinkovitejši način obračunamo z negativnimi tenden-

cami v našem razvoju. Pot je v bistvu le ena, storiti največ, kar se da, za 

pospešen dvig produktivnosti celotnega prebivalstva. Izhajajoč iz vsega tega, je 

ugotovljena ena izmed osnovnih, a ne lahkih nalog: do leta 1975 moramo od-

preti 1.500 novih delovnih mest na območju občine. Kot glavna zaposlitvena 

središča smo predvideli Rogaško Slatino, Šmarje in Kozje, za manjše dislocira-

ne obrate pa Rogatec in Bistrico ob Sot l i . Čeprav smo na začetku prizadevanj 

mnogo pričakovali od dislociranih obratov gospodarskih organizacij s sedežem 

izven občine, je v praksi prišlo do tega, da so bil i v času 1972-73 uspehi le 

pri gospodarskih organizacijah s sedežem v občini. To pa predvsem zaradi po-

manjkanja kreditnih sredstev. 

Ves povojni čas, do sprejetja zakona o ukrepih za pospešen razvoj manj raz-

vit ih območij, je bil naravnan v razvijanje le nekaterih središč. Taka je bila 

tudi poslovna politika bank. Zavoljo tega so v letu 1970 znašale investicije 

v gospodarstvo v SRS 1.800 din na prebivalca. Z velikim zadovoljstvom ugo-

tavljamo učinkovito spremembo v poslovni polit iki Ljubljanske banke, ki je o -

mogočila v času 1972-73 za dobro utemeljene gospodarske naložbe v občini 

Šmarje 33 milijonov dinarjev. 

Zavedajoč se, da s temi naložbami še vedno nismo ozdravili negativnih poja-

vov, bomo v najkrajšem času predložili banki programe za gospodarske nalož-

be v vrednosti ca. 42 milijonov dinarjev. 
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Tudi negospodarske dejavnosti so deležne pospešenega razvoja. V obdobju 

1965-67 smo zgradili novi šoli v Lesičnem in Kozjem. Upoštevajoč, da je 

bilo 27 šolskih poslopij zgrajenih davno, polovica v prvi, druga polovica pa 

v drugi polovici prejšnjega stoletja, smo morali začeti najprej z reševanjem 

tega problema, t j . s sanacijo šolskega prostora kot pogoja za enakopravnej-

še vključevanje mlajše generacije v uk na srednjih, višj ih in visokih šolah. 

V letu 1966 smo sprejeli dobro pretehtan petletni program za sanacijo tega 

področja. 2 uspešno izvedenim referendumom in z izredno dragimi bančnimi 

sredstvi smo v tem obdobju zgradili novi šoli v Rogaški Slatini in Podčetrt-

ku. Pri tem pa seveda nismo smeli zanemariti neizbežne adaptacije in opreme 

starih šolskih zgradb, zlasti t ist ih, ki nam bodo skladno s šolsko mrežo -

šest centralnih šol - potrebne kot podružnične šole. To in pa vlaganje sred-

stev v gradnjo učiteljskih stanovanj in nabava avtobusov za prevoz otrok v 

centralne šole pomeni vrednost 31 milijonov dinarjev. Ugotavljamo, da smo 

konec leta 1972, dasiravno ob znatnem angažiranju vseh razpoložlj ivih sred-

stev, dosegli komaj polovico predvidene sanacije. 

Z izdatno pomočjo Republiške izobraževalne skupnosti smo pričeli graditi pr-

vo fazo novega šolskega poslopja v Šmarju pri Jelšah. Za končno izvedbo šol-

ske mreže v letu 1975 bi morali v letu 1974 pričeti še z gradnjo osrednjega 

šolskega prostora v Rogatcu. Slednje in še gradnja prepotrebnih telovadnic v 

Rogaški Slat ini , Šmarju, Podčetrtku in Rogatcu predstavlja vrednost nadaljnjih 

naložb v šolstvo - 43 milijonov dinarjev. Moramo še povedati, da je bilo ob 

sprejetju programa izgradnje šolstva v letu 1967 le pet šol oskrbljenih z zdra-

vo pitno vodo, kar je bil osnovni vzrok, da smo imeli vsako leto na več šo-

lah izbruhe epidemij. Reševanja problema preskrbe z vodo je potekalo v do-

govoru z občani na osnovi dodatnih prispevkov. Trenutno gradimo ob simbo-

lični pomoči že tako utesnjenega občinskega proračuna dva obsežna, lahko 

bi rekl i , regionalna vodovoda, v Loki, Z i b i k i , Šmarju, Mestinju in za del 

občine Šentjur ter vodovod Fužine-Sotla, ki bo oskrboval ožj i del Kozjan-

skega. V akciji sodeluje 2 .256 gospodinjstev s povprečnimi prispevki 4 .300 
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din na gospodinjstvo. Celotna proračunska vrednost je 21 milijonov dinarjev. 

Vodovod Fužine-Sotla je začela graditi mladinska solidarnostna brigada Kozje 

72 in Kozje 73, ki jo je organizirala OK Z M S Ljubljana-Center, financira-

la pa občina Ljubljana-Center. Finančne prispevke za vodovod v znesku 

420.000 dinarjev pa je zbralo 420 gospodarskih organizacij ljubljanskih občin. 

Trenutno je le 37 % občanov priključenih na vodovodno omrežje z zdravo p i t -

no vodo. Vse kaže, da bomo z vodo še letos zadovolji l i ca. 65 % občanov, 

v naslednjem letu pa bomo s pomočjo kreditov in prispevkov zajeli že ca. 

90 % občanov. 

S pomočjo samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja smo tudi 

dosegli določene uspehe v smeri dolgoročnega in načrtnejšega reševanja neka-

terih področij. 

Sklenili smo: 

- družbeni dogovor o enotnih osnovah in merilih kadrovske polit ike, 

- družbeni dogovor o štipendiranju in financiranju štipendistov preko novousta-

novljenega štipendijskega sklada, 

- samoupravni sporazum o financiranju potreb občanov v krajevnih skupnostih 

za obdobje 1973-76, 

- samoupravni sporazum o financiranju otroškega varstva za obdobje 1973-77, 

- samoupravni sporazum o financiranju priprav za splošni ljudski odpor. 

Žal so ti dogovori in sporazumi ostali na območju občine, medtem ko gospo-

darske organizacije s sedežem zunaj naše občine, kamor se dnevno vozi na 

delo ca. 2 ,400 občanov, sporazumov in družbenih dogovorov za financiranje 

neizbežnih potreb občanov še vedno nočejo podpisati. 

Imamo tudi samoprispevek za obdobje 1973-77, ki ga zbiramo v 25 krajevnih 

skupnostih, za financiranje nj ihovih potreb po predhodno sprejetih programih. 

Ob vseh teh naporih občine pa republika še ni pričela z dolgoročnimi rešitva-
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mi socialno-zdravstvene zaščite, ki je za šmarsko občino posebnega pomena. 

Če smo ugotovili, da so povprečni trendi v občini negativni, pa so le t i še 

bolj akutni na Kozjanskem. 

Ko govorimo o Kozjanskem, moramo imeti pred očmi dokaj zaokrožen geograf-

ski prostor z vrsto težj ih socialnih in gospodarskih problemov. Nekatera koz-

janska središča so bila v predaprilski Jugoslaviji označena kot kazenska mesta 

za državne uslužbence. Odrezano od zaposlitvenih središč je gosto naseljeno 

Kozjansko nudilo armado nezaposlenih l judi . Primitivna kmetijska proizvodnja 

dostikrat ni mogla zagotoviti plačila nemajhnih davščin, kaj šele, da bi bila 

sposobna nasitit i usta takrat številnih družinskih članov. 

Dasiravno je bil stalež govedi in prašičev 1939 leta enak popisu iz leta 1971, 

je bil po večini namenjen samooskrbovanju tam živečih l judi . Tržno proizvod-

njo so pomenili pitani vol i , prašiči špeharji in le bore malo mleka. Največ 

ljudi je videlo osnovni vir preživljanja v t ržni vinogradniško-sadjarski proiz-

vodnji. Celotno Kozjansko je bilo praktično neelektrificirano, oskrba z vodo 

pa je bila zelo slaba. 

Strahotno razdejanje, ki ga je povzročil na Kozjanskem okupator v obdobju 

1941-45, je to revščino še povečalo. Poleg ogromnih žrtev, ki so jih Kozjan-

ci darovali v skupnem boju za osvoboditev, je okupator preselil okoli 13.500 

ljudi v obsotelskem pasu, požgal ca. 2 .750 stanovanjskih in gospodarskih pos-

lopij, izseljenci pa so se iz taborišč vračali na razdejane in oropane domove 

brez najosnovnejših živl jenjskih potrebščin. Ob osvoboditvi 1945 je bil npr. 

stalež govedi in prašičev za ca. 65 % n i ž j i kot v letu 1935. Toda kot da se 

ni nič zgodilo, so prebivalci od leta 1946 že stoodstotno izpolnjevali obvezno 

oddajo, zavedajoč se svoje solidarnosti do graditve nove Jugoslavije. Neumor-

no so obnavljali požgana gospodarska in stanovanjska poslopja (slamnatih streh 

je le še malo), složno elektr i f iciral i naselja, gradili zahtevne ceste, v pos-

lednjem času vodovode, z veliko požrtvovalnostjo so uvajali intenzivnejšo ž i -
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valsko in rastlinsko proizvodnjo i td. Vse to je zgrajeno s skrajnimi napori ob-

čanov in z dragimi bančnimi sredstvi, katerih anuitete bremenijo že tako skrom-

ne občinske proračune. 

Prišlo pa je tudi do prelivanja sredstev v okviru občine iz bolj razvit ih prede-

lov na Kozjansko, kot manj razvito območje, in to celo do stopnje, ko pos-

tajajo prej bolj razvita središča v občini manj razvita. Širša družbena skupnost 

z bankami vred do pred dvema letoma ni imela dovolj posluha za hitrejši raz-

voj Kozjanskega in drugih manj razvit ih območij v SRS. Nerazvita območja so 

bila zanimiva za razvitejša središča zgolj kot rezervoar delovne s i le . Zato ni 

slučaj, da je bilo o Kozjanskem mnogo rečenega, napisanega in preštudiranega. 

Študije, ki so bile izdelane predvsem v okviru regionalnega načrtovanja, doka-

zujejo nam vsem znano dejstvo o visoki stopnji odseljevanja prebivalstva, slabi 

starostni in izobrazbeni strukturi ter padcu rasti prirodnega prirastka. Ta dej-

stva so posledica neogibnega, sicer pozitivnega zmanjševanja deleža kmečkega 

prebivalstva ; ki pa je na primeru Kozjanskega izrazito enostransko in zaradi 

tega negativno, 

Preslojevanje Kozjanskega je potekajo le v smeri odhoda mladih ljudi v druga 

večja središča na obrobju. V samem prostoru nismo razvi l i zaposlitvenih mož-

nosti n i t i nismo prostora povezali z ustreznimi cestami, ki bi omogočile nor-

malne dnevne tokove prebivalstva. Zaradi tega govorimo o siromašenju člove-

kovega faktorja, saj se za delo sposobni del prebivalstva manjša. Misl im, da 

se vsi strinjamo o tem, da bi bi lo potrebno negativne pojave zaustaviti, sani-

rat i , pa ne samo zaradi manj razv i t ih , tudi zaradi razv i t ih . Območja, ki so 

gospodarsko in človeško izčrpana, so samo še ovira za razvoj skupnosti kot 

celote. Zaradi tega je prav, da tudi na tem mestu poudarimo, da pri naših 

nadaljnjih naporih želimo doseči za pospešen razvoj predvsem večjo produktiv-

nost prebivalstva, kar je predvsem gospodarsko in ne socialno vprašanje. 

Nimamo namena ponavljati, kaj vse smo v zadnjem času opravil i , vendar si 

dovoljujemo oceno, da je začetek vendarle ohrabrujoč. Največjo vrednost v i -
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dimo v tem, da vsi hočemo naprej. S tem mislimo tako na naša najvišja vod-

stva v republiki, v občini, v delovnih organizacijah, predvsem pa to hotenje 

ostaja še nadalje lastnost ljudi na Kozjanskem. Kozjanci hočejo dovolj, to do-

kazujejo vsak dan in ob vsaki priložnosti, predvsem z lastnimi prizadevanji. 

Urejujejo domačije in lokalne ceste, posodobijo jo kmetije in povečujejo pro-

izvodnjo. Navedena prizadevanja pa niso bila deležna zadovoljive finančne 

podpore. V bodoče jih bomo morali bolj podpirati z vsemi razpoložljivimi u -

krepi, pa tudi materialno. 

Vsa f i lozofi ja o moderni kmetijski proizvodnji je utopija, če poleg vsega ugoto-

vimo, da ni vode, ni industrijskega toka, ni primernih cestišč in ne učinkovi-

te kreditne polit ike. Idiličnost kmetovanja v takih pogojih je smiselna le, če 

na to idilo gledamo s primerne razdalje. Ko pa problem spoznamo, vidimo, da 

imamo opravka z izredno nizko produktivnostjo dela v najtežjih razmerah in z 

nizko življenjsko ravnijo prebivalstva, ki ž iv i v začaranem krogu siromaštva, 

v moderni terminologiji imenovanem "manj razvita področja". 

Naše področje si šele ustvarja pogoje za višjo produktivnost in obenem osnovo 

za dodatno dejavnost, kmečki turizem. Slabe prometne povezave, predvsem 

ceste, spadajo med tiste ključne probleme, ki imajo večji delež v izoliranosti 

in slabi razvitosti Kozjanskega. Pri reševanju tega problema bomo še nadalje 

vzt rajni . Menim, da bi bilo smotrno za to vrsto infrastrukture nameniti del dr-

žavnega kapitala, sicer ni pričakovati učinkovitejšega reševanja v doglednem 

času. 

Kakor je že znano, pripravlja občina v sodelovanju s sosednjo republiko načrt 

Sotla-Kumrovec, ki smo mu dali značaj izgradnje področja posebnega pomena. 

Načrtovanje izhaja iz vrednosti prostora na obeh straneh Sotle. Strokovnjaki 

i z obeh republik so prepričani v velike možnosti na področju turizma, rekrea-

cije in kmetijstva. Žarišča, kot je dom borcev N O V in mladine v Kumrovcu, 

spominski park, Atomske toplice, Tuheljske toplice, akumulacija Vonarje, Ro-

gaška Slatina, Krapinjske toplice, predvsem pa izredna naravna lepota krajev 
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na obeh straneh Sotle z bogatim vinogradništvom so osnova, s katero bomo spre-

menili pokrajino in pomagali iz revščine velikemu delu Kozjanskega. Dolgolet-

na prepletenost usod Hrvatov in Slovencev na obeh straneh Sotle bo dobila gos-

podarsko osnovo, kar bo tudi povzdignilo pristne mednacionalne odnose. 

Za navedene posege, ki bi zagotavljali celovito reševanje oziroma razvoj na-

šega območja, v preteklosti nismo bil i dovolj močni, nismo imeli družbenopo-

litične podlage in ni nam bil jasen koncept razvoja infrastrukture. Korak, ki 

smo ga opravili v smeri hitrejšega razvoja Kozjanskega v slabih treh letih, je 

zadovoljiv, čeprav je še večina ukrepov v načrtih, programih, ali le ti še na-

stajajo, prepričani pa smo, da bodo naša hotenja tudi v bodoče podprta s stra-

ni širše družbene skupnosti in še ugodnejšo poslovno politiko bank. 

THE C O M M U N I T Y OF ŠMARJE PRI JELŠAH 

Beno B o ž i č e k 

(Summary) 

The article deals with the main problems of the community, a large part of 

which belongs to the typical less developed regions of the republic. It gives 

especially long-term tendency of the absolute decreasing number of the inha-

bitants, the unsatisfactory age structure, 73,8 % of the inhabitants have not 

finished their primary school, the fall of birth-rate, and increasing of death-

rate as a consequence of the destruction during the war, and neglecting of 

economical and social developement in the after-war period. 

The author, president of the assembly of this community proposes steps with 

which they can improve the impossible situation as soon as possible: assurance 

of new working places in the community, building of school network, water 

supplies, choosing of professions. He lays special importance on the less de-

veloped regions of the community and of the whole republic - on Kozjansko. 

He speaks of the economy of the region in the pre-war period, of the terrib-

le destruction during the war, of its renovation, migration of young people 

and of present care of the community and all Slovene population for the sys-

tematic abolition of the phenomena of backwardness. 



ZDRAVILIŠČE 

R O G A Š K A S L A T I N A 
Ugledno naravno zdravilišče na osnovi dveh tipov mineralne vode: 

magnezijeve-natrijeve-hidrokarbonatne-sulfatne kislice in 

natrijeve-magnezijeve-hidrokarbonatne-sulfatne kislice v treh vrelcih: 

Donat, Tempel in Styria. 

Primerno predvsem za rehabilitacijo gastroenteroloških obolenj (želodec, 

jetra, žolč, črevesje), presnovne motnje (sladkorna bolezen), shujševal-

ne kure. 

Poslovne funkcije zdravilišča: 

Zdravljenje domačih in tujih bolnikov z naravnimi zdravilnimi sred-

stvi 

Hotelske in gostinske storitve 

Vstekleničenje in prodaja mineralne vode 

Polnjenje in prodaja oglikovega dvokisa 

Raziskovanje zdravilnih elementov lastnega in drugih zdravilišč 

Tehnološke raziskave in fizikalno-kemijske analize mineralnih vo-

da za lastne potrebe in zunanje naročnike. 

Promet v letu 1973: 

Polnil i in prodali 32 ,180 .557 I mineralne vode (od tega v Avstri jo in 

Nemčijo 1 ,708.917 I), 22.950 gostov (14.821 domačih in 8 .129 tuj ih), 

233.138 nočitev (138.405 domačih, 94.733 tuj ih) . 

Poprečno 600 zaposlenih i z bližnje okolice. Zaradi sezonskega nihanja 

zaposlenosti, je precejšnja fluktuacija delovne s i le . 

Pomembni mejniki v razvoju zdravilišča: 

1950 - upravljanje prevzame Delavski svet 

1952 - nova vrtanja, novi vrelci i z globine 40 m 

1955 - Zdravilišče postane samostojni zdravstveni zavod 

1957 - dolgoročni razvojni program 

1965 - odprta sodobna hidroterapija, modernizacija nekaterih hotelov 

1967 - nova pivnica mineralne vode, cevovod min. vode i z Gabrnika 

1968 - odprta restavracija Pošta (350 sedežev) 

1969 - obnovitev Zdraviliškega doma 

1971 - adaptacija Zagrebškega doma 

1972 - nova polnilnica 

1973 - začetek gradnje hotela A kat. (210 postelj, sauna, kopališče, 

avtomatsko kegljišče) 



UDK 
UDC 

914.971 (497.12-11)+352.07 

OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU 

Vinko J a g o d i č * 

V prikazu občine Šentjur bi rad predvsem opozoril na tri skupine dejstev: 

1. upravno-politična organiziranost sedanjega področja občine Šentjur do nje-

nega nastanka, 

2 . nekatere značilnosti sedanjega gospodarskega stanja v občini z demograf-

skimi podatki in nadgradnjo, 

3 . načrtovanje bodočega razvoja s ciljem, najhitreje doseči minimalno izena-

čenje delovnih in življenjskih razmer z drugimi predeli v SR S loveni j i . 

I . 

Leta 1955 smo pričeli z izgradnjo našega administrativno-političnega sistema, 

z reorganizacijo osnovnih družbeno-političnih skupnosti, kar je imelo za pos-

ledico ukinitev tedanjih občin Dramlje, Ponikva, Slivnica in v letu 1957 še 

občina Planina pri Sevnici. Omeniti moramo, da tedanje naselje Šentjur nit i 

ni imelo vseh potrebnih značilnosti občinskega središča. Resnično pa je bilo 

predvsem komunikacijsko stičišče vseh naštetih bivših upravno-politični h skup-

nosti . 

Celotno področje občine je do druge svetovne vojne in po njej pretežno mono-

gospodarsko usmerjeno, in to v kmetijstvo, čeprav se je vedno več ljudi v s t i -

hijnem procesu razslojevanja vasi zaposlovalo v Železarni Store in celjski in -

* 63230 Šentjur pri Celju, Y U , preds. občinske skupščine Šentjur, glej i zv le-

ček na koncu zvezka 
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dustr i j i . Na samem področju sedanje občine je bilo razpoložlj ivih največ do 

400 delovnih mest v gospodarstvu in nadgradnji. 

Od kmetijstva živečega prebivalstva je bilo do leta 1955 preko 60 odstotkov. 

Ravno zaradi tega je delovalo v tem obdobju na področju sedanje občine kar 

osem kmetijskih zadrug in dva družbena kmetijska obrata. To zadružništvo pa 

je spričo proizvodnih postopkov in slabega vrednotenja dela v kmetijstvu ustvar-

jalo izredno nizek dohodek ter imelo skrajno nizko reproduktivno sposobnost. V 

tem obdobju organiziranja kmetijstva je bilo zelo malo kmetijskega strokovnega 

kadra, kar je s tedaj tudi slabo zasedenimi osnovnimi šolami duhovno izredno 

siromašilo podeželskega, pretežno kmečkega človeka. To je eden od vzrokov, 

ki je stopnjeval konservativni pogled na modernizacijo kmetijske proizvodnje 

in seveda vplival k večjemu razmahu privatno lastninskega individualizma, ki 

nas še danes izredno ovira pri modernizaciji in specializaciji kmetijske proiz-

vodnje. 

Posedovali smo še nekaj družbenih obrtnih delavnic, v dveh primerih nekoliko 

razvitejših manufaktur. Zaposlitev je bila močna tudi na železnici, delno v 

trgovini in šolstvu. 

I I . 

Danes imamo v občini Šentjur 2 .040 delovnih mest, od tega 1.300 v sekundar-

ni dejavnosti. 

Razvila se je kovinsko predelovalna, lesno predelovalna, usnjena in tekstilna 

konfekcija, kar vse kot mlada industrija ustvarja glavnino skupno ustvarjenega 

dohodka v občini. Ta dejavnost je tudi vir oziroma osnova za proces proleta-

rizacije delovnega človeka. 

Od 17.000 prebivalcev občine, k i ž i v i jo v 122 naselj ih ( t j . v 120 vaseh m 

dveh trgih), je zaposlenih izven občine približno 1.400 l judi, od tega polovi-

ca v Železarni Štore. 
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Na delu v inozemstvu je 407 občanov. 

S kmetijstvom se preživlja še 38 % prebivalstva, vendar je danes v občini od 

približno 2 .000 kmetij le še 930 čist ih. Kmetijstvo je pretežno usmerjeno v ž i -

vinorejo, poljedelstvo, delno v sadjarstvo in hmeljarstvo. 

Značilen je tudi podatek, da v več kot dveh tretjinah vasi prebivalstvo pada 

tudi do 60 % . Od 11-ih krajevnih skupnosti nam tri hitro naraščajo po števi-

lu prebivalstva, to so Šentjur in Šentjur okolica in področje krajevne skupnosti 

Ponikva, medtem ko v osmih krajevnih skupnostih število prebivalstva nepresta-

no pada, čeprav v občini zadnjih deset let stagnira. 

imamo organizirano otroško varstvo za 120 predšolskih otrok in delno dnevno 

varstvo šolskih otrok v Šentjurju. 

Splošno zdravstvo razpolaga s petim? splošnimi zdravniki in štirimi zobozdrav-

n i k i . Z d r a v s t v e n a s lužba je še slabo zasedena, pa tudi d i s p e r z i j a v odročne 

predele teritorialno obsežne občine je še nezadovoljiva. 

Prometno smo se izredno odprli, vendar imamo žal zelo slabo primarno promet-

no omrežje. Modernizirali smo vsega le 20 km od najnujnejših sto in nekaj k i -

lometrov regionalnih in osnovnih občinskih cest. Letos smo dobili v področje 

občine tudi elektrificirano železniško vleko. 

Kvalifikacijska struktura prebivalstva nam nalaga, da še posebno skrbimo za 

izobraževanje l judi . Zato usmerjamo v nadaljnje šolanje vse prav dobre in od-

lične učence osnovnih šol. Danes poseduje kvalifikacijo ali dokončano sred-

njo in visoko šolo le 1,800 od 17.000 prebivalcev. 

Uspelo nam je do neke mere ovrednotiti pa tudi zaščititi nase kulturne dobri-

ne i z preteklosti (mislim na geografa in kartografa Blaža Kocena, skladatelje 

Ipavce, rodoljuba Slomška in druga obeležja). 
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Po vsem smo zaostali v turistični dejavnosti, za katero nimamo najbolj ideal-

nih možnosti, vendar te nastajajo z izgradnjo komunikacij in nekaterih drugih 

objektov, pa tudi ob razvoju kmetijstva. 

I I I . 

Osnovno hotenje delovnih ljudi šentjurske občine je kar najhitrejša moderniza-

cija osnovne cestne mreže na Kozjanskem, katerega pokriva naša občina t ret-

jino; dve tretj ini šentjurske občine teritorialno leži v predelu Kozjanskega. 

Ugodnejše cestne povezave moramo urediti tudi v ostalih delih občine. Pri re-

ševanju modernizacije cestne mreže nam delno pomaga izgradnja hitre ceste 

Hoče-Levec in na Kozjanskem nekoliko povečana solidarnostna sredstva sloven-

ske družbe. 

Dosedanja modernizacija cest na Kozjanskem ni povsem veren odraz stvarnih 

prometnih tokov in potreb, vendarle se odvija. Najbrž bo to zborovanje glob-

lje ocenilo sedanje stanje. 

Najhitreje moramo nadaljevati z industrijsko izgradnjo, in sicer vedno bolj v 

smeri kapitalno donosnejših in seveda delovno zahtevnejših delovnih mest. Sa-

mo ekstenzivno zaposlovanje nepreštevilne razpoložljive delovne sile nas vodi 

v nezadovoljivo ustvarjalnost in nenehno nerazvitost. 

Imamo možnost večjega zaposlovanja v terciarnih dejavnostih, ki imajo v naši 

občini svojo zgodovinsko tradicijo i z preteklosti. Skušali bomo v okviru sedan-

je zakonodaje izkorist i t i te možnosti. 

Kmetijstvo je v procesu specializacije in modernizacije s težnjo k proizvodnji 

mleka in mesa, delno tudi sadja in hmelja. Nameravamo modernizirati 500 do 

600 kmetij, da bi že konec leta 1976 živelo od kmetijstva v občini le še 28% 

prebivalstva. 
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Razslojevanje vasi in nepreskrbljeni ostareli ter onemogli ljudje in s tem zve-

zani socialni pojavi nas postavljajo v položaj, da moramo tretjino občinskega 

proračuna namenjati za zdravstveno in socialno varstvo prebivalstva. Takšno g i -

banje nas bo spremljalo po naši oceni tja do leta 1980, dokler ne bo v polni 

meri delovalo zdravstveno in pokojninsko varstvo vsega prebivalstva. 

Delovni ljudje v občini si izredno prizadevajo, da bi zadovoljivo uredili os-

krbo z vodo na področju občine, kakor tudi, da bi v celoti rekonstruirali in 

dopolnili električno omrežje. 

V letu 1974 bomo dobili konkreten program turističnih razvojnih možnosti z 

nosilci izgradnje in dinamiko realizacije. 

Dogradili bomo štirinajst novih učilnic pri obstoječi osnovni šoli v Šentjurju, 

zgraditi pa moramo podružnično šolo v Loki pri Žusmu, dograditi dodatne pros-

tore in telovadnico k osnovni Šoli v Slivnici ter zgraditi povsem novo osemlet-

no osnovno šolo na Ponikvi pri Cel ju . 

Načrtujemo, da se bo otroško varstvo razvijalo v krajevnih središčih na Ponik-

vi in v S l ivn ic i . 

V pripravi je program modernizacije in avtomatizacije telefonskega omrežja, ki 

ga moramo v naslednjih nekaj letih real iz i rat i . 

Prizadevamo si načrtneje usmerjati prostorsko izrabo kmetijskih površin in dru-

gega prostora s posebnim poudarkom obvarovanja človekovega okolja, S tem 

namenom spreminjamo dosedanji urbanistični program občine. 

Skrb za človeka želimo v praksi uveljavljati z ureditvijo izobraževanja, zdrav-

stvene preventive, večje socialne varnosti, z usposabljanjem za slovenski l jud-

ski odpor in samozaščito ter še marsikje drugje, kar naj delovni ljudje izvajajo 

predvsem sami v krajevni skupnosti, temeljnih organizacijah združenega dela in 

v občini. 



36 

THE C O M M U N I T Y OF Š E N T J U R PRI CELJU 

Vinko J a g o d i č 

(Summary) 

The author, president of the community, presents the main problems of the re-
gion in following points: 

1. He speaks of the formation of the place of this community by joining of so-
me smaller communities, of the rather conservative agricultural and economi-
cal past, of low income and daily voyages and migration of working force 
from the community. 

2 . He gives some characteristics of the present economical development and its 
demographic picture; in the community there appeared a lot of industrial and 
trade-industrial enterprises, but 1.400 of the inhabitants are employed out of 
the community. 38 % of them st i l l l ive on agriculture. The predominant direc-
tion in agriculture in that of cattle-breeding, partially field-working, fruit 
and hop cultures. The number of the inhabitants is falling in remote less de-
veloped region and growing in centres of the region. Traffic network is bad. 

A great importance is given to the education of the inhabitants. 

3 . The author sees the main obligations in forming new working places and in 
modernizing agriculture, in water supplies, in health and social protection, 
in development of tourism and in social, cultural and health care for working 
people. 



U D K 

U D C 

9 1 4 . 9 7 1 . 2 - 7 7 

MANJ RAZV I TA OBMOČJA V SR S L O V E N I J I 

Andrei B r i š k i * 

I . 

Ena od temeljnih značilnosti preteklega družbenoekonomskega razvoja SR S lo -

venije je precejšnja neenakomernost v regionalnem razvoju. Gospodarsko so se 

razvi jala predvsem nekatera ožja območja, k i so dosegla sorazmerno visoko 

stopnjo razvitost i , precejšnjo koncentracijo gospodarskih in drugih dejavnosti ter 

boljšo opremljenost z infrastrukturo. Ob tem pa so nekatera območja v razvoju 

zaostajala, kar je značilno še zlasti za nekatera obrobna območja v SR Slove-

n i j i , z lasti v njenem vzhodnem d e l u . 

Nominalni 
družbeni 
proizvod 
1 9 7 2 / 1 9 6 2 

- v indeksih 

Zaposlenost 
družb, sek. 

1 9 7 2 / 1 9 6 2 

- v indeksih 

Prebivalstvo 
1 972/1 962 

- v indeksih 

SR Slovenija 4 1 3 , 1 1 2 5 , 7 1 1 0 , 1 

Pomurska regija 4 3 1 , 0 1 2 8 , 1 1 0 1 , 4 

Podravska regija 3 5 0 , 7 1 1 3 , 8 1 0 8 , 0 

Koroška regija 3 7 2 , 6 1 1 3 , 7 1 0 5 , 5 

Savinjska regija 4 1 5 , 9 1 2 9 , 8 1 0 8 , 8 

Spodnjeposavska regija 4 2 6 , 6 1 1 9 , 4 1 0 0 , 3 

Dolenjska regija 4 6 2 , 3 1 5 5 , 4 1 0 5 , 9 

Posoška regija 5 0 8 , 1 1 4 0 , 4 1 0 2 , 7 

Obmorska regija 5 0 9 , 9 1 2 9 , 1 1 1 9 , 6 

Kraška regija 5 0 8 , 8 1 2 3 , 1 9 8 , 4 

podatki Zavoda za statistiko 

* 61000 Ljubljana, Y U , Zavod SRS za planiranje, Gregorčičeva 25 
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Gorenjska regija 

Zasavska regija 

Osrednjeslovenska regija 

396,9 

352.0 

412.1 

121,4 116,9 

112,9 103,5 

129,3 121,4 

Značilno za obdobje zadnjih desetih, pa tudi zadnjih dvajsetih let je hitro 

razvijanje nekaterih novih gospodarskih centrov in njihovih območij (npr. Ve-

lenje, Nova Gorica, Koper, Novo mesto i td . ) , hkrati s tem pa so v razvoju 

stognirali oziroma le počasi napredovali nekateri stari industrijski centri in n j i -

hova območja (Maribor, Kranj, Celje, Ravne, Jesenice, Trbovlje i td . ) . Tak 

razvoj je prispeval k postopnemu zmanjševanju razlik v stopnji razvitosti med 

posameznimi regijami v Slovenij i , čeprav so te razlike še vedno precej velike. 

Pri določanju stopnje gospodarske razvitosti se uporabljajo v teoriji in praksi 

različni kazalci, ki pa jih lahko razdelimo na tri osnovne skupine: na kazal-

ce razvoja proizvajalnih sil in akumuliranega bogastva, kazalce življenskega 

standarda in demografske kazalce. Analiza teh kazalcev za Slovenijo kaže, 

do so v večini primerov v precejšnji korelaciji z osnovnimi tremi kazalci, to 

je z družbenim proizvodom na prebivalca, deležem zaposlenosti v skupnem 

prebivalstvu in deležem kmečkega prebivalstva. Zato se zaradi poenostavitve 

prikaza v našem primeru, ko nas zanimajo predvsem globalna razmerja, lahko 

omejimo samo na navedene tri kazalce. 

Po posameznih regijah so razlike naslednje : 

I I . 

Družb.proizv. % kmečkega Del . zap. v 

na preb.v in- prebivalstva druž.sekt.v 

deksih ravni, 

SRS = 100,0 

leto 1972 leto 1971 

skup.pr. 

v % 

leto 1972 

Pomurska regija 52 ,3 5 5 , 7 17,4 

^ p o d a t k i Zavoda SRS za statistiko 
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Podravska regija 77,0 24 ,4 2 9 , 5 

Koroška regija i 82 ,2 15,5 29 ,4 

Savinjska regi ia 95,0 21 ,2 34 ,7 

Spodnjeposavska regija 65 ,5 32 ,7 20,1 

Dolenjska regija 84 ,3 32 ,8 28 ,6 

Posoška regija 98,2 18,8 31,2 

Obmorska regija 143,6 11,4 41 ,3 

Kraška regija 106,2 19,8 30,4 

Gorenjska regija 119,4 9 ,0 41/1 

Zasavska regij a 96 ,6 5/2 39/7 

Osrednjeslovenska regija 
r i 1 3 2 ' 9 

10,2 42/3 

SR SLOVENIJA 100,0 20 ,5 33/4 

x) w 

V posamezne regije so 

Pomurska regija: 

Podravska regija: 

Koroška regija: 

Savinjska regija: 

Spodnje posavska regija: 

Dolenjska regija: 

Posoška regija: 

Obmorska regija: 

Kraška regija: 

Gorenjska regija: 

Zasavska regija: 

Osrednjeslovenska regija: 

vključene naslednje občine: 

Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, L juto-

mer 

Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj, Slov. Bistrica 

Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Rav-

ne na Koroškem 

Mozir je, Velenje, Žalec, Celje, Slov. Konjice, 

Laško, Šmarje/Jelšah, Šentjur pri Celju 

Brežice, Krško, Sevnica 

Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje 

Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Idrija 

Koper, Izola, Piran 

Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna, Cerknica 

Radovljica, Jesenice, Kranj, T rž ič , Skofja Loka 

Trbovlje, Zagorje, Hrastnik 

Kamnik, Domžale, Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-

Center, Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljubljana-Moste, 

Ljubljana-Siška, L i t i ja , Grosuplje, Kočevje, Vrh-

nika, Logatec, Ribnica. 
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Iz prikazanih podatkov je razvidno, da se le tri regije (osrednjeslovenska, ob-

morska in gorenjska) v stopnji gospodarske razvitosti pomembneje dvigajo nad 

poprečjem SR Slovenije. B l i zu republiškega poprečja so še kraška, posoška in 

zasavska regija, vse druge pa bolj ali manj zaostajajo za poprečjem. 

Primerjava stopnje gospodarske razvitosti po regijah pa skriva nekatere pomemb-

ne razlike, ki obstajajo znotraj n j ih . Enakomernejša stopnja gospodarske razvi-

tosti posameznih občin znotraj regij je značilna za gorenjsko, obmorsko, kraš-

ko, zasavsko, spodnjeposavsko in pomursko regijo. V večini drugih regij pa so 

razlike v stopnji razvitosti zelo velike. Tako je v podravski regiji nadpopreč-

no razvit le njen osrednji del (občina Maribor), medtem ko so druge občine 

srednje ali manj razvite. Z a osrednjeslovensko regijo je značilna razlika med 

severnim nadpoprečno razvitim delom in njenim južnim delom. V savinjski re-

giji je močneje razvit njen osrednji del (občini Celje in Velenje), medtem ko 

se njen vzhodni del uvršča med najmanj razvita območja v S loveni j i . Tudi v 

dolenjski regiji sta ob razvitejši občini Novo mesto tudi občini Trebnje in Čr-

nomelj, ki spadata med najmanj razvite v S loveni j i . Prav tako obstaja pomemb-

na razlika v stopnji. razvitosti v koroški regiji med občino Ravne kot nadpopreč-

no razvito občino in drugimi občinami ter v posoški regiji med občino Nova 

Gorica in drugima dvema občinama te regije. 

Zaradi pomembnih razlik v stopnji gospodarske razvitosti znotraj posameznih re-

gij je nujno potrebno obravnavati tudi ožja območja. Pri tem pa se postavlja 

vprašanje teritorialne enote, ki naj bi bila podlaga za ugotavljanje stopnje raz-

vi tost i . Obstajata predvsem dve možnosti, in sicer območja občin ali pa geo-

grafska območja. 

Občine so z razvojem komunalnega sistema vse bolj gravitacijsko enotno ob-

močja, kar je lahko pomemben kri ter i j za opredelitev občine kot temeljne te-

ritorialne enote za ugotavljanje stopnje gospodarske razvitosti in hkrati usmer-

janje gospodarskega razvoja. Kljub temu pa je treba omeniti nekatere momen-

te, ki zmanjšujejo ustreznost občine kot teritorialne osnove za ta namen. Vsi 
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prebivalci, ki prebivajo na območju posamezne občine, niso vključeni v delov-

ni proces na območju iste občine, temveč odhajajo na delo tudi v sosednje ob-

čine in obratno (dnevni premiki delovne si le). Razen tega je treba upoštevati, 

da delovne organizacije tako na področju gospodarstva kot tudi storitev v mno-

gih primerih s svojo dejavnostjo segajo preko občinskih mej. Omeniti je treba 

tudi tesno medsebojno razvojno povezanost med občinami. Iz vseh teh razlogov 

območja občine ne moremo enakovredno obravnavati kot ekonomske regije. 

Širša geografska območja so lahko primerna teritorialna osnova za ugotavljanje 

stopnje gospodarske razvitosti, zlasti še v primerih, če gre za bolj ali manj 

homogena območja. Pri tem pa je treba upoštevati, da je pri razreševanju raz-

vojnih problemov takih območij treba izhajati iz regionalno gravitacijske usme-

ri tve, ki pa je prav pri takih območjih lahko razl ične. Tako je na primer geo-

grafsko območje Kozjanskega gravitacijsko usmerjeno proti Celju in drugim 

manjšim centrom savinjske regije ter proti Spodnjemu Posavju in njegovim cen-

trom. Središča, h katerim taka geografska območja gravitirajo, so v mnogih pr i-

merih izven njihovega teritorialnega okvira, kar lahko glede stopnje gospodar-

ske razvitosti navaja k nepravilnim sklepom. 

I I I . 

V Sloveniji so bila za srednjeročno obdobje od 1971 - 1975 s posebnim za-

konom opredeljena manj razvita območja na podlagi dvojnega teritorialnega 

pristopa. Na podlagi posebnih k r i ter i jev zakona je bilo za manj razvite opre-

deljenih 11 najmanj razvit ih občin v S loveni j i , in sicer: Lenart, Lendava, L j u -

tomer, Murska Sobote, Ormož, Šentjur pri Cel ju, Šmarje pri Jelšah, Trebnje, 

Črnomelj, Gornja Radgona in Ptu j . Razen tega sta b i l i kot manj razvit i opre-

deljeni tudi geografski območji Kozjanskega in Brk inov. Dvojni pristop pa ni 

izražen samo pri opredeljevanju teritorialnega obsega, temveč tudi pri izboru 

ukrepov za pospeševanje razvoja. 
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Manj razvite območja v Sloveniji so teritorialno skoraj v celoti povezana, ven-

dar ekonomsko gravitirajo k različnim širšim razvitejšim regijam in razvojnim 

centrom. Značaj v določeni meri samostojne regije imajo le štir i pomurske ob-

čine, ki oblikujejo pomursko regijo (Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava 

in Ljutomer), vse druge manj razvite občine pa so sestavni del širših razvi tej-

ših regi j . Tako občine Lenart, Ptuj in Ormož pripadajo podravski (mariborski 

regij i) , občini Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah z delom Kozjanskega k 

savinjski (celjski) regi j i , južni deli Kozjanskega k spodnje posavski regij i , ob-

čini Trebnje in Črnomelj sta sestavni del dolenjske (novomeške) regije, območ-

je Brkinov pa je razdeljeno na občine Sežana, Ilirska Bistrica in Postojna, ki 

so uvrščene v kraško regijo. 

Za večino manj razvit ih območij je značilna obrobna lega, slabša prometna po-

vezanost z drugimi razvitejšimi območji in agrarne prenaseljenost, ki je vzrok 

močnega odseljevanja. Začetki industrializacije so omejeni na manjše centre. 

Stopnja urbaniziranosti je majhna. 

Možnosti hitrejšega razvoja manj razvit ih območij so predvsem v njihovi pos-

pešeni integraciji v širši gospodarski prostor Slovenije. Gravitacijska jedra naj 

bi po usmeritvah srednjeročnega družbenega plana v skladu s konceptom pol i-

centričnega razvoja nastajala ali se krepila predvsem tam, kjer obstajajo us-

trezni pogoji, in to na teh območjih samih ali pa v njihovem sosedstvu. 

Družbeni plan razvoja SR Slovenije v letih 1971 - 1975 predvideva pri pos-

peševanju razvoja manj razvit ih območij diferencirano ukrepanje. Pri tem naj 

bi imeli ukrepi republike predvsem dopolnilni značaj in naj bi bi l i usmerjeni 

zlasti v izboljševanje pogojev razvoja, med katerimi je treba omeniti razv i-

janje prometne infrastrukture in vodnega gospodarstva, izenačevanje pogojev 

izobraževanja in vzgoje ter izboljšanje socialnega in zdravstvenega varstva 

na manj razvit ih območjih (11 občin. Kozjansko, Brkini) . Razen tega pa re-

4 ) Uradni l isi SRS, š t . 4/73 
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publika s svojimi sredstvi spodbuja gospodarska vlaganja v manj razvit ih obči-

nah, zlasti z beneficiran jem obrestne stopnje za kredite za gospodarska vlagan 

ja. Taka zasnova vloge republike pri pospeševanju razvoja manj razvit ih obmo-

čij temelji predvsem na aktiviranju potencialnih razvojnih možnosti manj razvi-

tih območij in pri tem računa na lokalno iniciativo, zlasti občinskih skupščin 

ter gospodarskih in drugih nosilcev razvoja, in krepitvi poslovnega sodelovan-

ja med delovnimi organizacijami na manj razvit ih območjih z delovnimi orga-

nizacijami drugih območij. 

Možnosti hitrejšega razvoja so zlasti v razvoju industrije in terciarnih dejav-

nosti ter v sodobnejši kmetijski proizvodnji. Širše poslovno sodelovanje in tudi 

integracija zametkov industrije na manj razvit ih območjih z večjimi gospodar-

skimi organizacijami iz razvitejših območij bi lahko vplivalo na nadaljnjo š i -

ritev industrijskih zmogljivosti, pri čemer imajo pomembno vlogo presežki de-

lovne sile na teh območjih. Pri tem je treba računati z odpiranjem delovnih 

mest v manj razvit ih območjih ali pa v njihovi soseščini na podlagi dnevne mi 

racije delovne s i le. Večje možnosti imajo manj razvita območja zaradi ugod-

nih prirodnih pogojev, ki jih dajejo termalni in mineralni vrelci ter geografska 

lega, tudi za razvoj izletniškega in zdraviliškega turizma. Ob vsem tem pa 

je treba hkrati upoštevati, da bo razvoj kmetijske proizvodnje in predelave še 

naprej med najpomembnejšimi usmeritvami teh območij, na kar vplivajo tudi ugod 

ni prirodni pogoji. 

Doseženi rezultati pri razvoju manj razvit ih območij v letih 1971, 1972 in 

1973 kažejo, da je s srednjeročnim družbenim pianom nakazana usmeritev us-

pešna. Podatki o gibanju družbenega proizvoda in zaposlenosti kažejo, da se 

manj razvita območja razvijajo hitreje od poprečja Slovenije. K temu je pr i -

spevalo tako izboljševanje pogojev razvoja kot tudi neposredna gospodarska 

vlaganja. Gospodarstvo iz drugih območij ob podpori bančnih kreditov kaže 

precejšen interes za vlaganja na manj razvitih območjih, kar prispeva k n j i -

hovemu hitrejšemu vključevanju v gospodarski razvoj Slovenije. 
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Na področju infrastrukture, zlasti še pri modernizaciji cestnega omrežja, je 

prišlo do pomembnega premika v primerjavi s predhodnim obdobjem. Tako Re-

publiška skupnost za ceste kot Vodni sklad SRS sta absolutno in relativno po-

večala svoja vlaganja v infrastrukturo na manj razvit ih območjih, čeprav ob 

tem še vedno ugotavljamo, da so razpoložljiva sredstva manjša od najnujnejših 

potreb. 

Tudi na področju vzgoje in izobraževanja sta Republiška izobraževalna skup-

nost in Republiška skupnost otroškega varstva na podlagi svojih programov siste-

matične je kot v preteklosti s svojimi sredstvi prispevali, da se pospeši proces 

postopnega izenačevanja pogojev in možnosti izobraževanja ter otroškega var-

stva na manj razvit ih območjih v primerjavi z drugimi območji Slovenije. G le-

de na nezadovoljivo stanje na tem področju pa bo treba te napore v prihodnje 

še okrepiti, saj je to eden temeljnih pogojev, da se vsem mladim ljudem omo-

goči čimbolj enake pogoje za razvoj. To pa je hkrati tudi ena od osnov hi t rej-

šega razvoja teh območij. 

Določeni rezultati so bi l i doseženi tudi pri razreševanju socialnih problemov, 

ki so zlasti na nekaterih manj razvit ih območjih zaradi neugodne starostne s t ruk-

ture prebivalstva še posebej pereči. 

Dosedanje izkušnje pri pospeševanju razvoja manj razvit ih območij v Sloveniji 

kl jub ugodnim rezultatom kažejo tudi nekatere slabosti. Med temi je treba ome-

nit i z last i , da je pri reševanju konkretnih razvojnih problemov čutiti pomanj-

kanje koordinacije programov in njihovega izvajanja tako med posameznimi no-

s i lc i kot tudi teritorialno. Tako obstaja večkrat neusklajenost med vlaganji v 

posamezne gospodarske objekte in oblikovanjem kadrov ter razvojem infrastruk-

ture in podobno. V dosedanjem razvoju je bilo opazno tudi pomanjkanje kom-

pleksnejših regionalnih razvojnih programov, zlasti s stališča povezovanja manj 

razvit ih območij v sklopu širših regionalnih usmeritev. V tej smeri bi bilo po-

trebno okrepiti medobčinsko sodelovanje ne samo med manj razvitimi občinami, 

temveč tudi med njimi in sosednjimi razvitejšimi občinami, saj je čimbolj ak-
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tivno vključevanje manj razvit ih občin in manj razvit ih geografskih območij v 

širše regionalne razvojne usmeritve nujen pogoj racionalnega ekonomskega raz-

voja tako manj razvit ih območij kot tudi Slovenije kot celote. 

LESS DEVELOPED R E G I O N S IN SR S LOVENIA 

By Andrej B r i š k i 

(Summary) 

A considerable irregularity is characteristic for the regional development of 

Slovenia up to now. In a longer period some central regions of Slovenia with 

relatively high degree of development and of concentration of economical and 

other branches became economically stronger. Especially some border regions, 

this is true particularly for the Eastern and Northeastern Slovenia, were left 

behind in this long-term development. For the period of last 20 years, part i-

cularly the last ten years, a rapid development of some new economical cen-

ters and its surroundings is characteristic (Velenje, Nova Gorica, Koper, N o -

vo mesto etc.), some old industrial centers made a slower progress (Maribor, 

Kranj , Celje, Ravne, Jesenice, Trbovlje); this contributed to a gradual d i -

minishing of differences in the degree of development among individual regions, 

though they are s t i l l considerable. 

The considerable differences of economical development do not exist among 

the regions only, but they are rather big also inside their borders. 

On the basis of a special law Lendart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, 

Ormož, Šentjur pri Cel ju, Šmarje pri Jelšah, Trebnje, Črnomelj, Gornja Rad-

gona and Ptuj are declared to be less developed regions in Slovenia, and be-

sides of those also Kozjansko and Brkini as larger geographical areas. 

The improving of the development for less developed regions in Slovenia is 

done by the improving of the conditions of the development of the traffic 

infrastructure, that of water economy and improving of social-care. 

Besides, Slovenia encourages the economical depositions in less developed re-

gions by its own means, particularly on the basis of improving professional 

cooperation among working organization from some developed and some unde-

veloped regions. 
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The present experiences of improving the development of less developed regions 

in Slovenia, in first years of realisation of the corresponding law, show some 

satisfactory results. Social production and employment increased from 1971 —1973 

quicker in less developed regions than in the average of Slovenia, the conditi-

ons of education and social and health-care have been improving. The improve-

ments are felt also in the spheres of economical infrastructure. But the nece-

ssity of bigger coordination of programmes among the individual carriers of the 

development and some branches, and also the necessity of more complex solving 

of developing problems in the limits of larger regional orientations. 
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PRISPEVEK K PR IRODNOGEOGRAFSKI T I P O L O G I J I POKRAJINE V POREČJU 

V O G L A J N E IN Z G O R N J E SOTLE 

Ivan G a m s , Juri j K u n a v e r , Franc L o v r e n č a k , Darko R a d i n j a 

U v o d 

Člani katedre za fizično geografijo Oddelka za geografijo FF razlagamo v 

tem referatu metodološki poskus, kompleksno prirodno-geografsko t ipizirati svet 

v porečju Voglajne in zgornje Sotle, ki je delovno področje našega zborova-

nja. Uvodoma je treba povedati, da ni bil naš poglavitni namen dopolniti zna-

nje iz posameznih fizičnogeografskih panog. Predvsem smo imeli namen poiska-

ti dominantne dejavnike, ki dajejo značaj prirodni in kulturni pokrajini. Za 

naše ugotavljanje nekaterih elementov funkcijskega vrednotenja reliefa pa smo 

zlasti pogrešali izohipsne karte 1 : 25.000 ali v večjem merilu. Zaradi skopo 

odmerjenega prostora pa ne moremo zahajati v podrobnost. 

Obravnavamo pokrajino med Vzhodnimi Karavankami na severu in goratim n i -

zom med Resevno in Rudnico na jugu, torej brez Kozjanskega, ki je druga 

pokrajinska enota. 

Naš namen je utemeljiti precejšnje razlike med predeli, ki jih srečamo na te-

renu. Velike razlike so že glede nadmorskih višin in zlasti poprečnih strmin 

v reliefu. Ker, kot rečeno, ne razpolagamo s karto 1 : 25.000 za vse področ-

je, nismo mogli pripraviti karte poprečnih strmin. Pač pa smo v seminarju za 

f izično geografijo za nadomestilo izdelali karto relativnih viš in, in sicer na 

podlagi karte 1 : 50.000, kjer smo jih z izohips določevali v kvadratih, ki 

* 61000, Ljubljana, Y U , Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 

Aškerčeva 12, glej izvleček na koncu zvezka. 
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ustrezajo 250 x 250 m. Zajeto je še ozemlje ob srednji Sotli in na jugozaho-

du do Planine. Poprečne vrednosti in ekvivalentne vrednosti v stopinjah naklo-

na prikazuje naslednja tabela. Karta v merilu 1 : 50.000 z izohipsami po 

20 m ni sicer prav primerna osnova za točnejši izračun in so tudi zato vredno-

sti bolj okvirne. 

Razred Frekvenca Rel . višina Po, prečni naklon 

1 546 0 - 9 m 0 ° - 2° 

2 451 10 - 19 m 2 ° - 4° 

3 1218 20 - 29 m 4 ° 30 ' - 6° 30' 

4 686 30 - 39 m 7° - 9° 

5 1509 40 - 49 m 9° - 11° 

6 558 50 - 59 m 11° - 13° 

7 1119 60 - 69 m 13° 30 ' - 15° 30 ' 

8 1058 70 - 89 m 15° 30 ' - 19° 30 ' 

9 852 90 - 120 m 20° - 25° 30 ' 

10 486 nad 120 m nad 2 5 ° - 40 ' 

popreček 8483 56 ,6 
* 

m 12.40° 

Ugotovili smo, da med pokrajinotvornimi faktorji v terciarnem gričevju prevla-

dujejo l itološki. Razmeroma pestro litološko zgradbo našega ozemlja je mogoče 

poenostaviti, glede na učinke, ki jih ima ta na rel ief , prst, vode, vegetacijo 

in kmetijstvo, na naslednje enote. 

* Poprečne relativne višine so tehtane sredine vseh razredov relativnih višin 

v posameznih litoloških enotah. Poprečni nakloni, ki so izračunani iz njih 

pomenijo relativne vrednosti. 
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1. P o k r a j i n a na k v a r t a r n i h n a p l a v i n a h v d n u d o l i n 

V obravnavani regiji je v dolinah kvartarnih naplavin za slovenske razmere 

izredno malo. V terciarnih kamninah sta dolinska in rečna mreža sicer razme-

roma gosti (slednja znaša 1,43 km/km2) in v nekonsolidiranih sedimentih dol i -

ne sicer niso ozke, toda potoki imajo malo vode in njihova transportna moč 

je slaba. Znaten del padavin namreč prenikne v zgornje dele nesprijetih sedi-

mentov. Zato je evapotranspiracija razmeroma precejšnja in odtok majhen, del 

vode pa se po dolinah pretaka v obliki talne vode. Prevladujejo prečne doline 

v odnosu na litološke pasove, ki potekajo v smeri V - Z . Take doline so v bolj 

kompaktnih sedimentih ozke, često neposeljene in kmetijsko neizrabljene. Po-

gost je tudi primer nihanja potoka med vzdolžnim in prečnim tokom. Za Slove-

nijo edinstven primer takega nihanja je pritok Voglajne - Ločnica, V zgor-

njem toku teče proti zahodu, kot potekajo pasovi slabo odpornih neogenih se-

dimentov. Ko pride do pasu višj ih vzpetin iz trahita, se ob prvem hribu obrne 

na sever, toda kmalu prebije trahitni pas v probojni dolini do južnih manj od-

pornih (soteških) skladov. Nato prebije antiklinalni in trahitni niz Tratne in 

Gorice še dvakrat, na južni strani doseže zgornjo Voglajno in z njo vred še 

enkrat napravi probojno dolino skozi trahitno sleme. 

Prvi večji areal kvartarnih naplavin je ob Voglajni, ki ima med krajema Gro-

belno in Moste do 1 km široko danjo ravnico, izdelane v litološko pestrih sedi-

mentih (laporjih, laporastih glinah, peščenjakih, peščenih laporjih) sarmatske in 

tortoriske starosti. Druga širša naplavna ravnica je ob sovodnji Z ibike in M e -

stinjščice, in to v sedimentih iste starosti, čeprav je tukaj rečni tok prečen 

glede na litološke pasove. Sinklinalno območje med SoHo in Mestinjščico 

(Nosan, 1963, s. 71) je stisnjeno med Bočem in Rudnico in verjetno je široka 

dolina pogojena tudi z neotektonskim grezanjem, ki je bržkone pomagalo Sotli 

do pretočitve na jug istočasno z zelo mladim dvigom antiklinale Ivanščica -

Rudnica (intrapontskim in mlajšim), ki je ustvarilo 300 - 500 m reliefne ener-

gije (Winkler, 1957, s t r . 409-411). 
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Kvartarnih naplavin je tod malo tudi zato, ker ni za alpski in predalpski svet 

običajnih kotlin in ker se je ozemlje v najmlajši geološki preteklosti od mlaj-

šega panona dalje pretežno dvigovalo. 

Pomanjkanje večjih sklenjenih kvartarnih naplavin, na katerih je v Sloveniji 

okoli tri četrtine slovenskega prebivalstva in gospodarskih zmogljivosti, se v 

družbenogeografski sferi odraža v odsotnosti večjih gravitacijskih centrov. T e r -

ciarne gričevnate pokrajine v Sloveniji se naslanjajo navadno na dveh straneh 

ali vsaj z daljšo stranjo na večjo kvartarno ravnino, na kateri so gospodarsko-

prometni centri tudi za gričevnato zaledje. Naša pokrajina pa meji na večjo 

kvartarno ravnino le z ož jo , zahodno stranjo. 

Za prsti na dolinskih naplavinah je značilno, da imajo slabo zdiferenciran 

profi l . Očiten je le Alpodhorizont. Kjer so tla zaradi talne vode zaglejena, 

so primerna samo za travnike ali gozd. Kvaliteta teh prsti je odvisna pred-

vsem od petrografske sestave gričevja, od koder pritekajo potoki in nanašajo 

plavje. Zato je tako različna tudi izraba. V območju kremenovih peskov ali 

prodov, kot na primer v Drameljskih goricah, je v dolinah kisla zemlja, ki je 

v znatni meri prepuščena gozdu. Kjer prevladuje glinasta frakcija, so tla v 

dolinah ugodnejša za travnike. Zmerno vlažni predeli imajo več njiv s koruzo 

in žitom (tla sekcije 1967). 

2 . T e r c i a r n o g r i č e v j e 

Poprečni naklon gričevja, ki ga obravnavajo poglavja od 2 .1 do 2 . 4 , znaša 

11°, poprečna relativna višina 48 m, brez goric iz kremenovega peščenjaka 

vzhodno od Rogaške Slatine je naklon 9 ° , poprečna relativna višina pa 39 m. 

2 .1 P o k r a j i n a v n e s p r i j e t i h k r e m e n o v i h p r o d i h , p e s k i h i n 

g l i n i 

T i sedimenti so v zahodnem delu domnevno pretežno pliocenske ali staroplei-

stocenske starosti (Nosan, 1963/ villafranchienne). V večji meri so zastopani 
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zlasti v Drameljskih goricah in v manjšem obsegu v Zgornjem Posotelju. V ta-

kih sedimentih je denudacija lahka, erozijo pa zavira predvsem delna prepust-

nost slojev. Zato so izv i r i vode predvsem na robu dolin. Za relief so znači l -

na nizka dolga uravnana slemena med plitvimi in gostimi dolinami (rečna go-

stota je 1,43 km/km2). Slemena so visoka le 20 - 50 m. Poprečne relativne 

višine so 28 m, nakloni 6 ° . Široke in neterasirane doline so v nesorazmerju s 

skromno vodnatostjo potokov. Relief je v drobnem prilagojen drobnim razlikam 

v Iitološki sestavi, ki se spreminja od peskov, gline in proda in s tem poveza-

nimi pojavi vode, kar povzroča drobne razlike v strmini. 

Prevladujejo kisla rjava tla in ranker z 10 - 20 cm debelim A1 podhorizontom, 

pod katerim je ponekod prehodni A/C horizont. Prst je rahla, lahka in pešče-

no ilovnata do peščeno glinasta, grobega peska pa je mestoma do polovice. 

Je kisla in izredno kisla (npr. v okolici Cerovca je pH 3 , 3 do 3 ,7 ) ter brez 

prostih karbonatov. Te prsti so za kulturne rastline zelo neugodne. Zato je 

področje kremenovih sedimentov območje gozdov, ki zavzemajo kljub z ložne-

mu reliefu nad polovico površja. Prevladuje acidofilni borov gozd (Myr t i l lo -

Pinetum) in bukov gozd z rebrenjačo (Blechno-Fagetum). Zaradi kislosti tal in 

hitrega izpiranja gnojenje ne daje trajnejšega učinka. Svetel borov gozd gradi 

rdeči bor (Pinus silvestris), mestoma v družbi z dobom ali gradnom ter umetno 

nasajena smreka, ki dobro prenaša kisla t la. V zeliščnem sloju izstopajo asido-

f i lne vrste. Na debelejših kislih tleh je osnovna drevesna vrsta bukev v druž-

bi z gradnom, domačim kostanjem in smreko, 

Naselja so v tej pokrajini redka, v obliki samotnih kmetij ali zaselkov, ki 

laže izkoriščajo lokalno ugodnejše lege za nj ive. Orni svet se drži bolj sušnih 

teras na njihovem robu, naselja pa vrha slemen ali n iž j ih teras. 

2 . 2 P o k r a j i n a v n e s p r i j e t i h i n r a h l o s p r i j e t i h k a r b o n a t n i h 

k a m n i n a h 

To so peščeni ali glinasti laporji, lapornate gline, slabo sprijeti peščenjaki, 

gline in peski Po starosti pripadajo večidel panonu, pa tudi sarmatu, deloma 
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tortonu in helvetu (po starem oligocenu - soteškim skladom, ki so nekateri 

bolj, drugi manj konglomerirani. Glede vodne prepustnosti in pedoloških svoj-

stev so v drobnem sicer precejšnje razl ike, skupna pa jim je slaba odpornost 

proti denudaciji in eroz i j i . To in prevladujoča lega v sinklinalah pogojuje n i -

zek valovit do kopičast gričevnati rel ief , ki je značilen za pokrajino vzhodno 

od okolice Šentjurja in zgornje Voglajne. Največ ga je v sinklinalnih območ-

jih med Šentjurjem in Mestinjščico ter v pasu med antiklinalama Rudnice in 

Resevne. Tu se taka pokrajina nadaljuje preko doline Z ib ike, kjer se proti z a -

hodu vežejo gr iči , čez južni rob Šmohorskega gričevja na vzhod do Sotle. 

Podobno je tudi Kostrivniško podolje med donačko in sotelsko prelomnico. 

V sinklinalnem območju so slemena razmeroma masivna, visoka v poprečju 50 -

80 m, v antiklinalah do 100 m. Dolinska in rečna mreža sta razmeroma gosti, 

zlasti v Kostrivniškem podolju, kjer se združujejo severni gorski potoki in se 

mestoma odklanjajo v vzdolžne tokove. Gostota rečne mreže je od 1,12 -

1 ,39 km/km2. Številna slemena so terasirana (Meze, 1963). V Kostrivniškem 

podolju je poprečna višina vzpetin 37 m (8 ,30° poprečnega naklona), v že 

omenjenih sinklinalnih podoljih pa 44 m (naklon 10°) . To je torej razmeroma 

nizek svet terciarnih gričev, ki pa je reliefno v drobnem precej raznolik, v 

glavnem v odvisnosti od bolj ali manj sprijetih sedimentov. Skupna poteza 

reliefa v laporju je drobna razgibanost in navadno tudi odsotnost večjih po-

bočij z enakomernim strmcem. To je tudi področje velike plazovitosti. 

Od petrografske sestave in strmine je odvisen značaj prsti, ki spadajo k r ja-

vicam in so globoke do 60 cm. Imajo iz raz i t A1 podhorizont. Prostega kalci-

jevega karbonata je do 10 % , reakcija je navadno nevtralna (pH do 6 , 9 ) . 

Bolj karbonaten je (B) horizont s pH 7,1 do 7 ,3 in z do 20 % CaCo3 in več. 

Rjave, nevtralne, karbonatne prsti so ugodne za njivsko kulturo kakor tudi 

za sadno drevje in vinograde, saj lahko sadno drevje in trta črpata hranilne 

snov? iz večjih globin. Na težkih, bolj glinastih tleh dobro uspevajo tudi 

travine. Za gozd so značilne združbe bukve in gradna ter združba gradna 

ter belega gabra. 
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Ta pokrajina je gosto agrarno poseljena. Po posebno gostih naseljih in veliki i z -

krčenosti izstopajo Šmarska dolina, dolina Z ibike in Kostrevniško podolje. Gozd 

v večjih arealih se je povsem umaknil kmetijskim zemljiščem, zlasti njivam, 

travnikom in sadovnjakom. Skladno z drobno reliefno oblikovanostjo prevladuje-

jo zaselki in manjše vasi, ki so razporejene večinoma vzdolž slemen ali v gru-

čah ha širših in n iž j ih terasah. Ne manjka tudi samotnih kmetij. Gozdni ostan-

ki so številni, a majhni, kar daje kulturni pokrajini značilno podobo. Na ne-

koliko bolj kisl ih prsteh je ostalo več gozda. Tako je zlasti na sarmatskih sedi-

mentih. 

2 . 3 P o k r a j i n a v t r š e m l a p o r j u i n p e š č e n e m l a p o r j u 

Sedimenti pripadajo večidel tortonu, ki predstavlja pasove na bokih sinklinal 

obakrat prej omenjene serije sedimentov. Večje areale zavzema ta tip pokraji-

ne v trikotu med Šentjurjem, Ponikvo in Šmarjem ter med Grobelnim, Šmar-

jem in severnim pobočjem doline Z ib ike. Manjši areal je med Sotlo in spodnjo 

Mestinjo. Pokrajina se loči od prej omenjenega tipa predvsem po tem, da so 

griči za nekaj deset, metrov višj i in bolj slemenasti. Dvigujejo se poprečno 60 -

90 m nad dolino. Poprečna relativna višina znaša severno od doline Šmarskega 

potoka 36 m (8°), južno od Rokovega gričevja 48 m (bočje 11°) in v spodnjih 

delih Tinskega 57 m (13°). Popreček znaša 42 m relativne višine in skoraj 10° 

naklona pobočij. Večja strmina povzroča nekaj sprememb pri pedoIoški sestavi 

in izrabi tal , čeprav je matična podlaga v velikem podobna. Rjave prsti so 

plitvejše. A1 podhorizont je glinasto ilovnat ter skeleten, tako da vsebuje do 

in čez 40 % prostega kalcija, reakcija pa je navadno čez ph 7 . Pod tem 

horizontom je neizrazit (B) horizont. 

Tudi to gričevje je nadpoprečno izkrčeno, se pa v njem dokaj ostro ločijo pr i -

sojna in osojna pobočja. Na prisojnih pobočjih je v višj ih legah obilo v ino-

gradov in sadovnjakov, v n iž j ih in zložnejših legah pa ostale kmetijske zem-

l je. Naselja se drži jo vrha slemen ali n iž j ih terasastih pobočij. Na osojah je 

ostalo do okoli polovice površja v gozdu, naselja pa so skoncentrirana pred-

vsem na n iž j ih terasah, kjer je rjava zemlja debelejša. 
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2 . 4 P o k r a j i n a v t r d i h t e r c i a r n i h s e d i m e n t i h 

To so tortonski apneni peščenjaki, litotamnijski apnenci in konglomerati. 

T i sedimenti dokaj izrazito izstopajo v pokrajini v obliki višjega gričevja ali 

nizkega hribovja, oboje v pasovih z zahodno-vzhodno smerjo. Najširši je tak 

pas južno od sotelske prelomnice in zavzema med drugim hribe okoli Vodena 

in Roško gričevje v okolici Šmarja pri Jelšah, v manj tipični obliki še severni 

del Šmohorskega gričevja med Mestinjo in Sotlo. O ž j i pas takega sveta pote-

ka v nadaljevanju sarmata v sinklinali Z ibike proti zahodu čez Slivnico in Ka-

lobje. Manjši otoki tega sveta pa so raztreseni še drugod (Sv. Urban in Sv. 

Hema nad Sotlo, niz vzpetin s Sadovcem severno od Z ibike in niz Tinske go-

re južno od nje i td . ) . 

Te kamnine so razmeroma precej kompaktne in precej vodno prepustne, kar 

vse zavira denudacijo in mehanično preperevanje, čeprav je kemično prepere-

vanje intenzivno in globoko. Padavinska voda se le malo kje pretaka po po-

bočju in izv i r i so v podnožju na robu doline. To pogojuje razmeroma precejš-

nje strmine, v velikem manj razrezana pobočja, ki pa so drobno oblikovana z 

usadi, vzpetine so višje in tako markantno izstopajo v pokrajini sredi nižjega 

terciarnega gričevja. Cela vrsta cerkva je postavljena na te razgledne hribe, 

ki se vzpenjajo do 120 m ali celo do 200 m nad dolino. Če so iz peščenjaka, 

prevladujejo slemenaste vzpetine. Kjer je odpornost sedimentov v površju več-

ja kot v talnini in kjer so v sosedstvu prodornih dolin, so strmine izjemne ne 

le za našo pokrajino kot celoto, temveč za vso Slovenijo vobče, saj znašajo 

do 25° in na krajših razdaljah celo do 30° . Poprečne relativne višine znaša-

jo 39 m, poprečne strmine okoli 9 ° , ker je upoštevan še planotast svet v 

ovršju slemenskega pasu. Tega je največ v litotamnijskem apnencu, kjer se na 

planotah javljajo kraški pojavi, predvsem vrtače in suhe doline, značilne pa 

so tudi suhe prečne doline v obliki obviselih dolin. Najbolj kraški je svet v 

okolici kraja Vodeno, kjer so morali kmetovalci zemljo pred oranjem celo 

otrebiti kamna, o čemer pričajo groblje. Kraška hidrografija je našla svoj 

odraz tudi v imenu vasi Ponikve, ki stoji na teh sedimentih. 
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Na opisanih kamninah so razvite rjave prsti, na strminah rendzine ter tip prsti, 

ki ga slovenski pedologi imenujejo pokarbonatna t la. Na litovskem apnencu so 

rendzine plitve, s humoznim A1 podhorizontom, ki ima nevtralno reakcijo, pre-

cejšen delež CaCO3 in je dobro prekoreninjen. A1 podhorizont na litavskem 

apnencu je tež j i , bolj ilovnato glinast, z dobro tretjino gline, kakor pa ta na 

peščenjaku ali konglomeratu, kjer je lažje teksture in z 19 - 24 % gline. 

Južna, zahodna in vzhodna pobočja so na vzpetinah iz peščenjakov povsem i z -

krčena in izrabljena za vinograde v viš j ih strmejših in za druge kmetijske ku l-

ture v n iž j ih in bolj položnih legah. Na severnih straneh prevladuje gozd, ki 

ga tvorita v glavnem dve združbi, nižinski gozd gradna in belega gabra (Quer-

co-Carpinetum) in gozd združbe gradna in bukve (Querco-Fagetum). Prvi je 

klimatogena združba in ga zastopa v zgornjem drevesnem sloju graden, v spod-

njem pa gaber. Poleg nj i ju najdemo še dob, bukev, češnjo in smreko. Grmov-

ni in zeliščni sloj sta navadno dobro razvita. Ta združba zavzema bolj osojna 

pobočja, in ker je domnevno bolj hladeljubna, je slabše zastopana proti vzho-

du, kjer je na Zgornjem Sotelskem le Še v krpah (Zorn, 1971). V gozdu grad-

na in bukve prevladujejo listavci (češnja, maklen, brek, mestoma tudi smreka). 

3. H r i b o v j e 

To je pravzaprav skupek zelo različnih sedimentov (terciarni kremenovi peščer-

njak ter konglomerat, magmatske kamnine in predterciarni kompaktni sedimenti) 

in pokrajinskih tipov glede na drobno reliefne, hidrološke, pedološke, fitogeo-

grafske in deloma družbeno geografske razmere. Skupne so precejšnje strmine, 

praviloma najvišje vzpetine, ki predstavljajo v območju antiklinalne zgradbe 

severni in južni gorski obod obravnavani pokrajini. Mlado tektonsko dviganje, 

v glavnem po odložitvi starejšega panona, je tu poglavitni pokrajinotvorni de-

javnik. Skupne so tudi prevladujoče skeletne prsti, kar vse je vzrok, da so 

te gore malo ali nič poseljene in pretežno gozdnate. Kolikor je v teh ant i -

klinalah terciarnih sedimentov, so bolj kompaktni in v njih je relief bolj raz-

rezan kot v teh v sinklinalah. 
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V drobnem izstopajo naslednji t ipi : 

3 .1 Pokrajina v pretežno spodnjemiocenskem kremenovem peščenjaku s preho-

dom v drobno zrnat konglomerat je severno od zgornje Sotle nad Rogatcem naj-

prej gričevnata, dalje na severovzhod pa hribovita in se dviga v Macelj. Dru-

gi reliefni vzpon doživi v Plešivcu. Relief je grapast z gosto hidrografsko in 

dolinsko mrežo (1,3 - 1 , 7 km/km2), strmine so velike (poprečna relativna v i -

šina 97 m, poprečni naklon 21° ) . Pri prsti prevladujejo rankerji in na z ložnej-

ših legah kisla ter plitva rjava t la. Odločno prevladuje gozd bukve, ki ga gra-

di bukev z gradnom ter s primesjo kisloljubnih rastlinskih vrst v zeliščnem 

sloju. Nekaj več je smreke. 

3 .2 Na porf i r j ih, keratofirj ih, porfir i t ih in tufih je v prevladi nekoliko n i ž j i , 

hribovit svet in predstavlja niz do skoraj 500 m visokih vzpetin v nadaljevanju 

antiklinale Resevne med zgornjo Voglajno in krajem Rakovec. V Boškem pod-

gorju pa gradi južno pobočje med Kostrivnico in cestnim prevalom pri Pečici. 

V teh sedimentih so pobočja sicer strma a manj razrezana. Ranker, ki je na 

strminah, prehaja na zložnejših legah v debelejše, do 40 cm debele kisle rjave 

prsti s humoznim A1 podhorizontom in meljnato ilovnatim do glinastim (B) ho-

rizontom. T la so zelo kisla s pH 4 , 0 - 4 , 4 , delež kalcija je navadno pod 1%. 

Izkrčenost gozda je majhna, v glavnem so vinogradi, naseljenost redka. 

3 .3 Vzpetine v triasnih apnencih so bolj masivne in nerazrezane zaradi vod-

ne prepustnosti; to so najvišje gore kot Boč, Rudnica, Zusem, Resevna, R i f -

nik i td. Gostota vodne mreže je manj kot 0 , 5 km/km2). Pobočja ob vrhovih 

in dolinah imajo pogoste strmine do 3 0 ° . Kras je bolj razvit le v planotastem 

ovršju, večidel z vrtačami. Od kontaktnega krasa izstopa v hribih med masi-

voma Boča in Plešivice na stiku triadnega apnenca in permokarbonskih ter o l i -

gocenskih sedimentov nastala dober kilometer dolga globeI s serijo dolinic v 

raznih nivojih, ki se končujejo v več deset metrov globokih vrtačah - požiral-

nikih obdobnih potočkov. Gozdnata globeI je izkrčena samo v nekoliko i z -

dvojeni, dobrih 200 m široki in dolgi uvali Formili (verjetno od italijanske 
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besede formella - opeka), ki ima vrtačasto naplavljeno travniško dno. Od pr-

sti prevladuje rendzina s plitvim (15 - 20 cm debelim) A horizontom, ki je 

humozen, dobro prekoreninjen, skeleten, zaradi česar je v njem do 50 % kar-

bonatov. Reakcija je nevtralna. Kot povsod na apnencih je tudi tu prst neena-

komerno debela in čeprav je rodovitna, ni primerna za orno zemljo zaradi kam-

nitosti, zaradi sušnosti pa tudi ne za sadje. Osamljena kmetijska zemljišča s lo-

nijo na debelejših rjavih pokarbonatnih prsteh in na. dolomitu jih je več kot na 

apnencu. Prevladuje bukov gozd. V n iž j ih legah je to predalpski bukov gozd 

(Hacquetio-Fagetum, Zorn , 1971), v katerem gradi bukev bolj ali manj čist 

drevesni sestoj. Drugod se javljajo graden, gorski javor, smreka. Grmovni in 

zeliščni sloj sestavljajo bazif i lne, termofilne ter mezofilne vrste. V viš j ih nad-

morskih višinah je gorski bukov gozd (Enneaphyllo-Fagetum), kjer se bukvi p r i -

družujejo še gorski javor, gorski brest, jesen i t d . , ni pa več termofilnih ele-

mentov. Poleg teh dveh bukovih združb so na apnencih in dolomitih še para-

klimatske združbe, kot termofilni bukov gozd (Cephalanthero-Fagetum), v ka-

terem na strminah raste poleg bukve še črni gaber, mali jesen in mokovec 

(Zorn, 1971). 

3.4 Na visoko dvignjenih terciarnih (soteških) skladih (na obrobju Boča) je 

relief razmeroma n i ž j i , več je rjavih prsti, ki so boljša za obdelovanje, in 

zato je nekaj več naselij. 

V p r a š a n j e k l i m a t s k e r a j o n i z a c i j e i n p r i r o d n o g e o g r a f s k e z a -

s n o v a n o s t i v i n o g r a d n i š k i h p o d r o č i j 

A l i lahko pokrajinske razlike utemeljujemo tudi s klimo? 

Po redkih vremenskih postajah bi lahko sklepali na dokaj izenačene klimatske 

razmere v horizontalnih smereh, kar lahko tolmačimo z lego med Posavskimi 

hribi na jugu in Vzhodnimi Karavankami na severu, ki obojni predstavljajo 

pomembnejšo klimatsko mejo. Med Celjem in Sotlo znašajo letne padavine 

(1930 - 60) med 1000 in 1170 mm. Poletni meseci dobijo slabo tretjino tega, 

vsa vegetacijska doba april - oktober pa okoli 600 - 800 mm. 
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Z a ugotavljanje temperaturnih razmer so na voljo podatki za Celje in Rogaško 

Slatino. Toda slednja ima prekratke in prekinjene opazovalne nize (1921-30, 

glej Žagar, 1967 in 1954 - 68), da bi mogli napraviti trdnejše zaključke o 

razlikah med vzhodnim in zahodnim delom pokrajine. Podatek, da je v Ro-

gaški Slatini poprečno na leto le 1 .684 ur s soncem, v primerjavi z drugimi 

postajami v severovzhodni Sloveniji ne kaže na točnost meritev ali pa je po-

sledica slabe lokacije postaje ali pa prekratke dobe opazovanja (1967 - 1970). 

Po nizkem deležu padavin v jeseni (27 - 29 % ) , zlasti v avgustu in septem-

bru (pod 200 mm) in po poletnem deficitu vlažnosti glede na potencialno i z -

hlapevanje (Furlan, 1956, Gams, 1972) lahko sklepamo, da za vinogradništvo 

niso bistveno drugačni pogoji kot v sosednjih Halozah ali niže v Posotelju. 

Saj je razmeroma visoko število dni s temperaturo nad 10° C (nad 180 dni). 

Za ugotavljanje višinskih gradientov je v razdobju 1930-60 šest let delovala 

temperaturna slemenska postaja Virštanj v n. v . 434 m in 123 m nad dolino. 

Zal ni v bl iž in i kake dolinske postaje. Razlike med Virštanjem in postajo Ce-

lje znašajo pri mesečnih temperaturah manj kot 1° vse leto, kar je pri v i š in-

ski razl iki 189 m zelo neverjetno. Postaja leži na zgornji meji tako imenova-

nega toplotnega ali termalnega pasu, v katerem so v subpanonski Sloveniji 

najvišji nočni minimumi, manjše dnevno kolebanje kot v dol ini , najmanj dni 

s slano in kjer so klimatske razmere najugodnejše za vinograde (Gams, 1971). 

O pomembnosti toplotnega pasu priča razprostranjenost večjih vinogradniških 

kompleksov, ki j ih tukaj imenujejo gore ali gorce in ki so razporejene po 

istih zakonitostih kot drugod po kontinentalni S loveni j i . 

*) Nekaj nepopolnih podatkov za Rogaško Slatino za dobo 1955 - 68: 

temperature, sr . letna 9 , 1 ° C, abs. maximum 3 6 ° C , abs. minimum - 24,2° 

C, ur s soncem (1966-68) 1710, letne padavine 1130 mm, srednja oblačnost 

5 , 5 , vlaga 72 % , dni s temperaturo minimalno - 1 0 ° C je 16 dni, maksi-

malno 0 , 0 ° C je 17, dni, 

minimalno 0 , 0 ° j e 106 dni, minimalno 2 0 ° C je 1 ,5 dni 

maksimalno 2 5 , 0 ° C je 62 dni, dni s padavinami 0 ,1 mm je 116 dni, 

kar je precej (Mesečna poročila H Z S SRS). 
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Vinogradi se razprostirajo v pasu, ki je na spodnjem robu 20 - 30 m nad 

dnom dolin in kotl in, navzgor pa seže do nadmorskih višin okoli 450 - 490 m. 

To je klimatsko pogojeni okvir, v katerem pa morajo biti izpolnjeni še nekate-

ri drugi pogoji. Večji vinogradniški kompleksi - gore - zavzemajo pas z v iš in-

sko razliko med spodnjim in zgornjim robom vsaj 40 - 60 m. To se pravi, da 

so potrebni hribi ali gorice, ki se dvigajo vsaj 80 - 100 m nad dolino. 

Tretja zahteva so ustrezne strmine, vsaj nad 12° . Na takih strminah je prst 

bolj skeletna, suha, peščena, kamnita in tudi bolj topla. Četrta zahteva je 

prisojna lega, pri kateri si glede ugodnosti sledijo južna, jugozahodna, jugo-

vzhodna, zahodna in vzhodna lega. Ugodna je karbonatna podlaga,ni je pa na 

vseh vinogradniških kompleksih. Zato naletimo na večje vinogradniške komplek-

se na vseh kamninah. Poglejmo si nekatere. 

Nad Ponkovskim gričevjem se dviguje vinogradniška Dolga gora, ki je iz torton-

skih bazičnih konglomeratov in se dviguje do n . v . okoli 500 m, to je 300 m nad 

niž ino. Čeprav imajo domačini iz n iž j ih Ponkovskih goric gorice doma, so le 

udeleženi tu na vinogradih. Sladka gora ima svoje ime po vinu in vinogradih, ki 

so v peščenjakih, tuf i t ih in apnencih. V vznožju Plešivca je obilo vinogradov na 

andezitih in andezitnih tuf ih. V sinklinalnem območju je največ vinogradov v že 

omenjenih tortonskih peščenjakih, litotamnijskem apnencu in konglomeratu. O teh 

kamninah smo že dejali, da so nosilke razmeroma višjih slemen z nerazrezanimi 

pobočji. Dolgo sleme med Tinjskim potokom in Z ibiko je na osojah vse v vinogra-

dih, prav tako hrib sv. Roka in Šmohorsko gričevje. V tortonskem laporju in pe-

ščenem laporju je severno od doline Zibike (Sadovec) pas več ali manj sklenjene-

ga vinogradniškega sveta, ki se proti zahodu nadaljuje čez sv. Heleno, Slivnico 

in Kalobje. Tudi andezitna in tufitna slemena v hribih južno od Grobelnega in 

Šentjurja imajo več vinogradov. 

*) V tem smislu ljudstvo v vzhodni Sloveniji istoveti pojma večjih vinogradniških 
kompleksov in vzpetine: gora na Dolenjskem in tudi v naši pokrajini, vrh v Halo-
zah in Slovenskih goricah, saj povsod tod zavzemajo vinogradi najvišje dele 
vzpetin ali najvišje vzpetine. 
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A C O N T R I B U T I O N T O THE N A T U R A L - G E O G R A P H I C T Y P O L O G Y O F L A N D -

SCAPE I N THE R IVER-BASINS OF T H E V O G L A J N A A N D THE UPPER S O T L A 

By I. G a m s , J . K u n a v e r , P . L o v r e n č a k , D . R a d i n j a 

(Summary) 

The present study is based on the production of a map of the relative a l t i -
tudes, as determined in the 250 x 250 metres squares by means of a map on 
the scale 1 : 50 .000, on the measuring of the density of permanent and sea-
sonal rivers according to the topographic maps, and on the f ield study of the 
interdependency between the lithological composition, rel ief , soil properties, 
vegetation, and land use. Whi le engaged in this study, the authors - members 
of the section of physical geography in the Department of Geography at the 
Facility of Philosophy in Ljubljana - have established that the lithological 
composition is among the most decisive land-forming factors, giving a basic 
characteristic to the natural and cultural land. This dependency is based in 
the fact that on the surface of the simple folded and partially broken geolo-
gical composition (Nosan, 1963) there are highly variably resistant sediments -
from gravels to limestones and vulcanites. On the northern and southern moun-
tainous border of the tertiary land i t is the young, post-miocene tectonics 
which is the dominant land-forming factor (Winkler, 1957). Some elements of 
the interdependencies within the framework of the natural units are shown in 
the table below. 

The wine-growing areas do not show a vital dependence on the soil proper-

ties, or on the horizontal differences in climate, but they do depend on the 

thermal belt (from 20 to 30 metres above the bottom of the valley up to appro-

ximately 480 metres above sea level) and on the location on sunny, steeper, 

and longer slopes. 



Typological Mean relative Mean s lope 

unit height in m inclination 

1 . Quartar 0 - 5 

sediments 

2 . Hi I Is in terc»ary 

sediments - -

2 .1 Loose quartz 

gravels, sands q 

and clays 26 6 

2 . 2 Loose carbonate 37-44 8 ^ - 1 0 ° 

and partly cohe-

rent marly sediments 

2 . 3 More resistant 42 10° 

and sandy mar I 

2 . 4 Resistant terciary (39) 9° 

sediments 

3 . Mountains 

3 .1 Guartz sandstone 97 21° 

of miocen 

3 . 2 Volcanic 

rocks - -

3 . 3 Triasic 
limensiones 

River density Soil type Soil Forest 

km/ km2 reaction associations 

alluvial 

soils 
acid 

1,43 

1,43 

1 ,39 

ranker, 

acid brown 

soils, 

thick brown 

soils 

acid 

neutral 

Myrti I lo-Pi netum, 

Blechno-Fagetum 

shallow 

brown soils 

brown soils, 
rendzina 

alcaline 

alcdline Ouerco-Carpinetum, 

Querco-Fagetum 

1,3 - 1 , 7 

pod 0 , 5 

acid brown acid 

soils, ranker 

acid brown acid 

soils, ranker 

brown soils 

rendzina 

neutral 

Querco-Fagetum 

Enneaphyllo-Fagetum, 

Cepha lanthero-Fagetum 



UDK 

UDC 

911 .2:551 .4+914.971(497.12-11) 

NEKATERE M O R F O L O Š K E Z N A Č I L N O S T I RELIEFA V N I Z K E M TERCIARNEM 

S V E T U MED V O G L A J N O IN S O T L O 

Jur i j K u n a v e r * 

Pokrajina med Celjsko kotlino in zgornjim Sotelskim se reliefno izrazito raz-

likuje od višjega Kozjanskega oziroma vzhodnih posavskih gub na jugu in ka-

ravanškim podaljškom v Boču in Donački gori na severu. Ima lastnosti podolja, 

katerega dno tvori razgibano gričevje s prevladujočo usmerjenostjo glavnih s le-

men in dolin v vzhodno-zahodni smeri. V primerjavi z drugimi slovenskimi po-

krajinami ima to podolje precej samosvoje reliefne poteze. Osnovna značilnost 

teh posebnosti je vrezanost reliefa v enostavno nagubane terciarne sedimente. 

Geološke razmere so takšne, da je nastal rel ief, v katerem se na mnogovrstne 

načine prepletajo tektonski in litološki vplivi na eni in fluvialno erozijski ter 

celo korozijski procesi na drugi strani. Zaradi mladosti reliefa in učinkov se-

lektivne erozije so posebno geološki oziroma strukturni vplivi zelo jasni. S 

tem sestavkom nimamo namena razpravljati o genezi reliefa, kar so stori l i že 

pred nami, pač pa predstaviti nekatere značilne morfološke poteze in pojave, 

ki so v tej pokrajini najbolj v ospredju. 

Reliefa Voglajnsko-rogaškega podolja se je doslej najbolj temeljito loti l Me-

z e . Njegova razprava je prinesla temeljna spoznanja o razvoju tega rel ie-

fa na osnovi sistema nivojev. S povsem nove in izvirna smeri je osvetlila tu-

di problem odtoka pliocenskih in kvartarnih voda iz porečja Savinje. Meze 

postavlja v njej domnevo, da se Savinja prvotno ni odmakala po obravnava-

nem podolju proti vzhodu, temveč prek lipoglavškega pretržja v severovzhodni 

* 61000 Ljubljana, Y U , Oddelek za geogravijo, Filozofska fakulteta, 
Aškerčeva 12 
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smeri v porečju Dravinje. Sore pa je to pokrajino prikazal predvsem v luči di-

namike vrhnje preperelinske plasti, ki se v terciarnem svetu zelo rada plazi. 

Naš prispevek ima namen z analizo odnosov med geološko zgradbo in reliefom 

opozoriti na najbolj značilne strukturne in skuIpturne poteze pokrajine, kar pa 

sta načela že Winkler in Meze (str. 103, 111). V ta namen smo največ po-

zornosti posvetili tistemu delu podolja, kjer so reliefni in geološki pasovi v 

najbolj zanimivih medsebojnih odnosih in so najbolj pravilno vzporedno razvrš-

čeni od severa proti jugu. To pa je ozemlje v obsegu razvodja med pritoki 

Voglajne in Mesti nje oziroma Sotle. Točnejše: morfološko analizo smo napravi-

li predvsem na profilu Dolga gora - Vodenovo - Sv . Miklavž - Šmarje pri 

Jelšah - Sv . Rok - Cerovec - Sadovec - dolina Z ibike - Tinska gora - dol i -

na Tinskega potoka. Ta profil je geološko tako značilen, da lahko služi kot 

šolski primer ne samo za geomorfološke, ampak tudi za splošno fizično in druž-

beno geografske razmere v nagubanem terciarnem gričevju. 

S t r u k t u r n e p o t e z e r e l i e f a 

Nosanov prispevek o geologiji tega območja in njegova karta sta še vedno e -

dina vira za te podatke, čeprav za potrebe geomorfologije, že premalo podrob-

na. Zato so bile potrebne nekatere dopolnitve, ki smo jih opravili na terenu. 

Po Nosanu povzemamo, da so terciarni sedimenti v podoIju enostavno naguba-

ni v t r i antiklinale in dve vmesni s inkl inal i . Severni rob ima pod Dolgo in 

Sladko goro v tektonskem smislu poseben značaj. Severno kri lo antiklinale je 

med donačko in hotelsko prelomnico dvignjeno, tako da se vzdolž soteIske pre-

lomnice naslanjajo oligocenski mehkejši sedimenti neposredno na odpornejše 

tortonske apnenčaste kamnine. To severno kri lo antiklinale se je zaradi odpor-

nosti podlage oblikovalo v vrsto zaporednih podolij, med katerimi je največje 

Kostrivniško. Višje vzpetine in strmejša pobočja so na severnem robu, kjer so 

se med drugim ohranili pokrovi mlajšega, konkordantno odloženega kremenove-

ga peščenjaka. Takšna je, kot bomo podrobneje spoznali, tudi Dolga gora. 



Južno kri lo te antiklinale je zaradi pretežno apnenčaste in s tem odpornejše 

sestave dvignjeno precej visoko ter predstavlja bolj ali manj sklenjen pas stop-

njasto uravnanega sveta. Predvsem pa se odlikuje zaradi obilice kraških poja-

vov. Obenem je na našem profilu to prvi primer skladnega reliefa. Na nje-

govi južni strani se izvrši počasen prehod v severno sinklinalo, katere jedro 

je v osi doline Šmarskega potoka. Tudi to je izvrsten primer skladnega rel ie-

fa, ki se nadaljuje prek Halarjevega brega še v Voglajnsko dolino. 

V strmih pobočjih Rokovega gričevja se odraža vzpon skladov v naslednjo an-

t ik l inalo. Njeno jedro pa zaradi spremenjene litološke sestave ni več območ-

je kompaktnih zakraselih gmot kakor severno od Šmarske doline, temveč je 

krepko razrezano s povirnimi grapami pritokov Ločnice, Dragomilskega poto-

ka in še nekaterih. V dnu teh dolin ima rel ief deloma že inverzne lastnosti. 

Po zelo ozkem razvodnem hrbtu dospemo južno od Cerovca mimo triadnega 

Kamenjaka do južnega krila antikl inale, ki je zelo jasno izraženo v ozkem 

strukturnem slemenu Sadovca in njegovih podaljških proti zahodu in vzhodu. 

Proti jugu nagnjene plasti kremenovega peščenjaka izdajajo, da je to že k r i -

lo južne sinklinale. Tu se praktično ponovi situacija i z doline Šmarskega po-

toka, kajti tudi dolina Zibike je nastala v s inkl inal i , ki vsebuje poleg sar-

matskih plasti v spodnjem delu celo pliocenske. 

Končno se terciarni sedimenti zadnjič vzpnejo v monoklinalni strukturi Tinske 

gore in bi segli vse do pobočij Rudnice, če jih ne bi od nj ih odrezala dol i -

na Tinskega potoka. Lahko torej ugotovimo, da vlada v makroreliefnem pogle-

du precej, tesna navezanost večjih reliefnih enot na geološko zgradbo. Do i n -

verznega reliefa je prišlo le tam, kjer so to omogočile izrazito ugodne l i to-

loške razmere, t j . med donačko in sotelsko prelomnico in deloma v jedru sred-

nje antikl inale. 

Podrobnejši pregled odnosov med reliefom in geološko zgradbo, predvsem med 

hitro menjavo litoloških pasov in vpadom skladov na eni in strmino pobočij na 

drugi strani, pokaže nekatere situacije, ki so značilne predvsem za takšen raz-



68 

giban in enostavno naguban svet, sestavljen iz različno odpornih terciarnih se-

dimentov. Oglejmo si jih na profilu Dolga gora - Šmarje - Rudnica. Me drugi 

so se lahko v polni meri uveljavil i številni efekti selektivne erozije, kot je to 

že poudaril Meze (str. 111). Izkazalo se je, da je za erozijo in denudacijo 

v obravnavanem območju najbolj odporen kremenov peščenjak in konglomerat 

spodnje miocenske starosti (Nosan, s t r . 69). Takoj za njim je litavski apnenec 

nato apneni peščenjak in apneni konglomerat, dalje, trši lapor in peščeni lapor 

Na spodnji strani odpornostne lestvice so pliocenski glinasti lapor, oziroma la-

porasta glina in lapornati peski, nato kremenov pesek in prod (glej geološko 

karto Nosana s t r . 72). 

V podolgovatem hrbtu Dolge gore najprej nastopata odporni kremenov konglo-

merat in peščenjak, ki je na južnih pobočjih v neskladni legi . Slednje in pa 

velika odpornost kamnine sta povzročila, da so južna pobočja Dolge gore i z -

redno strma. V ekstremnih primerih smo v srednjem delu pobočij namerili do 

4 1 ° . Na zgornji strani pobočij so še manjši vinogradi na strminah do 22° , od 

tam navzdol pa se strmina kmalu poveča na 30° in še več. Pobočja so poraš-

čena le z gozdom pa tudi tla so izredno pli tva, da se marsikje kaže na dan 

živoskalna osnova. Posebnost teh pobočij so tudi premočrtni erozijski jarki, če 

prav ne globoki. Na vznožju je videti iz razi t kontakt konglomerata z mehkim, 

komaj malo sprijetim kremenovim peskom. V tem tiči najbolj verjetno poglavit-

ni vzrok za tako izjemno strma pobočja. Neodporno vznožje se namreč razme-

roma hitreje znižuje in umika, medtem ko je preoblikovanje pobočij v odpor-

nih kameninah počasnejše. Logičen rezultat je povečanje strmine, posebno v 

spodnjem delu, in nastanek konveksnih pobočij. K temu pojavu je na svoj na-

čin prispeval še podzemski pretok atmosferske vode, kajti na omenjenem kon-

taktu se pojavijo precej močni studenci. To pomeni, da je konglomerat pos-

tal sčasoma vodo propusten, morda zaradi apnenčastih primesi ali pa zaradi 

vertikalne prepokanosti. 

' Sk ladno pobočje ali lega je vzporedna ali konkordnata lega geoloških plas-

ti in pobočja; neskladno pobočje ali neskladna lega je nasprotje, t j . kadar 

imajo plasti drugačen upad kot je naklon pobočja. 
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V podolju pod Dolgo goro se uveljavljajo v glavnem iste oligocenske peščene 

in lapornate plasti kot se pojavljajo pod konglomeratom. V nizkem gričevna-

tem dnu podolja smo namerili naklone do največ 15° in to na osojnih pogoz-

denih straneh. Na južnih pobočjih so nakloni še manjši. Ves ta pas je v bis-

tvu nizek erozijski ostanek položnega severnega krila antiklinale, torej nekak-

šen primer inverznega reliefa. 

Omenili smo že premočrten značaj roba naslednje tektonske oziroma reliefne 

enote, ki se dvigne na južni strani ploske doline Cecinjskega potoka. Tej stop-

nji oziroma robu v dobršni meri lahko pripišemo strukturni značaj. Tako iz ra-

zito izstopa tudi zato, ker jo sestavljajo tortonski apnenčasti skladi (Meze, s t r . 

114). V pobočjih so skladi vodoravni ali pa že vpada jo na sever. Videti je, 

da je teme antiklinale prav v vrhnjem delu te stopnje oziroma v območju plos-

kih vrhov in razgibanih zakraselih nivojev. Pobočja stopnje imajo zelo enako-

meren naklon, od 14 do 18 stopinj, kar smo namerili pri naselju Polžanska gor-

ca, pa tudi bolj vzhodno pod Sv. Mohorjem. Ni čudno, da je to malo razčlen-

jeno pobočje pod sklenjeno gozdno površino. Le na redkih krajih je svet i zkr-

čen in naseljen, večinoma le tam, kjer je njegov vrhnji rob nekoliko bolj raz-

giban. 

Na vrhu stopnje smo v območju, ki ima tako s severne, predvsem pa z južne 

strani celo videz planote. V resnici gre za več manjših zakraselih planotastih 

površij, ki so jih razkosale prečne doline, usmerjene na jug. To so najbolj 

vzpeti deli reliefa v vsem podolju izven triadnih vzpetin, vsekakor pa v sever-

nem delu Voglajnsko-rogaškega podolja. Kopaste vzpetine, posebno vzhodno in 

jugovzhodno od Ponikve nad Boletino in Okrogom z višinami do 442 m, krep-

ko izstopajo nad okolico. Tudi planote Vodenovega in Sotenskega niso dosti 

n iž je, čeprav je vidna tendenca zniževanja tega reliefa proti vzhodu. Vzpet i-

na Sv. Mohorja, ki je v enakem svetu s podlago litovskega apnenca in apne-

nega peščenjaka zahodno od Rogaške Slatine, je visoka le še 361 m. Meze je 

uvrstil te uravnave v nivoje VII I oziroma VII (str. 94, 95). Zaradi apnenčaste 

podlage so se zelo dobro ohranili v proti jugu se znižujočih stopnjah. Na Vo-
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denovem sta se ohranila nivoja VI I I B in VI I I a . Pod n j i m a se je ohranil le i z -

razitejši terasni nivo (VII), na katerem je vas Sotensko. V njega je globoko in 

strmo vrezana dolina Dvorskega potoka. Isti nivo se nadaljuje na levem bregu 

te doline pod vzpetino Sv. Miklavža. Tam ima značaj obvisele suhe doline, 

ki je bila usmerjena, podobno kot današnja dolina, proti jugu. 

Iz obsega zakraselega površja, ki sega od severnega roba teh planot do M i k -

lavža pa še daleč na vzhod, je videti, kako širok pas ozemlja je zgrajen iz 

litotamnijskega apnenca, apnenega peščenjaka in konglomerata. Že na južnih 

obronkih najvišjih delov ozemlja opazimo, da se skladi prevesijo na južno stran. 

Najbolj izrazito je to na južnem obrobju Ponikevskega gričevja, t j . med d ru-

gim tudi tik pod Miklavžem.Tam se ujema izrazita stopnja med nivojem VI I in 

nivojem VI s pojavom precej nagnjenih odpornejših peščenih tektonskih lapor-

jev. Pravzaprav se izrazitejša strukturna stopnja pojavi že med nivojem VI I I a 

in VI I tik nad Sotenskim. Tam so prvi vinogradi pod zakraselimi najvišjimi de-

li površja. Tu na južnem robu gričevja pa je izkoriščenost strmega pobočnega 

pasu za vinograde še posebno iz raz i ta. Na njem smo namerili naklone nad 18 

stopinj. Začne se že pod Ponikvo, razločno pa ga je videti tudi pod Kristan 

vrhom in Gabrcami na Platu. 

V sinklinalni zgradbi doline Šmarskega potoka se pod omenjeno stopnjo pojav-

ljajo vedno mlajše kamnine pa tudi vedno bolj sipke. To je prehod iz torton-

skih v sarmatske plasti, t j . v laporje, lapornate gline. Površje je v njih kljub 

manjši reliefni energiji razmeroma precej razgibano, ker so se v nivo VI zajed-

le številne kratke zatrepne doline. Po Mezetu se do dna doline zvrstijo še t r i -

je n ivoj i . V višini nekaj metrov nad dnom doline pa se je kot mlajša sled zas-

toja v poglabljanju reliefa ohranila nizka terasa. 

Šmarska dolina je torej zelo izrazita skladna reliefna oblika tako v tektonskem 

kot tudi litološkem pogledu. Pač pa se skladi tortonskega apnenega peščenjaka 

ponovno pojavijo že na pobočju Rokovega gričevja in se strmo dvigajo navzgor 

v naslednjo antiklinalo. Vzporedno s skladi se strmo vzpenjajo tudi pobočja na 
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južni strani doline. Pri tem so najbolj izrazita pobočja Roka tik nad Šmarjem, 

kjer je poprečno 21° naklona, na najbolj strmem delu pa celo 3 1 ° . Na prisoj-

n i , južni strani, je ta vzpetina spet precej strmo odrezana. Toda kljub nes-

kladni legi plasti pobočje, ki je spet izkoriščeno za vinograde, ni strmejše od 

16° . Rokovo sleme je vsekakor primer simetrično oblikovanega strukturnega sle-

mena, ki deloma spominja na questo. 

V tem območju smo v jedru antiklinale, kjer pa so se ohranile le manjše krpe 

odpornejših tortonskih plasti. Območja brez nadzemskega odtoka so zato precej 

redkejša. Na l in i j i obravnavanega profila je deloma takšne narave razvodno 

sleme v nivoju VII in bližnja okolica naselja Cerovec. Vendar v njegovo ne-

posredno bližino segajo izvirne grape treh različno usmerjenih potokov, med 

katerimi vzbuja pozornost povirje Ločnice, pritoka Voglajne, ki na tem mestu 

potiska razvodje močno proti vzhodu. To je območje izrazitega nihanja razvod-

nice, ki ga povzročajo globoke na vzhod ali na zahod segajoče izvirne dol i-

ne pritokov Voglajne oziroma Sotle. 

Živahno razrezanost reliefa v tem delu ustvarjajo kljub jedru antiklinale to-

rej podolžne doline. To je drugo območje inverznega reliefa v podolju. Na 

jugu je ostala zveza v enakomerno visokem in meridiansko usmerjenem ozkem 

slemenu, ki vodi k Sadovcu. Vmes se zahodno od tod dviguje s 460 m naj-

višja vzpetina v podolju z značilnim imenom Kamenik. V tem reliefu je to 

tuj litološki element, ker je zadnji vzhodni podaljšek triadne Resevne. 

Ob cesti do Sadovca je videti v plasteh rahlo sprijetega peščenjaka, da je 

svod antiklinale zelo malo obsežen, ker že od Cerovca dalje vpadajo proti 

jugu. Posebno izrazito je to v ozkem podolžnem slemenu Sadovca, ki je še 

bolj izrazito strukturno sleme kakor Rokovo, le da je geološka situacija obr-

njena. Vzrok za njegov nastanek je v ozki coni proti jugu vpadajočih plasti 

odpornega kremenovega konglomerata. V tem primeru so severna neskladna po-

bočja strmejša od južnih in questasta oblika je še bolj poudarjena. Na južnih 

pobočjih, ki so kot po pravilu spet izrabljena za vinograde in na severnih, 

prevladujejo nagibi med 18 do 30 stopinjami. 
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Območje južne sinklinale v mnogočem spominja na dolino Šmarskega potoka, 

kajti tudi tu se južno od Sadovca zvrsti več stopnjastih nivojev, ki so močno 

razrezani po prečno potekajočih zatrepnih dolinkah. Podobna situacija je tu-

di na južni strani doline, kjer so v podnožju slemena Tinske gore ohranjeni 

južni korelati prej omenjenih terasnih nivojev. Le v vrhnjem delu pobočij je 

zopet začutiti prevladujoči 11 to loški in tektonski vpliv precej strmo nagnjenih 

skladov peščenega laporja. Tik pod površjem postanejo namreč pobočja precej 

strma in to na podoben način kot pod Rokom. Na drugi strani zelo ozkega 

Tinskega slemena se skladnost pobočij umakne izrazi t i neskladnosti. Ta južna 

pobočja spadajo v kategorijo naklonov od 18 do 30 stopinj. Dolina Tinskega 

potoka pa je že na litološki in tektonski meji med terciarnim gričevjem in 

triadno Rudnico (Meze, s t r . 111). 

V zgornjem pregledu smo ugotovili nekaj značilnih primerov morfostrukturnega 

reliefa v terciarnih sedimentih, ki so posledica selektivne erozi je. To so nas-

lednje situacije: 

1. strma pobočja vodoravnih ali v pobočje nagnjenih, zelo odpornih kreme-

novih peščenjakov in konglomeratov, ki so posledica diferencirane dina-

mike umikanja pobočij v različno odpornih sedimentih. Naklon je od 21 

do 41 stopinj, 

2 . premočrten potek nerazčlenjenih pobočij, ki so nastala vzdolž sotelske 

prelomnice in zaradi apnenčaste sedimente podlage. Naklon pobočij je 

med 14 in 18 stopinjami, 

3 . strukturne reliefne stopnje, navidezno leže med nagnjenimi in odpornejši-

mi lapornatimi ali apneno peščenjakovimi skladi in pobočji. Prevladujoč 

naklon je nad 16°, 

4 . questam podobna podolgovata strukturna slemena v strmejših kr i l ih ant i-

kiinal s strmejšimi skladnimi pobočji, ponekod pa tudi s strmejšimi nes-

kladnimi pobočji. T r i premočrtno potekajoča slemena so najbolj i z raz i t i 

primeri strukturnega rel iefa. Naklon pobočja med 18 in 31 stopinjami, 
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5 . na litološko podlago se v pretežno antiklinalni legi vežejo otoki s kraško 

morfologijo in hidrologijo, 

6 . izrazita primera v vsakem oziru skladnega reliefa sta predvsem dolini Šmar-

skega potoka in Z ib ike, ki sta se poglobili v sinklinalni kadunji. Na po-

bočjih in bl izu dna prevladujejo nakloni pod 18° oziroma do 9 ° . 

S k u l p t u r n i e l e m e n t i r e l i e f a 

Iz Mezetove razprave med drugim spoznamo, da imamo opravka z mladim re-

liefom, ki se je oblikoval v mlajšem pliocenu in predvsem v pleistocenu (str. 

103). Zato je razumljivo, da so zgoraj opisane strukturne črte reliefa kljub 

razmeroma malo odpornim terciarnim sedimentom še danes tako jasne in domi-

nantne. Kljub temu pa v tem reliefu ne manjka reliefnih oblik, ki so le de-

loma odvisne od geološke zgradbe oziroma so se razvijale neodvisno od teh po-

gojev. V prvo skupino sodijo vsekakor nivoji ostanki uravnanega reliefa, ki 

j ih je Meze v podolju ugodovil sedem (pod 420 m) ter dve terasi. 

Razen dveh najvišjih nivojev v podolju, ki sta ostanka zelo široke uravnave med 

Rudnico in Dolgo goro, so vsi n i ž j i nivoji razvrščeni po slemenih in vzdolž 

nj ih, tako kot so odtekale vode proti vzhodu in zahodu ali kot stranski prečni 

pritoki (Meze, s t r . 94, 96). V tem razvoju je značilna vloga sinklinalnih ob-

močij, ki so očitno kmalu začele pritegovati vodni odtok. Eden od dokazov 

za to je ostanek suhe doline na obravnavanem profilu vzhodno od vzpetine š 

cerkvijo Sv. Miklavža v višini nivoja V I I . Obrnjen je prečno na potek sle-

men v smeri Šmarske doline. 

Z dokončnim oblikovanjem podolžnih dolin v najmlajši dobi je napredoval tudi' 

nastanek omenjenih prečnih dolin, ki jih najdemo tudi na zahodni strani Ha-

larjevega brega. Večinoma segajo globoko v osredje Ponikevskega gričevja o -

ziroma v pas tortonskih apnenčastih kamnin. Zakl juči jo se bodisi v obliki za-

trepov, ki jim botrujejo kraške hidrološke razmere ali pa se njihov strmec na 
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koncu občutno poveča in dobijo značaj suhih ali napol suhih dol in. Nekatere 

med njimi so segle celo do razvodnega slemena in ustvarile nizke prevale, kot 

naprimer tista nad Okrogom. Tudi dolina Dvorskega potoka se podobno zakl ju-

č i . Posamezne prečne doline so še mlajšega nastanka in so se zadenjsko vre-

zale le v mlajše nivoje, kot kažejo lepi primeri v Šmarski in Z ib išk i dolini« 

Marsikatera med prečnimi dolinami verjetno sodi v tip retrogradnjih prodornih 

dol in. Nekateri njihovi odseki, kjer je podlaga apnenčasta, so ozki in strmi, 

da ponekod spominjajo na plitve kanjonske doline, tipične za kraško ozemlje. 

V dolin? Bodriškega potoka se mora cesta zaradi takšne ožine umakniti na 

krajši razdalji na starejšo, višjo teraso« Enako je v dolini ponikalnice pod 

Okrogom in prav tako v dolini Dvorskega potoka ter drugod« Podobne, a pre-

cej krajše prečne zatrepne doline so nastale na levem bregu Z ibike pod Sa-

dovcem. 

Tudi nekateri drugi značilni tipi dolin oziroma posamezni odseki dokazujejo, 

da je ta rel ief geomorfološko izredno pester« Dolina Globoškega grabna je lep 

primer za kombinacijo podolžne in prečne doline. Teh je nekaj tudi na sever-

ni strani doline Šmarskega potoka. Precejšnje mora biti tudi število prenočitev, 

posebno v južnem delu podolja, in sicer v območju že omenjene vijugasto po-

tekajoče razvodnice. Meze je predvsem razloži l pretočitve v porečju nekdan-

je Z ib ike, ki naj bi izvirala južno od Resevne (str. 109). Pri tem vzbuja po-

zornost soudeležba Babne reke, ki je pritok Tinskega potoka. Ta je bržkone 

z zadenjsko erozijo prerezaI sleme Tinskega slemena in je segel v območje 

južne sinklinale tik zahodno od doline Z ibike in to verjetno šele precej kas-

no. Enak prodor je nastal v nasprotni smeri skozi sleme Sadovca, kjer je pr i -

tok Ločnica prav tako segel v isto sinklinalno podolje. Tako je nastalo zani-

mivo razvodno vozlišče treh, v različne smeri tekočih potokov. Večji del pre-

točnega ozemlja se v tem primeru odmika na južno stran, kar je razumljivo 

zaradi večjega strmca. A l i lahko domnevamo, da se bo v tem območju isti 

proces še nadaljeval in da bo ista voda pretočila nase še večje ozemlje, mor-

da celo na račun Ločnice? Prodor Babne reke bi namreč lahko pomenil zaus-
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tavitev prestavljanja razvodnice med Savinjo in Sotlo proti vzhodu, torej pro-

ces, ki ga je povzročilo naglo vrezovanje prodorne doline pretočne Savinje v 

pleistocenu (Meze, s t r . 108). Indikacije za to so izdatno večji strmci pozicij 

desnih Sotl inih pritokov v primerjavi s pozicijo pritokov Voglajne. Današnje 

razvodje torej sploh ni stabilno. Posebno lepo je to videti v sila ozkem sleme-

menu med Cerovcem in Sadovcem pri Z idar ju, kjer so se približale grape pr i -

tokov Ločnice in Dragomolskega potoka. Na voglajnski strani znaša v premo-

črtni smeri strmec med vrhom slemena (369m) in plastnico 300 m na razdalji 

2 .000 m 2 stopinji, na sotelski strani pa kar 17° na razdalji komaj 225 m. 

Podobne razlike so tudi na razvodju Bobne reke in Ločnice. Tudi na razvod-

ju Halarjevega brega, ko se cesta prevali i z območja manjših relativnih višin 

med Šentjurjem in Šentvidom na vzhod, dobimo na šmarski strani vtis bolj po-

globljenega in živahnejšega rel iefa. Ta problem stabilnosti ali nestabilnosti 

voglajnsko-sotelskega razvodja in sedanje tendence razvoja pa bi bilo treba 

verjetno proučiti še z drugimi metodami dinamične geomorfologije. 

Današnje vodno in dolinsko omrežje, posebno v severnem delu podolja, pre-

senetljivo spominja na klasičen način klasifikacije dolin v strukturnem rel ie-

fu . Doline Mestinjščice, Mestinje pa tudi Sotle bi bi l i lahko primeri konveks-

nih dolin, še posebno če pomislimo, da se je panonsko morje umikalo tako pro-

ti vzhodu, kakor tudi proti jugu. Za subsekventne doline je v podolju obilo 

klasičnih primerov. To so doline Šmarskega potoka, Z ib ike, Tinskega potoka, 

Voglajne, Cecinjskega potoka in še mnoge druge. Tem sledijo na obeh stra-

neh Smarskega potoka s severne strani prečno na geološko zgradbo in proti 

jugu usmerjene resekventne doline; od juga proti severu pa redkejše obsek-

ventne doline. Zaradi skladnosti geološke zgradbe te slednje niso tipične. 

Podobna situacija je tudi v dolini Z ibike in ponekod drugod. Priznati je t re-

ba, da je drugod v Sloveniji mnogo težje mogoče aplicirati to shemo zara-

di manj enostavne geološke zgradbe. Vendar velja opozorit i , da tudi v tem 

primeru ne gre za povsem verno genetsko inačico sheme, kakršno je podal 

W . M . Davis. Z njo lahko primerjamo predvsem današnje dolinsko omrežje, 

manj pa njegov razvoj. Subsekventne doline so pri tem še najmanj sporne. 
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Zato je še bolj priporočljivo uporabljati za takšno pravokotno razporeditev do-

lin izraz mrežasto ali pravokotniško dolinsko omrežje (trell is drainage) (1, st r . 

287). 

Meze je med drugim opozoril tudi na nesimetričnost omrežja pritokov subsek-

ventnih voda. Severno od sotelske prelomnice razlaga razlike med levim bre-

gom, kamor pritekajo številni pritoki in desnim bregom, ki je skoraj brez nj ih , 

s tektonskim dviganjem severnega krila sotelske prelomnice in drsenjem voda do 

nje. Podobna nesimetričnost vlada tudi v obeh sinklinalah. Vendar menimo, da 

je v tem slučaju vzrok za takšno razporeditev bolj skladnost med zgradbo in 

reliefom. 

K r a š k i r e l i e f 

V svojem opisu Voglajnske pokrajine že Melik omenja kraške pojave, ki j ih 

med drugim dokazujejo imena naselij Ponikva in Ponkvica. Pri tem meni, da 

je pravega apnenca malo in da prevladujejo manj trdne hribine kot so konglo-

merat, peščenjak in lapor. Pač pa, očitno zaradi pomanjkanja dobrih geološ-

kih podatkov zanika obstoj kraških pojavov v terciarni podlagi Zgornjega So-

teIskega (str. 466, 508). 

K njegovim in Mezetovim omembam dodajamo nekaj opažanj o razširjenosti in 

poglavitnih značilnostih tega tipa krasa. Pri delu smo se največ posluževali 

nove osnovne državne karte. Pokazalo se je, da je bolj ali manj zakraselo 

področje tortonskih sedimentov od Ponikve vse do Rogaške Slatine. Zato ni 

dovolj govoriti samo o Ponikevskem krasu, kadar mislimo na osameli kras v 

terciarnem podolju med Voglajno in zgornjo Sotlo. Začne se vzhodno od Po-

nikev v spletu dolin in osamljenih planotastih vzpetin okrog Ponkvice in Ok-

roga. Po izrazitosti površinskih pojavov je v vzpetem svetu Vodenovega, So-

tenskega in Miklavža kras še bolj i z raz i t . Od tod se proti vzhodu nadaljuje 

v predel z imenom Pijovce. Nekaj manj i z raz i t otok krasa je celo v jeziku 
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severno od sotočja Polžanskega potoka in Mestinjščice. Četrto območje zakra-

sevanja pa je v Šmohorskem gričevju, predvsem v okolici Malih in Vel ikih Ro-

den. Izven teh območij zasledimo le posamezne vrtače ali pa območja brez 

površinskega odtoka in s kraškimi studenci na podnožjih pobočij. 

Z a ta tip krasa je v prvi vrsti značilno, da se na površju pokaže živa skala 

le tam, kjer gre za najbolj odporne vrste kamnine. V našem primeru je to 

litotamnijski apnenec, ki pa se lahko na kratke razdalje menjava z ostalimi 

apnenčastimi kamninami. Na Vodenovem je Iitavca očitno precej, kajti doma-

čini so bil i pri oblikovanju polj prisiljeni odstraniti i z zemlje kamenje na po-

doben način kot na klasičnem krasu. Tako so celo v tem terciarnem svetu nas-

tale kamnite grobi je in so zunanji znak za najbolj močno zakrasela območja. 

Tam se običajno pojavijo tudi vrtače, ki pa imajo redko povsem simetrično ob-

l iko. Poprečno vrtače niso globlje od 10 metrov, toda izjemoma dosežejo tudi 

15 do 20 metrov globine. Na Vodenovem, kjer jih je največ, dosežejo največ-

jo gostoto. 

Poleg vrtač so najbolj iz raz i t zunanji znak zakrasevanja še suhe doline. Teh je 

presenetljivo veliko in to predvsem v najvišjih del ih. Toda proces zakrasevan-

ja ni napredoval povsod enakomerno, še posebno v nižjem svetu ne. Zato sre-

čujemo poleg povsem suhih dolin, kjer se voda sploh ne pojavi več, še vrsto 

dolin, kjer je sušnost le periodična. Niso redke doline, v katerih je vrhnji del 

suh, voda pa se pojavi v dnu nekje nižje v dol in i . Zato značilen je primer 

doline pri Okrogu, v kateri potok dvakrat ponikne. Za nekatere stranske suhe 

doline je značilen povečan strmec, do 10° naklona in še več, kar je znak za 

zaostajanje poglabljanja v primerjavi z glavno dolino. V tej zvezi so nastale 

celo posamezne obvisele suhe doline. Med fluviokraškimi oblikami smo deloma 

že omenjali tudi številne zatrepne doline, pa strme prodorne dolinske odseke. 

Na dveh ali treh krajih so v nastajanju celo plitve slepe doline. V dolinah, 

ki so vrezane v apnenčasto podlago, so posebno številni kraški i z v i r i . Največ 

jih je v dolini Dvorskega potoka. Tudi v porečju Bodriškega potoka so najbolj 

iz razi t i kraški hidrografski pojavi s ponori in i z v i r i . Izstopajo predvsem zna-
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čilne vodne zveze med ponori v dnu dolin, od koder pa se voda umakne in se 

pokaže v močnejših izv i r ih na vznožju reliefnih pomolov. V takšnem položaju 

je več izvirov pod Ponikvo in predvsem močan izv i r pod Okrogom. Iz območij 

zakraselih vzpetin pa se kraške vode raztekajo bržkone centrifugalno na vse 

strani. Po pripovedovanju domačinov in poznavalcev ta kraški svet tudi ni brez 

posameznih vodoravnih in navpičnih jam. 

Pred seboj imamo torej tip osamelega, plitvega in recentnega fluvialnega kra-

sa, ki ima specifične poteze zaradi mehkejših apnenčastih kamnin. 
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SOME CHARACTERISTICS OF THE RELIEF OF THE L O W TERTIARY L A N D 
BETWEEN THE V O G L A J N A A N D THE SOTLA 

Jur i j K u n a v e r 

The low hi l ly region in the valley between the upper Voglajna and the upper 

Sotla is an example of a type of rel ief, which is not found in the other parts 

of Slovenia. Oligocenic, miocenic and pliocenic sediments of various qualities, 

from soft clays and sands to resistant lithothamnian limestone and silicious sand-
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stone, were simply folded into three anticlines and two synclines. The author 

analyses the rel ief on the typical profile among Dolga gora, Šmarje and Rud-

nica, where on the surface the parallel geological and with them relief zones 

assert themselves the most. He states the dense connection for these rel ief zones 

to the geological stratum, especially to the changes in the lithology and in 

the dip of strata. From the macrorelief aspect a rather compatible circumstan-

ces are found between the slopes and the geological structure, among others 

also because of young origin of the rel ief . In the wings of the anticlines, 

which have often the nature of structural ridges-escarpments, the biggest steep-

ness of the relief - to 30° , is found on dip slopes. A little less steep are scar 

slopes. The exception is the scar slope of Dolga gora, which is built of the 

resistant s i I icous sandstone and conglomerate. This are the steepest slopes in 

the country and reach up to 4 1 ° . Besides the dominant structural elements 

there are also various sculptural forms created by the development of the re-

l ief up to now. This are many and good preserved erosion surfaces, terraces 

and numerous antecedent valleys. The author discusses also the problem of 

the instability of the divides together with the captured rivers. The drainage 

pattern resembles very much to the classical system of consequent arrangement 

in the young structural re l ief . It is a type of trell is drainage pattern. Part i-

cular attention is paid to local karst phenomena which are represented with 

dolines, dry valleys and various examples of karst hydrography. It is a type of 

young and shallow fluvial karst. 



" A L P O S " 

Tovarna kovinskih izdelkov in opreme 

Š e n t j u r p r i C e l j u 

Izdelujejo najrazličnejšo aluminijasto opremo za gostinstvo, trgovine in 
široko potrošnjo ter tankostenske šivne cevi in varilne praške. Zaposluje 

430 delavcev in ustvarja preko 120 milijonov din na leto. 

Preteklost podjetja sega daleč nazaj, ko je bila v Šentjurju in okolici 
razvita obrtna proizvodnja poljedelskih strojev in orodij ter mlinov. 1948 
je nastalo "Okrajno podjetje za popravilo in remont poljedelskih strojev" 
s skromnimi 20.000 dinarji osnovnih in 10.000 dinarji obratnih sredstev 
ter 9 zaposlenimi. 

1953 se razvije v občinsko podjetje "Poljestroj Šentjur", še istega leta 
pa v "Tovarno poljedelskih strojev Šentjur" . 
Po letu 1953 tovarna hitro napreduje in ima tri leta pozneje že 120 zapos-
lenih ter 680 m 2 . 
1956 povzroči ukinitev regresa na poljedelske stroje stagnacijo in zmanj-
ševanje števila delovne si le, zato preusmeritev na proizvodnjo alumini-
jaste opreme za gostinstvo in stavbno opremo. Preusmeritev je uspela. Ze 
leto pozneje so povečali število zaposlenih za 100 in zgradili novo de-
lovno halo (900 m 2 ) . Tovarna dobi današnje ime - ALPOS Šentjur pri Cel-

ju. 
1961 so zgradili novo halo (1600 m ) in dvignili zaposlenost na 320. 
1967 so vključil i v svoj program proizvodnjo šivnih cevi za kovinsko po-
hištvo in gradbene konstrukcije. 
1970-73 so povečali proizvodne procese za nadaljnjih 4 .800 m2 in dogra-
di l i novo lakirnico. 

Načrtovano širjenje tovarne, ustvarjena delovna mesta za prebivalstvo 
iz manj razvitih predelov, naraščanje vrednosti proizvodnje, neprestana 
izboljšava kvalifikacijske strukture se ugodno odražajo v rasti Šentjurja 
in njegove okolice. 
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USADI NA S O T E L S K E M V POKRAJ INSK I LUČI 

Prispevek k regionalni geografiji 

Darko R a d i n j a * 

Sotelsko je med najbolj značilnimi usadnimi pokrajinami na Slovenskem, saj 

so usadi v tem terciarnem svetu množičen pojav. Nanje so doslej že večkrat 

opozorili ( 1 , 2 , 7 , 1 2 , 2 1 ) . Z načrtnim raziskovanjem, ki se je začelo v zadnjem 

času, je tod ugotovljenih več kot 600 usadov, od tega jih je polovica tudi 

proučenih. Vmes so področja, kjer jih je na 1 km2 celo po več. Zato so usad-

na pobočja že v zunanji podobi sotelske pokrajine med njenimi značilnimi po-

tezami in jih pri geografskih proučevanjih te pokrajine ne smemo prezreti. 

Pri tem seveda ne gre samo za proučevanje usadov v geomorfološki luči, dasi 

ti v marsičem prispevajo k izoblikovanju samih pobočij, kajti tako gledanje 

bi bilo enostransko. Saj j ih še celotno prirodnogeografsko proučevanje ne more 

zajeti dovolj celotno zaradi družbenogeografskih vzrokov in posledic, ki j ih 

vsebujejo. Pravzaprav je upravičeno vprašanje, ali niso usadi - bodi vzročno 

ali funkcijsko - prej družbenogeografski kakor prirodnogeografski pojav in bi 

j ih v prvi vrsti morali obravnavati pri proučevanju družbene preobrazbe pokra-

j ine. Vendar bi bilo tudi tako zoževanje nesmiselno ravno zaradi raznovrstnos-

ti njihovih vzročnih in funkcijskih potez. 

Proučevanje usadov je zahtevno in hkrati hvaležno. Zahtevno zato, ker so u -

sadi genetično precej kompleksni, saj je njihov nastanek vezan na součinko-

vanje zelo širokega spleta pokrajinskih elementov in faktorjev: predvsem vseh 

prirodnogeografskih (od kamninske sestave in izoblikovanosti pobočij do vodnih 

razmer in klimatskih potez po do preperelinske, pedološke in vegetacijske ode-

* 61000, Ljubljana, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 12, 
glej izvleček na koncu zvezka 
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je), pa tudi marsikaterega družbenogeografskega (od oblike in intenzivnosti 

neposredne gospodarske izrabe usadnih pobočij do razmestitve domov, naselij 

in drobne prometne mreže na nj ih) . 

Hvaležno pa je proučevanje usadov zato, ker gre za enega izmed pokrajinskih 

pojavov, pri katerem se dokaj obsežno, nazorno in neposredno prepletajo pri— 

rodni in družbeni dejavniki hkrati . Doslej so med pokrajinskimi pojavi s tako 

nazorno prepletenostjo enih in drugih procesov večkrat navajali erozije prsti, 

za katere vemo, da jo povzroča sicer nesmotrna izraba tal kot posledica druž-

benih zakonitosti, medtem ko se sam proces razvija po prirodnih zakonitostih. 

Danes, v času naglo naraščajočega onesnaževanja in ogrožanja človekovega 

okolja, pa se krog takih procesov vse bolj širi in poglablja. 

Tudi usadi so nazoren primer prepletanja prirodnih in družbenih procesov v pre-

obrazbi pokrajine, okolja, prostora, ali kakorkoli že označujemo predmet geo-

grafije. Saj so usadi podobno kakor erozija prsti v bistvu antropogeno razdiran-

je tako prirodnih kakor družbenih pokrajinskih elementov. Uvrščajo se torej med 

pojave z zelo perečo problematiko današnjega časa. Pri tem je značilno, da ta 

degradacija človekovega okolja ne poteka morda v razvojno dinamični, industrij 

ski pokrajini, temveč na manj razvitem področju s pretežno še tradicionalnim ag-

rarnim gospodarjenjem, kar hkrati ponovno dokazuje, da siromašenje živl jenjske-

ga okolja ni nov pojav. 

To velja zlasti za tisto vrsto usadov, ki v sotelski pokrajini prevladujejo. V Po-

sotelju namreč niso v ospredju veliki oziroma globoki usadi, ki bi bi l i posledi-

ca nestabilnosti same geološke zgradbe ter dolgotrajnih geoloških ali geomorfo-

loških procesov, temveč gre za povsem druge vrste usadov. Z a tisto, ki je v 

literaturi nit i ne uvrščajo vselej med prave usade in jo zato večkrat drugače 

označujejo - Gekriech, opl iv in i , spl iv i , morfogene urvine i td . (15,16,26,30,31) 

Čeprav referat nima namena, da bi obravnaval klasifikacijo usadov in njeno pro-

blematiko, je treba vendarle podčrtati, da gre v naši pokrajini za usade, ki j ih 
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v literaturi malokdaj zasledimo. Večina pozornosti je namreč posvečena usadom 

(zemeljskim plazovom), ki so posledica nestabilnosti samih plasti, ki sestavljajo 

pobočja (17,26,28) . Na SoteIskem teh pojavov skoraj n i . Zato tu pravzaprav 

ne gre za labilna tla (8). Nasprotno! Videti je, da so niž ja in razmeroma po-

ložna pobočja relativno stabilna kljub mehkejšim plastem, ki j ih sestavljajo. Saj 

so tudi geomorfološki procesi s celotnim reliefom vred skladni s sedanjo klimo in 

potekajo zato evolucijsko, ne pa z razvojno skokovitostjo, ki bi bila posledica 

nedokončnega razvoja i z prejšnjih razvojnih obdobij in drugačnih klimatskih po-

tez . 

Pač pa gre v soteIskem terciarnem gričevju za številna drobna, lokalno poruše-

na ravnotežja same preperelinske odeje teh pobočij. Zato so usadi že glede na 

razvojni prostor prej posledica pedogenetskih kakor morfogenetskih procesov. Gre 

torej za pojave, ki v preperelini ustvarjajo tako razrahljano ravnotežje, da ga 

zmorejo začasno in lokalno porušiti že razmeroma kratkotrajni in manj dinamič-

ni procesi, npr. deževje, odtajanje zamrzlih tal, spremenjena vegetacija oz i ro-

ma različne oblike gospodarske izrabe teh pobočij. Proučevanja kažejo, da so 

sotelski usadi vsaj posredno antropogeno zasnovani, če že ne neposredno, da 

gre povečini za pojave, ki so bil i povezani z nekdaj naraščajočo, danes pa -

kar je presenetljivo - nazadujočo dinamiko agrarne izrabe te pokrajine. Na to 

opozarja že razporeditev in zunanja podoba sotelskih usadov. 

Prva značilnost je že njihova razsežnost. Sotelski usadi so namreč zelo majhni. 

Dolgi so le po nekaj metrov ali nekaj deset metrov in le izjemoma več kot sto 

metrov. Povprečna dolžina proučenih usadov znaša 2 7 , 9 m in Širine 12,1 m. 

Podatke o tako majhnih usadih, ki bi hkrati nastopali v večjem številu, v l i te-

raturi le redko zasledimo. Znani so npr. i z Kal i forni je, severno od San Francis-

ca, kjer j ih je 1943. leta opisal Kesseli kot t . i . žepne usade (31), nadalje s 

Podhala na vznožju poljskih Karpatov, ki j ih je 1964. leta proučeval Jakubow-

ski (34), na puhličnih pobočjih Sovjetske Srednje Az i je sta j ih raziskovala 

Skvorcov in Prehorov 1956. leta (32), v Uzbekistanu pa Krukovski in Hožaev 
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1968. leta (33). Manjše usade z drugih pobočij omenjajo le mimogrede in jih 

niso dimenzijsko obdelali. Tako tudi ne usade iz drugih delov panonskega obrov-

ja, kamor spadajo tudi sotelski - na Hrvatskem, v Srbi j i , Romuniji, na Češko-

slovaškem i td. ( 14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ) . 

Glede na velikost spadajo sotelski usadi med najmanjše, in sicer v prvo velikost-
3 

no skupino, ki po nekaterih kategorizacijah- zajema usade z obsegom do 100 m 

(15,26,30) . 

Sotelski usadi so nadalje značilni po tem, da so z e l o t a n k i oziroma p l i t -

v i . V globino segajo le nekaj decimetrov ali metrov, največkrat pa so debeli 

od 1 m do 3 m, saj se prožijo predvsem v preperelinskih plasteh. Najplitvejši 

usadi zajemajo le prst ali celo samo travne ruše, najgloblji pa poleg prepereli-

ne tudi še zgornje dele kamninske podlage, zlasti če je ta peščeno-glinasta. 

Pri tem je pomembno, da poteka drsna ploskev vzporedno s pobočjem, in to ne 

glede na sestavo in potek plasti, ki pobočja sestavljajo. Za usadni mehanizem 

je torej preperelina pomembnejša od kamninske osnove. 

Sotelski usadi so praviloma b r e z b a z e , ker se raztezajo povečini le v sred-

njem delu pobočij in ne segajo do njihovega vznožja,, Ker večinoma obvise na 

pobočjih, jih upravičeno označujemo za v i s e č e ali o b v i s e l e u s a d e . 

Denudacijska, erozijska ali sedimentacijska osnova današnjih dolin zanje ni od-

ločilna, saj obtiče nad njo različno visoko. 

Pač pa je za sotelske usade odločilnejša s t r m i n a p o b o č i j . Pri tem je zna-

čilno, da se usadi ne prožijo po večjih strminah, kakor bi morda pričakovali, 

temveč jih je največ (47 %) na srednje nagnjenih pobočjih z naklonom med 

20 do 30 . Manj pogostni pa so usadi bodisi na še položnejših pobočjih (32 %) 

kakor tudi na bolj strmih (21 % ) . Na pobočjih, ki so nagnjena za več kot 

40° , j ih je le še 7 % , pa tudi na zelo položnih pobočjih z manj kot 10° nak-

lona so le 3 % . Podatki o naklonih se nanašajo na srednje vrednosti. Dejansko 

se nagnjenost sotelskih pobočij spreminja zaradi njihove konveksno-konkavne i z -

oblikovanosti . 
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Z a razumevanje usodnega mehanizma je med zunanjimi potezami usadov morda 

najznačilnejše to, da se niže na pobočju ustavijo približno pri istem naklonu, 

kakor so nastali. Vemo sicer, da se ravnotežje pri enaki strmini težje obnovi 

kakor poruši. Zato sklepamo, da pride med polzenjem do pomembnih sprememb 

v f iz ikalnih oziroma mehanskih lastnostih usojenih plasti. K temu problemu se 

kasneje še povrnemo. 

Naslednja skupna poteza sotelskih usadov je razmeroma zelo s k r o m n a p r e -

m a k n i t e v usojenih plasti, saj se potem, ko zdrsnejo po pobočju le za nekaj 

metrov, kmalu spet uravnovesijo. Pri tem je zelo značilno, da se usadi v že 

usojenih plasteh praviloma ne ponavljajo, da gre torej povečini za e n o f a z n e 

oziroma e n k r a t n e u s a d e . To pomeni, da se spolzele plasti ne uravnove-

sijo samo začasno, čeprav so usajena pobočja zaradi grbinastega in natrganega 

površja hidrološko občutljivejša in bi zato pričakovali nadaljnje polzenje teh 

plasti. 

S tem v zvezi je značilno, da se usajene plasti ne premešajo ali razdrobijo na 

grude, temveč spolze k o t c e l o t a s prstjo in vegetacijo vred, tako da os-

tane na površju travna ruša povečini še sklenjena. Zato sklepamo, da niso plas-

ti med polzenjem suhe ali razmočene, temveč le ustrezno gnetljive, kar opozar-

ja, da za nastanek usadov ni nujna razmočenost ali razmehčanost tal, kakor več-

krat razlagajo. V tem se sotelski usadi še najbolj razlikujejo od kalifornijskih, 

podkarpatskih in drugih manjših usadov, ki jih poznamo i z l iterature. Glavni 

vzrok iščemo predvsem v drugačnih prirodnogeografski h potezah sotelske pokra-

jine, zlasti v klimatskih, pedogenetskih in vegetacijskih, morda tudi družbeno-

geografskih. 

Ob tem velja podčrtati, da so usadni procesi na Sotelskem precej s t a n o v i -

t e n p o j a v . Zdaj se usad utrga tu, zdaj tam in to v različnih letnih časih. 

V celoti vendarle opažamo n e i z r a z i t o p e r i o d i č n o s t , saj se največ 

usadov sproži v določenih letih in v določenih letnih časih, čeprav v kaj raz-

ličnih okoliščinah. Tako jih npr. ob maksimalnih padavinah morda n i , drugič 
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pa se sprožijo že po krajšem dežju ali celo izven deževnih dni, kar opozarja 

na različno genezo in različne neposredne vzroke. 

Zanesljive podatke o starosti, koledarskem času in vremenskih okoliščinah nas-

tanka je za večino usadov, posebno starejših, težko dobit i . Zato so zbrani po-

datki, ki slone na navedbah domačinov, sicer le pr ibl ižni , vendar okvirno ze-

lo značilni . 

Z a sotelske usade ni primerna razčlenitev na aktivne, umirjene in fosilne, ka-

kršno poznajo nekatere klasifikacije (15,19,26) , ker je takšno presojanje težav 

no in neenotno. Zato govorimo raje o različno starih usadih oziroma o s v e -

ž i h , z a r a s t l i h i n i z r a v n a n i h usadih; po njihovi preoblikovanosti skle-

pamo torej na relativno starost in razvojne faze. Najteže je razpoznati že i z -

ravnane usade z nejasnimi sledovi. Take oblike lahko nastanejo namreč z raz-

ličnimi procesi. Pregibi na pobočjih so lahko terasni, strukturni ali usadni. Za 

to je natančnejše določevanje števila usadov na Sotelskem ne samo zamudno, 

temveč tudi brez pravega smisla. Računamo pa, da je vseh usadnih sledov na 

Sotelskem več tisoč. Zato je večkrat bolj smiselno govoriti kratkomalo o uso-

jenih pobočjih kakor o posameznih usadih. 

Sotelski usadi niso enakomerno razporejeni. R a z l i č n a g o s t o t a opozarja 

med drugim zlasti na določeno odvisnost od reliefa in kamninske sestave: ta l . 

Usadi so namreč nekoliko pogostejši v razvodnem in povirnem svetu - ta je 

namreč bolj razčlenjen - ki ga je glede na gostoto hidrografske mreže v ter-

ciarnem svetu razmeroma precej. Na pobočjih pa so največkrat tam, kjer se 

snujejo nove, komaj nakazane pobočne dolinice, oziroma na robovih ali pre-

gibih, ki označujejo širjenje svežega erozijsko-denudacijskega procesa. 

Določena odvisnost od geološke sestave tal se kaže v nekoliko gostejši razpo-

reditvi usadov v smeri tektonske zgradbe oziroma ustreznih litoloških pasov, to 

rej v vzporednici (alpski) smeri. Kamninska sestava je v celotnem Posotelju 

za usade sicer ugodna, ker prevladujejo mehke plasti in med njimi zlasti ne-
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vezane (peski) in slabo vezane kamnine (glina, laporji). Vendar so najugodnej-

še usadne osnove na t ist ih pobočjih, ki dajejo pri razpadanju največ peščeno -

glinastih sestavin. Z a usade je še posebno pomembna nizka stopnja diageneze 

terciarnih plasti, ki se kaže v manjši in spremenljivi nosilnosti in tlačni odpor-

nosti terciarnih sedimentov, pa tudi v njihovi različni stislj ivosti i n prepustnos-

ti (18,19) in sploh v manjši odpornosti terciarnih sedimentov proti zunanjim vp l i -

vom (zlasti vplivom temperaturnih kolebanj in vlage). Z vsem tem je namreč 

povezano globoko preperevanje in raznovrstne hidrogeološke in druge lastnosti, 

ki vplivajo na stabilnost prepereIinske odeje in njene podlage. Pri tem je zna-

čilno, da največ usadov ni morda na čistih glinah ali čistih peskih, temveč na 

pobočjih, kjer se te plasti prepletajo oziroma so v mešani sestavi (peščene g l i -

ne, glinasti peski, peščeni laporji ipd. ) . 

Z a sotelska pobočja je namreč tipično, da jih sestavljajo sedimentni kompleksi 

z zelo pogosto se menjajočimi litološkimi členi (9 ,10 ,11) . Drobno prepletanje 

različno gnetlj ivih in različno prepustnih plasti pa je za usade še posebno ugod-

no. Posebno menjava različnih i lov ic, glinastih peskov, lapornih gl in, glinastih 

peščenjakov, glinovcev in laporovcev ustvarja vrsto značilnih razlik v prepere-

l ini in njeni podlagi, kar je za usadne procese še posebno ugodno. 

Čeprav so sotelski usadi v bistvu prepereIinski, pa e k s p o z i c i j a p o b o č i j 

nima vidne vloge pri njihovi razmestitvi, saj naletimo nanje precej enakomer-

no na različno usmerjenih pobočjih, tudi na severnih. 

Sotelski usadi so sicer r a z l i č n i po o b l i k i , vsi pa so v smeri pobočja 

daljš i . Pomembno pa je, da se kaže določena genetična odvisnost med izobl i -

kovanostjo odlomnega roba in samega usada. V izoblikovanosti usadov pa od-

seva tudi potek drsne ploskve, kar je spričo njene zakritosti toliko pomembnej-

še. Proučevanje usadnih oblik je torej pomembno že za njihovo genetično ra-

zumevanje . 

Stabilnost usadnih plasti ni odvisna le od kamninske podlage in reliefa, čeprav 
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so usadi izključno le na pobočjih. Na Sotelskem je rel ief sicer drobno razčlen-

jen (2 ,3 ,4 ) , vendar pa absolutne in relativne višine niso velike, pa tudi nag-

njenost pobočij je smerna. Nasprotno pa so višja in bolj strma pobočja marsik-

je po Sloveniji brez usadov. Zato menimo, da so pobočja za usade pravzaprav 

le splošna pokrajinska osnova, ne pa njihov vzrok. Podobno velja tudi za ter-

ciarne sedimente. Kajt i usadov nikakor ni na vseh pobočjih in tudi ne na vseh 

pobočjih z glinastimi in drugimi* terciarnimi plastmi, torej je očitno, da je vzrok 

usadnih procesov pravzaprav nestabilnost pobočnih preperelinskih plasti. Ta pa 

je lahko posledica zelo različnih pokrajinskih procesov. 

Proučevanja kažejo, da k lokalni in kratkotrajni nestabilnosti prepereline in nje-

ne podlage često prispevajo njune hidrogeološke lastnosti. Te pa so že zaradi pes-

tre petrografske sestave tal zelo raznovrstne in se po pobočjih hitro spreminjajo. 

Na Sotelskem namreč ne gre samo za gosto, čeprav šibko vodno mrežo, temveč 

za prav tako goste vodne ži le v tleh, kar dokazujejo poleg številnih drobnih i z -

virov po pobočjih tudi nešteti vodnjaki po slemenih. Z a sotelsko terciarno gr i -

čevje je namreč značilno, da se vsa naselja, tudi slemenska, oskrbujejo z vodo 

v tleh, namreč z živo, izvirno ali studenčno vodo, kakor ji pravijo domačini, 

ne pa s kapnico. 

Kakor celotni rel ief , tako so tudi sama pobočja v hidrogeološkem pogledu drob-

no razčlenjena. Vodnih plasti in ž i l ponekod ni ali pa so Šibke in globlje, dru-

god pa izdatne in bliže površja, na kar opozarjajo izv i r i in higrofi lna vegeta-

cija ali pa različno oglejene prsti in značilna, drobna izoblikovanost pobočij. 

Zato so usadi ponekod nedvomno vezani na hidrološko aktivnejše dele pobočij, 

drugod pa ta povezava ni opazna. 

V literaturi se pogosto ponavljajo trditve, da je talna voda glavni vzrok usadov. 

Proučevanja na Sotelskem pa neposredne odvisnosti med talno vodo in preperelin-

skimi usadi niso potrdila. Sotelski usadi se namreč še zdaleč ne razvijajo na vseh 

pobočjih s hidrogeološko aktivnimi potezami. Marsikje se na pobočjih z enakimi 
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geološkimi in hidrogeološkimi potezami neposredno menjavajo usajena tla s sta-

bilnim površjem, če so ta npr. različno kultivirana (gozd - travnik - vinograd), 

na kar še posebej opozarjamo. Ponekod gre sploh za t . i . s u h e u s a d e , ki 

nastajajo na pobočjih, kjer ni vodnih horizontov. Zato menimo, da talna voda 

za nastanek preperelinskih usadov nikakor ni nujna, čeprav lahko najhitreje spre-

minja ravnotežje pobočnih plasti. 

Proučevanja namreč kažejo, da lahko lokalno nestabilnost pobočne prepereline 

začasno poruši tudi sama p e d o l o š k a v o d a ; njeno kolebanje pa ni odvisno 

toliko od splošnih klimatskih potez kolikor od vsakokratnega vremenskega rež i -

ma . 

V literaturi se glede pli tvih usadov ponavlja razlaga, da so posledica razmoče-

nosti preperelinskih plasti, ki naj bi bile izgubile ravnotežje, ko so prišle v te-

koče stanje. Zato povezujejo njihov nastanek neposredno z izdatnim pronicanjem, 

padavinske vode, posebno če so preperele plasti debele in ilovnate, da se lah-

ko razmočijo, nabreknejo in preobteže. Toda pri poizkusih v laboratorijih do pol-

zenja ni prišlo, čeprav so preperelino navlaži l i do razmočenosti in celo do teko-

čega stanja. Pojmovanje o prehodu preperelinske odeje v razmehčano in tekoče 

stanje kot vzrok za usade tudi ne pojasni, zakaj se njeno premikanje ustavi, če-

prav se deževno vreme in s tem zamakanje tal nadaljuje, in zakaj se na robu 

usadov strmi odlomi ne širijo (30). 

Po značilnem polzenju preperelinskih usadov sklepajo v zadnjem času na to, da 

se ravnotežje v preperelinski odej; poruši samo zaradi hidrodinamičnega pritiska 

v njej, včasih pa tudi zaradi povečanega hidrostatičnega pritiska (30). Pri ne-

enakomerni prepustnosti eluvialno-deluvialne plasti, pri dviganju vode po razpo-

kah in drugih podzemeljskih poteh in zlasti pri odtekanju podzemeljske vode ob 

deževju naj bi prišlo do tega, da ima voda, ki zadene na ovire pod plastmi z 

manj prepustnimi vložki in rušo, višj i hidrostatični prit isk, ki ustreza pritisku v 

tistem delu pobočja, ki po višini znatno presega zemeljsko površje ob ov i r i . 
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Ovire, no katere zadene podzemeljska voda, naj bi nastale v tleh bodisi s 

prirodnimi procesi (npr. s podzemeljskim spiranjem in akumuliranjem kamninskih 

delcev zaradi sufozije) ali antropogenimi (npr. steptana tla pod stezami in pot-

mi ali pa zbita t la, ki nastanejo zaradi neustrezne agrarne obdelave). Po Gold-

steinovih navedbah lahko v takih okoliščinah ugotovimo lokalno različen pritisk 

vode z ustrezno razporejenimi piezometri (35). 

Pri lokalno povečanem hidrostatičnem pritisku se kaže, da je premikanje prepe-

relinskih usadov največkrat povezano s prodorom vode. Ta potegne s seboj plas-

ti nad nivojem vode, ki ima višji pr i t isk. Ko pa se usadne plasti utrgajo, se 

usajene plasti skozi nastale razpoke drenirajo, hidrodinamični pritisk pade in 

premikanje tal preneha. V tej luči so zanimive zlasti naslednje značilnosti ob-

ravnavanih usadov. 

Ogromna večina ali 87 % vseh sotelskih usadov je na travnikih in v sadovnja-

kih in komaj 13 % jih je na njivah, v vinogradih, vrtovih in gozdu. Skratka, 

usadov ni tam, kjer so pobočja bodisi docela razgaljena (obdelana tla) ali pa 

so še v celoti zavarovana (z gozdom kot ostankom nekdanje prirodne vegetaci-

je). 

Z a tako značilno razmestitev usadov, kakršna je v sotelski kulturni pokrajini, 

se vsiljujeta dve osnovni razlagi: prva v prirodnogeografski in druga v družbe-

nogeografski luči . 

Po prvi naj bi bila navezanost usadov na določene zemljiške kategorije pred-

vsem posledica p r i r o d n e r a z č l e n j e n o s t i p o b o č i j , ki naj bi jo bil 

človek že skraja upošteval. Tako naj bi zahtevnejšim kulturam, npr. njivam in 

vinogradom, odmeril stabilne in manj vlažne dele pobočij, medtem ko naj bi 

bil labilna in vlažna usadna pobočja prepustil pašnikom in travnikom, kjer so 

usadi manj škodl j iv i , oziroma sadovnjakom, ki potrebujejo vlažnejša t la . Po ta-

kem tolmačenju naj bi se bi l i usadi uveljavil i na Sotelskem že pred kult iv i ran-

jem pokrajin, torej še na gozdnih pobočjih, seveda kot docela prirodni pojav. 
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Taka razlaga pa vzbuja več pomislekov. Danes namreč na neizkoriščenih gozd-

nih pobočjih usadov pravzaprav n i , čeprav v družbeni geografiji poudarjajo, da 

so pod gozdom ostala tista področja, ki so za kuItiviranje najmanj ustrezala, 

npr. povirna in osojna pobočja, ki so bolj razrezana, vlažnejša, hladnejša in 

bolj strma. Ravno te poteze pa so za usade ugodne. Če so bila nadalje sotel-

ska pobočja že prej usadna, bi se bil i usadni procesi na neizkrčenih strminah 

očitno tako razmahnili, da bi preprečili nadaljnje kultiviranje pobočij. 

Po drugi razlagi pa naj bi bila navezanost usadov na določene zemljiške kate-

gorije predvsem posledica k u I t u r n e r a z č l e n j e n o s t i p o b o č i j . Posamez-

ne kulture pa naj bi različno vplivale na stabilnost njihove preperelinske in pe-

dološke odeje. 

Odsotnost usadov na gozdnih pobočjih razlagamo s tem, da gozdna vegetacija 

uspešno vzdržuje stabilnost preperelinske plasti (koreninska prepletenost tal, več-

ja evapotranspiracija, enakomernejše premikanje padavinske vode, manjše kole-

banje temperaturnega in vlažnostnega režima gozdnih tal i td . ) . 

Odsotnost usadov v vinogradih, ki so izrazito pobočna kultura in v sotelski kul-

turni pokrajini tudi precej razširjeni, razlagamo s tem, da je na razgaljenih tleh, 

podobno kakor na n j i v a h , odtok padavinske vode po površju večji, pronicanje 

v zemljo pa manjše. V ospredju je torej površinsko, zlasti ploskovno izpiranje 

prepereline. Denudacija in usadni proces pa se pri preperelinskih usadih i zk l ju-

čujeta. 

Drugače j e na travnih pobočjih. Travna ruša je podobna pivniku, ki vsrka sicer 

veliko padavin, vendar pa te ne morejo vselej sproti prenikniti skozi zgoščen i -

luvialni horizont ali še globlje preperelinske, navadno ilovnate plasti. Zato pr i-

haja na stiku med različno prepustnimi deli pedološke in preperelinske odeje do 

lokalno okrepljenih vodnih horizontov, ki začasno tako zrahljajo ravnotežje zgor-

nj ih plasti, da spolze po pobočju. Najznačilnejši primer so vsekakor usadi, pri 

katerih zdrsne samo travna ruša. 
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Se pogostejši so usadi v sadovnjakih, čeprav je teh manj kot travnikov. Nega-

tivnemu vplivu travne ruše se v sadovnjakih pridruži še vpliv razmaknjenega sad-

nega drevja, ki ustvarja v tleh razlike v obtežbi, vlažnosti in napetosti, kar je 

za stabilnost prepereline še posebno usodno. K temu pripomore še dejstvo, da so 

sadovnjake velikokrat uredili na vlažnejših pobočjih, torej že na prirodno bolj 

labilnih tleh (v komaj zasnovanih pobočnih dolinicah, v plitvih povirnih pahlja-

čah, v konkavno izoblikovanih vesinah i td . ) . Tudi razvijajoči se pedogenetski 

proces pod travno rušo z razčlenjevanjem vertikalne sestave prsti pripomore k raz-

voju usadov. 

Proučevanja so torej pokazala, da so travniki in sadovnjaki dve najmanj ustrez-

ni pobočni zemljiški kulturi v tej pokrajini. Tudi zaledinjanje in potravljanje 

obdelanih tal zaradi sedanjega opuščanja kmetijstva v sotelski pokrajini širita 

usadne procese. Drugi vzrok oživljanja usadov je širjenje kolovozov z useki, 

vendar gre pri tem za drugačen t ip usadov, ki pa so prav tako antropogeni. 

Proučevanja so sicer osvetlila še druge vidike usadnih pojavov v današnjem raz-

voju kulturne pokrajine, vendar jih v kratkem referatu ni mogoče zajet i . 
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LES G L I S S E M E N T S DE TERRAIN D A N S LA VALLEE DE LA SOTLA 

Darko R a d i n j a 

(Résumé) 

En Slovénie, les glissements de terain sont les plus répandus sur le rebord va l l -

onné dè la plaine de Pannonie ( N O de la Yougoslavie), composé de couches 

tertiaires variées et tendres. 

Les recherches, qui n 'ont englobé qu'une partie de la bordure subpannonienne 

slovene, ont montré que dans la région de la Sotla, qui couvre environ 400 km , 

i l y a environ 600 glissements de terrain. Il est caractéristique que ces glisse-

ment sont très petits et peu profonds. En moyenne i ls ont 30 m de longueur, 

10 m de largeur et jusqu'à 3 m de profondeur. Comme les couches ne glissent 

que de quelques mètres, les glissements s'arretent pour la plupart au milieu des 

versants (glissements suspendus). La majeure partie des glissements se trouve sur 

les pentes d'inclinaison moyenne (entre 20° et 30° d' inclinaison). 

Les glissements englobent pour la plupart seulement le sol résiduel et bien sou-

vent seulement la couverture pédologique ou même seulement la couche herbe-

use. Très caractéristique est la liaison des glissements avec certaines catégories 

de terrains. Il y a le plus de terrain à glissements dans les vergers et les prés, 

tandis que dans les forets, les vignobles et les champs cultivés i l n 'y en a 

pratiquement pas. Les glissements de terrain sont donc la conséquence du démem-

brement culturel des versants et i ls sont de ce fait de conception anthropogène. 

Ces derniers temps, i ls se répandent a cause de l'abandon de l'agriculture (dé-

sagrarisation), étant donné que les prés remplacent le sol cult ivé. 



Lesna industrija BOHOR - Šentjur pri Celju. 

Na osnovi obratov z dolgotrajno lesno-predeIovalno 

tradicijo deluje obrat v današnji obliki od leta 1960. 

500 zaposlenih, pretežno i z Kozjanskega, vrednost 

proizvodnje 85 mi l i j . din od tega 2 , 5 mil i j .dolarjev. 

Obrat v M E S T I N J U (260 zaposlenih) - v glavnem finalni proizvodi, vrtne 
garniture za Z R Nemčijo ter lesne kesone za TAM. Vrednost proizvodnje 
30 mi l i j . din, od tega 0 ,55 mi l i j . dolarjev, to je 72 % izvoza na konverti-
bilna področja (ZR Nemčija, I tal i ja). V obdobju 1972 - 74 v celoti rekon-
struiran obrat z modernimi napravami in tehnologijo. 

Obrat ŠENTJUR (200 zaposlenih) - stara f u r n i r n i c a je bila 1968 - 71 v 
celoti rekonstruirana, kapaciteta proizvodnje - 2 , 5 mi l i j . m3; proizvodnja 
plemenitih furnirjev, delno i z domačega slovenskega in jugoslovanskega le-
sa in i z raznih eksotičnih vrst i z Centralne Afrike za potrebe domače indus-
tr i je, predvsem pa za izvoz na vzhodna tržišča. 

Ž a g a r s k a d e j a v n o s t predela v Šentjurju 21.000 m3 hlodovine, pre-
težno listavcev i z osrednje in vzhodne Slovenije in delno i z bl ižnj ih obmo-
čij Hrvatske. 75 % žaganega lesa izvaža predvsem v Itali jo in delno v Sov-
jetsko zvezo, Poljsko in N D R . Z a to dejavnost so v načrtu velika rekonstruk-
cijska dela. 

Obrat K O Z J E (20 zaposlenih) - žagarska dejavnost predela 1.500 m3 listav-
cev. Predvsem lokalni značaj za potrebe domačega kmečkega prebivalstva 
in obnove domačij. V zadnjem času so bile opravljene manjše rekonstrukci-
je obrata in delovnih pogojev. 
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N E K A J Z N A Č I L N O S T I R A Z V O J A V I N O G R A D N I Š T V A N A S O T E L S K E M I N 

V O G L A J N S K E M V Z A D N J I H SEDEMDESET IH L E T I H 

Borut B e l e c 

U v o d n a p r o b l e m a t i k a 

Namen referata je prikaz nekaterih značilnosti vinogradništva z vidika spremi-

njanja površin v obdobju od leta 1896 do 1969 ter poskus opredeliti v splošnih 

potezah vinogradniške regije v svetu med konjiško-boškim gorskim nizom na 

severu in Bohorjem z Orl ico na jugu. Hkrati želim oceniti rezultate terenske-

ga dela v k. o . Virštanj, ki sem ga opravil s študenti oddelka za geografijo 

in zgodovino Pedagoške akademije v Mariboru. 

Obravnavano področje je onstran Sotle dovolj na široko odprto vplivom sub-

panonskega podnebja, hkrati pa zaščiteno z vzporedniško potekajočimi gorski-

mi n iz i pred hladnimi vplivi s severa. Ob ugodni južni ekspoziciji so dani 

posebno ob Sotli še pogoji za vinogradništvo. V viš j i hriboviti notranjosti sub-

panonski vplivi hitro ugašajo, hkrati pa se močno poslabšajo ekološke razme-

re, primerne za uspeva nje kvalitetnejše vinske t r te. To zamenja tu samorodni-

ca. Vinogradništvo kot kmetijska veja zato izgubi v notranjosti pomembnejšo 

vlogo, čeprav je bilo tod sredi preteklega stoletja se veliko vinogradov, ki 

so jih po obdobju trtnih bolezni in Škodljivcev zamenjali predvsem sadovnjaki. 

Upadanje števila aktivnega prebivalstva po drugi svetovni vojni je še posebno 

neugodno vplivalo na vinogradništvo, ki je v svoji tradicionalni obliki zah-

tevalo veliko delovne s i le . Zato je značilno tudi za Sotelsko in Voglajnsko, 

podobno kot za mnoga druga vinorodna področja Slovenije, opuščanje te de-

* 62000, Maribor, Y U , Pedagoška akademija, Mladinska 9, 

glej izvleček na koncu zvezka 
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javnosti, posebno še v hriboviti notranjosti. Izvzeti niso bi l i n i t i vinorodni 

okoliši v ugodnejših ekoloških razmerah, ker so na umik vinogradniških povr-

šin razen omenjenih vplivali tudi mnogi družbeno-ekonomski dejavniki. 

Obnova vinogradništva je zelo počasna in omejena na sporadične primere po-

sameznih "gore". Je izraz težnje neagrarnega prebivalstva iz sosedstva po 

rekreaciji al i navezanosti nekdanjih domačinov na pokrajino. Nedvomno bo 

prav ta motiv obnove v svetu, ki je za kvalitetno vinogradništvo na meji eko-

loških ugodnosti, še najbolj prispeval k očuvanju vinogradniškega ambienta, 

posebno ker družbena gospodarstva zanjo niso zainteresirana. To dokazuje de-

gradacija agrarne pokrajine, ki postaja zaradi opuščanja obdelovalnih površin, 

med njimi vinogradov, vsak dan izrazitejša. Zaostrovanje socialne problema-

tike v tukajšnjem svetu izvira večidel iz nerazvitosti širše kozjanske kmetijske 

regije in jo je tesneje povezovati z upadanjem vinogradniške dejavnosti le v 

najbolj značilnih vinorodnih krajih. Drugod je dajal vinograd kmetu le pride-

lek za domačo uporabo, socialni učinki propadanja vinogradništva pa so bi l i 

temu primerno šibkejši in jih ni mogoče primerjati s tistimi v tipičnih vinorod-

nih pokrajinah, npr. v Slovenskih goricah, v Halozah ali na Šavrinskem. 

I . O p r e d e l i t e v v i n o g r a d n i š k i h m i k r o r e g i j i n o k o l i š e v 

Že uvodoma smo poudarili, da se subpanonski klimatski vplivi v gričevnatem 

svetu ob Sotli močneje uveljavljajo kot dalje v hriboviti notranjosti. Tu je 

zato vinogradništvo močneje zastopano. Vinogradi zavzemajo ponekod dokaj 

visok delež površine, tako npr. v k . o. Virštanj 16 ,9 % , Dobležiče 12,2 % , 

Vršna vas 12,1 % , Buče 11 ,3 % in Hrastje 10 ,7 % . Druge katastrske občine 

so manj vinorodne, kar potrjujejo tudi poprečki 1 , 6 % za Voglajnsko, 2 , 7 % 

za Rogaško podolje in 2 ,1 % za Kozjansko. 

Za vinogradništvo Sotelskega in Voglajnskega je značilna lokalna koncentra-

cija vinogradništva v ekološko najugodnejših mikrookoliših; odtod raztresenost, 

česar v značilnih subpanonskih in submediteranskih vinorodnih pokrajinah ne 
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srečamo v tolikšni meri. Temu primerno je težavnejša tudi vinorodniška regio-

nalizacija. Vsekakor pa lahko ločimo v svetu med konjiško-boškim in bohor-

sko-orliškim gorskim nizom tri več ali manj fiziognomsko sklenjene vinograd-

niške mikroregije: Z g o r n j e S o t e l s k o ali R o g a š k o p o d o l j e , S r e d n j e 

S o t e l s k o (Kozjansko) in V o g l a j n s k o (1, s t r . 150, 185, 189). Medtem ko 

prvi dve uvrščamo še v subpanonski svet, sodi Voglajnsko kot vzhodno obrobje 

Celjske kotline že med robne predalpske pokrajine. Pogoji za vinogradništvo 

so v njem slabši kot v Posotelju, delež vinogradov pa ne preseže v nobeni ka-

tastrski občini 4 % površine. Na vsem Voglajnskem je bilo po stanju iz leta 

1969 le 345 ha ali 1 ,6 % vinogradov. Med vinogradniško manj ugodne predele 

lahko uvrstimo tudi hribovit notranji del Srednjega Posotelja ali Kozjansko, ki 

se močno razlikuje od ugodnega gričevnatega obsotelskega dela iste regije. 

V celotnem Srednjem Posotelju je bilo 1969. leta 498 ha ali 2 ,1 % vinogra-

dov, le nekaj manj kot v Zgornjem Posotelju, kjer so vinogradi zavzemali 

529 ha ali 2 , 7 % . 

Kljub izrazito lokalni koncentraciji vinogradništva bi v navedenih mikroregijah 

lahko iz loči l i nekaj vinogradniških okolišev s krajevno nadpoprečnim deležem 

vinogradov. Prvi zavzema nizko gričevje ob Sotli med Podčetrtkom in B is t r i -

co in ga sestavljajo k. o. Virštanj, Imeno, Dobležiče, Verače, Buče, Zdole, 

Vrenska gorca, Dekmanca, Hrastje in Ples. Svet med Rudnico in Svetimi go-

rami bi lahko opredelili kot v i r š t a n j s k i vinorodni okoliš, ki predstavlja v 

srednjesotelski mikroregiji najznačilnejšo vinorodno submikroregijo s 323 ha 

od skupnih 498 ha vinogradov. Tudi sicer je ta okoliš najkvalitetnejši in naj-

bolj znan. 

Drugi pomembnejši vinorodni okoliš se razprostira v nekaj višjem gričevnatem 

svetu severno od Rudnice in Žusma, predvsem v porečju spodnje Mestinje. 

Zajema katastrske občine Tinsko, Babna reka, Orehovec, Vršna vas, Z ib ika, 

Koretno, Brecijevo, Kristan vrh, Male Rodne, Vonarje, Sv. Ema in Roginska 

gorca. Na zahodu sega ta okoliš v razvodno področje med Sotlo in Savinjo. 

Delež vinograda se nikjer močneje ne vzpne in je najvišji v k. o. Vršna 
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vas (12,1 % ) . Od 530 ha vinogradov, kolikor j ih obsega mikroregija Zgornjega 

Sotelskega, jih je v tem vinorodnem okolišu prek 200 ha. Označil i bi ga lah-

ko najprimerneje kot s p o d n j e m e s t i n j s k o vinorodno submikroregijo. 

V manjšem obsegu najdemo vinograde tudi v Boškem prigorju okrog Lemberga, 

kjer je v k. o. Lemberg, Z g . Gabrnik in Drevenik čez 70 ha vinogradov. 

L e m b e r š k a vinorodna submikroregi ja je s svojo zatišno lego pod Bočem i z ra-

z i to mikroklimatsko pogojena. 

Na Voglajnskem vinogradov ni zaslediti v pomembnejših koncentracijah. Več jih 

imata v nadaljevanju lemberškega vinorodnega okoliša k. o. Javorje in Grobel-

ce, nekaj več tudi k . o . Pletovarje pod Konjiško goro. 

I I . S p r e m i n j a n j e v i n o g r a d n i š k i h p o v r š i n i n s o c i a l n i p r e l o g 

k o t e l e m e n t t r a n s f o r m a c i j e p o k r a j i n e 

Tudi na Voglajnskem in Sotelskem ugotavljamo, podobno kot v večjem delu s lo-

venskih vinorodnih pokrajin, umik vinogradniških površin v primerjavi s stanjem 

ob koncu preteklega stoletja (2). Takrat opuščene površine pa niso ostale v pre-

logu, ker so vinograd nadomestile druge zemljiške kategorije, največ sadovnja-

k i . Po drugi svetovni vojni , ko je depopulacija še posebno pospešila nazadova-

nje vinogradništva, pa dobivajo opuščene vinogradniške in druge kmetijske po-

vršine v mnogo večji meri značaj socialnega preloga. Ta močno vpliva na po-

dobo pokrajine. 

Če primerjamo intenziteto umika vinogradniških površin s slovenskim poprečkom, 

ugotovimo, da je bilo njihovo nazadovanje na Voglajnskem in v Rogaškem po-

dolju nadpoprečno, na Kozjanskem pa zaradi najugodnejših vinogradniških leg v 

gričevnatem svetu ob Sotl i nekoliko šibkejše. 

Spreminjanje površin v obdobju 1896 - 1969 je razvidno iz razpredelnice: 
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R e g i j a 
1896 

ha indeks ha 

1954 

indeks 

1954-1896 

ha 

1969 

indeks 

1969-1896 

Voglajnsko 1.082 100 592 54 345 32 

Rogaško podolje 1 .467 100 825 56 529 36 

Kozjansko 744 100 611 82 498 67 

S k u p a j 3.293 100 2 .028 61 1 .372 41 

SR Slovenija 45.938 100 31 .346 68 ,2 21 .881 4 7 , 6 

V veliki večini katastrskih občin nazadujejo vinogradi že od konca preteklega 

stoletja dalje. Med 42 k. o. Voglajnskega trajno nazadujejo v 34 občinah; 

v Rogaškem podolju je med 52 občinami takšnih 45 in na Kozjanskem med 37 

občinami 26 . Le redki so primeri povečanja vinogradniških površin. 

Podrobnejša korelacija je razvidna iz razpredelnice o tipih katastrskih občin 

po značaju spreminjanja vinogradniških površin: 

Značaj spreminjanja vinogradniških Voglajnsko Rogaško Kozjansko 

površin v katastrski občini podolje 

S te v i I o k . o . (tip) 

nazadovanje 1896-1954, 

1954-1969 34 45 26 

naraščanje 1896-1954, 
1954-1969 1 4 

nazadovanje 1896-1954, 
naraščanje .1954-1969, 
1896-1969 

nazadovanje 1896-1954, 

naraščanje 1954-1969, 

nazadovanje 1896-1969 

naraščanje 1896-1954, 

nazadovanje 1954 -1969, 

1896 -1969 
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naraščanje 1896-1954, 
nazadovanje 1954-1969, 

naraščanje 1896-1969 - - 3 

naraščanje 1954-1969 - - 1 

S k u p a j kat. občin 42 52 37 

Kako je upadel pomen vinogradništva od konca preteklega stoletja do danes, 

pove podatek, da je bilo na Voglajnskem leta 1896 še 17 k. o . s 5 do 15 % 

vinogradniške površine in 1 občina z nad 15 % , leta 1954 pa je imelo več 

kot 5 % vinograda le še 8 občin in leta 1969 ena. 

V Rogaškem podolju je bilo leta 1896 34 kat. občin s 5 do 15 % vinograda 

in 3 z nad 15 % , leta 1954 pa je imelo več kot 5 % vinograda le 16 in leta 

1969 pet občin. 

Na Kozjanskem, kjer ugotavljamo relativno manjši upad vinogradniških površin, 

se je število k. o. s 5 do 15 % vinograda zmanjšalo od 8 na 6 , t ist ih z nad 

15 % pa od 3 na 1. 

N i treba posebej poudarjati, da je pomenilo navedeno zmanjšanje vinogradni-

ških površin ob degradaciji pejsaža tudi bistveno zmanjšanje in ekstenzifikacijo 

kmetijske proizvodnje in tako prispevalo k splošnemu osiromašenju pokrajine. 

I I I . S o c i a I n o g e o g r a f s k a p r o b l e m a t i k a v i n o g r a d n i š k e g a n a -

s e l j a V i r š t a n j 

Problemi vinogradništva in transformacije vinogradniške pokrajine so posebno 

dobro razvidni iz vzorčne raziskave k. o . Virštanj, kjer smo izvedli anketo 

gospodinjstev in kartirali izrabo tal v delu vaškega zemljišča (3). Da smo i z -

brali prav to naselje, ni naključno, saj slovi z 78 ha ali 16 ,9 % vinograda 

kot najbolj vinogradniško. 

Kot marsikje v Posotelju in na Voglajnskem je človek tudi v Virštanju izrabil 

za vinogradništvo strme prisojne lege terciarnega gričevja, relativno odprtega 
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na subpanonsko stran. Navajajo, da dozore tu v zavetnih legah celo smokve. 

Podatki franciscejskega katastra iz leta 1824 (4) in statistike iz leta 1896 po-

vedo, da je bilo takrat tod okoli 100 ha vinogradov, tako da so prekrivali 

dobro petino površine. Po filokseri so se sicer precej umaknili, vendar še zda 

leč ne v tolikšnem obsegu kot v ekološko manj ugodnih predelih hribovite no-

tranjosti. 

Na terenu je mogoče točneje slediti spremembam zemljiških kategorij le za 

relativno kratko obdobje 10 do 15 let. Odstopanja od katastrskega stanja, an-

ketiranje gospodarstev in ogled zemljišč so nam pri tem rabili kot osnova za 

ugotavljanje t i p o v s p r e m i n j a n j a i z r a b e z e m l j e . T i so naslednji: 

a) propad vinograda in prehod v malo kvalitetne travne površine, 

b) opustitev vinograda in uvedba njivskih kultur, največ okopavin, 

c) opustitev vinograda in zasaditev sadnega drevja, 

č) otravljenje njivskih površin in 

d) obnova vinogradov na strmih njivskih površinah, pogosto v starih vinograd-

niških legah. 

Med omenjenimi tipi spreminjanja izrabe zemljišč je najbolj opazno opuščanje 

vinogradniških in njivskih površin ter njihovo zatravljenje. V bistvu gre torej 

za p r o c e s o z e l e n e v a n j a , čeprav tudi sporadičnih primerov obnove vino-

gradov v obstoječih vinogradniških legah ni prezreti. 

Terensko preverjanje zemljiških kategorij in navedbe domačinov o kulturnih 

spremembah so nam omogočile raziskati razne f a z e v i n o g r a d n i š k e g a 

p r e l o g a , največ opleveljeni in otravljeni razvojni stadij. Ugotovili smo tu-

di nekaj primerov absolutnega stadija, to je precej časa opuščenih vinogradniš 

kih površin, poraslih z grmičevjem. Ob teh oblikah pa se v procesu ozelene-

vanja najpogosteje pojavlja relativni ali skriti vinogradniški prelog, kjer je 

zamenjala vinograd druga kulturna kategorija, najpogosteje sadovnjak, travnik 

al i nj iva. 
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Kot v drugih vinogradniških območjih Slovenije je tudi v virštanjskem iskati 

vzroke za opuščanje vinogradniških zemljišč v ostarelosti prebivalstva, njego-

vem izseljevanju, naraščajoči neagrarni zaposlitvi zunaj regije, pomanjkanju 

kapitala za obnovo in sodobnejšo obdelavo, v neugodnih tržnih razmerah ipd. 

Pri tem je pripomniti, da kaže virštanjski okoliš še dokaj ugodno stanje v pr i -

merjavi z drugimi okoliši šmarske in šentjurske občine. 

Najodločilneje vpliva ob sedanjem tradicionalnem značaju vinogradniške tehno-

logije na umik vinogradništva vsekakor dejavnik pomanjkanja delovne s i le . Ker 

je obdelava še vedno ročna,, je od nje odvisna ne le kvaliteta in donos pr i -

delka, temveč tudi obstoj kulturne kategorije. 

Demografska statistika kaže v obdobju 1961 - 1971 (5) v naselju Virštanj upad 

prebivalstva od 219 na 191 ljudi in zelo neugodno starostno strukturo. Otrok v 

starosti do 15 let je bilo leta 1961 še 58, leta 1971 pa 20 manj, hkrati pa se 

je močno povečalo število ostarelega prebivalstva. Starostne skupine v največji 

delovni sposobnosti je oslabilo izseljevanje v obrobne gospodarske centre in v 

tujino. Začasno je na delu v tujini 9 oseb. Praznjenje naselja se kaže tudi 

v upadanju števila članov gospodinjstev, saj je bilo leta 1961 še 11 gospodinj-

stev z več kot 5 družinskimi člani, leta 1971 pa le 4 gospodinjstva. Tako se 

je občutno zmanjšala tudi prirodna rast prebivalstva. 

Dnevna migracija je zaradi oddaljenosti od industrijskih centrov zelo šibka, 

zato se ljudje že ob najmanjših možnostih življenjske eksistence, ki jim jo 

omogoča neagrarna zaposlitev, za stalno nasele izven domačega kraja. 

Število zaposlenih je zelo nizko; v Virštanju je od 191 oseb zaposlenih le 

16, od tega 9 izven naselja. Anketiranje 17 virštanjskih gospodarstev je po-

kazalo, da ž iv i jo najožji sorodniki anketiranih v Štorah, Škofj i vasi, Podčetrt-

ku, Rogaški S lat in i , Šmarju, Cel ju, Velenju in Ljubljani. Le redki so primeri 

dnevne migracije izven kraja prebivališča, saj je kljub avtobusnim povezavam 

izguba časa za prevoz na delo izredno vel ika. Tako porabi npr. zaposlen 

delavec v obe smeri skoraj 4 ure. Drugi, b l i ž j i centri, kot Podčetrtek, Šmarje, 
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Kozje ipd. , žal ne omogočajo pomembnejše neagrarne zaposlitve, zato tudi ne 

pritegujejo prebivalstva iz bolj odmaknjenih predelov Kozjanskega. Mobilnost 

prebivalstva je torej majhna (primerjaj 6 , s t r . 206). N ič čudnega potemtakem 

n i , da je ostala socialna struktura še naprej izrazi to agrarna in da je živelo 

leta 1971 od 116 aktivnih prebivalcev Virštanja kar 94 prebivalcev od kmetij-

ske dejavnosti. Med 58 gospodinjstvi j ih je 29 čistih agrarnih in 15 mešanih. 

Izobrazbena sestava je še vedno dokaj neugodna, saj je bilo v naselju Virštanj 

po statistiki iz leta 1971 od 163 ljudi še 16 ljudi brez šolske izobrazbe, 59 l j u -

di pa je končalo le 4 razrede osnovne šole. Srednjo strokovno šolo imajo samo 

4 osebe, kvalificiranih in visokokvalificiranih delavcev pa je 8 . Nepismene so 

bi le 3 osebe. 

Da bi dobili boljši vpogled v socialnogeografske razmere tega vinogradniškega 

naselja, si oglejmo še zemljiškoposestno strukturo. Ena poglavitnih značilnosti je tu-

di tu pomešanost in razdrobljenost posesti (7). Od celotne površine k. o. Virštanj 

(431 ha) odpade 306 ha na domačine, vsa ostala posest (125 ha) pa je v rokah 

lastnikov iz bližnjega sosedstva, deloma, posebno vinogradniška, tudi lastnikov 

iz bolj oddaljenih krajev. Med 206 lastniki vinogradov - nedomačini - j ih je 

12 iz Loke pri Žusmu, po 9 iz Sel in Gubna, po 7 iz Verač, Dobležič in Slak 

i t d . ; 4 lastniki so iz Celja. Skupaj imajo 45 ha vinogradov, domačini pa 34 ha, 

kar po svoje potrjuje pomen tega vinogradniškega kraja. 

Med 58 gospodinjstvi jih je brez zemlje 14, z 2 ha je prav tako 14 gospodinj-

stev, 4 gospodinjstva imajo 2 - 3 ha zemlje, 8 od 3 - 5 ha, 14 od 5 - 10 ha 

in 4 nad 10 ha. Poprečna velikost gospodarstva znaša 3 , 8 ha, vinogradniške po-

sesti domačinov 40 a in nedomačinov 22 a. Vinogradniška parcela meri poprečno 

24 a . Razdrobljenost posesti zato še naprej ohranjuje tradicionalno ročno obdela-

vo, toliko bolj, ker za mehanizacijo gospodarstev ni materialnih pogojev. Sodo-

ben kmetijski inventar je reven, saj smo pri 17 anketiranih gospodarstvih našteli 

le 2 vprežna sejalnika, 3 motorne kosilnice, 2 motorni žagi in 4 škropilnice. 

Velika večina jih je tudi brez prevoznih sredstev; ugotovili smo le dva osebna 

avtomobila in tri mopede, Tudi zgradbe so v zelo slabem stanju, Večina jih je 

stara nad 100 let. 
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Nerazvitost naselja in nizek živl jenjski standard sta razvidna iz dejstva, da 

so nekatera gospodinjstva še vedno brez električne energije, mnoga pa imajo 

težave z vodno oskrbo, saj so precej oddaljena od vodnega vi ra. Kopalna 

kad, pralni stroj, hladilnik in televizi jski sprejemnik so izjema. 

Precejšnje težave imajo Virštanjčani z oskrbo. Najnujnejše življenjske potreb-

ščine kupujejo sicer v kraju samem, po vsako zahtevnejše blago pa morajo v 

Celje. Podčetrtek je kot nakupovalni center šele na tretjem mestu, občinsko 

središče Šmarje pri Jelšah pa na četrtem. Pomanjkanje ustrezno močnega mikro-

regionalnega centra je torej očitno, dostop do bolj oddaljenih centrov pa je 

zaradi slabe cestne mreže nezadovoljiv. Omenili smo že, kako je prav pro-

metni dejavnik onemogočil izdatnejšo dnevno migracijo in s tem močno zavrl 

proces deagrarizacije in pospešil depopulacijo. Vprašanje prometnih povezav 

in krepitve oskrbovalne funkcije krajevnih centrov na obrobju je zato ž iv l jen j -

skega pomena za prebivalstvo v odmaknjeni notranjosti. Iz ankete je razvidno, 

da je pri tretj ini virštanjskih gospodarstev naslednik na kmetiji neznan, priča-

kujemo pa lahko, da se bo ta delež v opisanih razmerah in trendih razvoja 

iz leta v leto večal. Razvoj terciarnih in kvartarnih dejavnosti v mikroregio-

nalnih centrih na obrobju Kozjanskega (primerjaj 8 , s t r . 79 - 82) bi zato prav 

gotovo ublažil pretirano demografsko praznjenje pokrajine, saj bi omogočil 

bližnjo zaposlitev, hkrati pa ustreznejšo oskrbo prebivalstva, organizacijo šol-

stva in zdravstva. Skoraj vsi anketirani so navedli kot poglaviten problem 

vprašanje prometnih povezav, trgovinske oskrbe; zdravstvenih uslug in oddalje-

nosti strokovnega šolstva. Za ilustracijo naj navedem, da morajo ž Virštanja 

po zdravila celo v oddaljeno Šmarje. 

Navedeni statistični in anketni podatki potrjujejo novo razvojno fazo relat iv-

no slabo razvitih agrarnih področij Slovenije. Ta se kaže v stopnjevanem pro-

cesu demografskega praznjenja in v razpadu klasične agrarne strukture. Hkrati 

smo priče stopnjevanih sprememb v tradicionalni podobi pokrajine in pojema-

nju njenega življenjskega utripa. Preosnova kmetijstva in podeželja je zato 

postala nedvomno problem, ki se ga danes zavedamo bolj kot v preteklosti, 
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saj zadeva temeljna ekonomska, socialna in politična razvojna izhodišča slo-

venske družbe (primerjaj 9 , s t r . 6 - 17, 54, 90 - 92, 102). 

S k l e p i 

Ovrednotenje spreminjanja vinogradniških površin v Posotelju in na Voglajnskem, 

dopolnjeno s socialnogeografsko vzorčno raziskavo k. o . Vi rš tanj , je potrdilo 

sorodnost procesov v vinogradniških pokrajinah Slovenije. Obravnavano področje 

je nedvomno med najslabše razvi t imi, zato so procesi i z raz i te jš i , socialni pro-

blemi pa se ostreje začrtujejo kot v drugih agrarnih pokrajinah. 

Glavne ugotovitve je mogoče strnit i v naslednjem: 

a) Zaradi pomanjkanja lokalnih središč razvoja in neagrarne zaposlitve se v 

težnji po izboljšanju življenjske ravni mladi ljudje močno izsel jujejo. Delež 

aktivnega prebivalstva nenehno pada, zmanjšuje pa se tudi prirodni prirastek. 

Prebivalstvo je ostarelo. Pogoji za razvoj se tako stalno slabšajo. 

b) Deagrarizacija je zaradi pomanjkanja infrastrukturnih objektov zelo šibka, 

medtem ko je prevoz v oddaljene kraje oviran. Dnevne migracije zato n i . 

Delež agrarnega prebivalstva je zelo visok, delež zaposlenih nizek. 

c) Slaba gospodarska razvitost širše regije. Na vsem Kozjanskem ni enega večje-

ga podjetja, a tudi oskrbovalna funkcija krajevnih centrov (trgovine, gosti-

šča, obrtni obrati) je skrajno šibka. Narodni dohodek je med najnižj imi v 

S loveni j i , življenjska raven nizka. 

č) Ekstenzifikacija kmetijske proizvodnje je posebno izrazita v vinogradništvu. 

Vinogradniške površine se posebno v ekološko manj ugodnih legah hitro 

zmanjšujejo. Nastajajo razne vrste socialnega vinogradniškega preloga. Z a 

obnovo z redkimi izjemami ni pogojev. Vedno ostreje se pojavlja problem 

nadaljnje obdelave zemlje in vprašanje dedičev. 

d) Ugotovitev, da je obravnavana regija med relativno najbolj nerazvitimi, 

nalaga naši družbi nalogo, da oblikuje čim jasnejšo politiko njenega razvo-
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ja, soj se z zaostajanjem rasti kmetijske proizvodnje za rastjo drugih gospo-

darskih dejavnosti večajo socialne razlike med slovenskimi pokrajinami. Na 

nadaljnji, perspektivnejši razvoj kmetijstva bi lahko pozitivno vplivale le 

razširjene možnosti za zaposlitev odvečne delovne sile v pokrajini sami in 

na njenem obrobju, za kar so pogoj neagrarne dejavnosti in ureditev pro-

metnih poti. Nujna je tudi z loži tev parcel, ki bo omogočila sodobnejši 

proizvodni proces in zmanjšala vpliv razdrobi jene in pomešane kmečke po-

sesti. Oblikovanje specializiranih kmetij, strokovna in materialna pomoč 

kmetijskim proizvajalcem, preusmeritev iz samooskrbe v intenzivnejšo bla-

govno proizvodnjo in ureditev tržišča so prav tako pogoj za načrtno usmer-

janje in pospeševanje kmetijstva. Ob tem bo seveda še naprej treba skrbeti 

za čim ustreznejše oblike združevanja kmetov in povezavo z družbenim kme-

tijstvom. 
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E I N I G E C H A R A K T E R I S T I K E N DER E N T W I C K L U N G DES WE INBAUES I N S O -

T E L S K O U N D V O G L A J N S K O IN DEN L E T Z T E N 70 JAHREN 

Borut B e l e c 

(Schlüsse) 

Die Wertung der veränderten Weinbauflächen in Posotelje und Voglajnsko, 
ergänzt mit der soziaIgeographischen Sondierungsuntersuchung der Katasterge-
meinde Virštanj, hat eine grosse Ähnlichkeit der Prozesse in allen Weinbauge-
bieten Sloweniens bestätigt. Das behandelte Gebiet gehört zweifelsohne zu 
den schlechteste entwickelten, deswegen sind die Prozesse markanter, die sozia-
len Probleme kommen schärfer zum Ausdruck als in den übrigen Agrargebieten. 

Die wichtigsten Feststellungen kann man folgenderweise zusammenfassen: 

a) Wegen Mangel an lokalen Entwicklungszentren und an Beschäftigungsmöglich-
keiten in nichtagrarischen Tätigkeiten verlassen viele junge Leute das Ge-
biet, um ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Der Anteil der aktiven Bevöl-
kerung wird immer geringer, dazu auch noch der natürliche Zuwachs. 

b) Die Deagrarisierung geht wegen Mangel an Infrastrukturobjekten langsam vor 
sich, die Verkehrsverbindungen mit entfernteren Ortschaften sind gehindert. 
Die Migration blieb so aus. 

c) Schlechte wirtschaftliche Entwicklung der breiteren Region. In ganz Kozjan-
sko gibt es kein grösseres Unternehmen, auch die Versorgungsfunktion der 
Ortszentren (Handel, Gaststätten, Gewerbebetriebe) ist sehr schwach. Das 
Volkseinkommen ist eines der niedrigsten in Slowenien, der Lebensstandard 
ist niedrig. 

d) Die Extensivierung der Landwirtschaftsproduktion ist besonders im Weinbau 

auffäl l ig. Die Weinbauflächen werden besonders in ökologisch weniger gün-

stigen Lagen immer kleiner. Es entstehen verschiedene Arten der Soz ia l-

brachen und Weinbaubrachen. 

e) Die Feststellung, dass die behandelte Region zu den relativ unterentwickelt-

sten gehört, stel l t unsere Gesellschaft vor die Aufgabe, in dieser Region eine 

klare Entwicklungspolitik zu führen, weil die Rückständigkeit der Landwirtschafts-

produktion im Vergleich mit anderen Wirtschaftstätigkeiten immer mehr zu einer 

sozialen Differenzierung in verschiedenen slowenischen Gebieten führt . 



S T E K L A R N A » B O R I S K I D R I Č « 
R O G A Š K A S L A T I N A 

Steklarna Boris K idr ič kot ena vodilnih delovnih organizacij v šmarski 

občini se je v svoji bogati preteklosti vse bolj uveljavljala in se že 

uveljavlja tako na domačem kot tujem trgu potrošnih sredstev. 

Steklarna Boris K idr ič proizvaja luksuzno kristalno steklo za potrebe 

gostinstva in domačinstva (ročna izdelava). Lokalnih virov surovin ne 

izkorišča, z masovnim ročnim delom pa ustvarja i z razmeroma cenene 

surovine visoko kvalitetne proizvode. 

Izvaža na zapadno tržišče več kot polovico svoje proizvodnje ( Z D A , 

Kanada, Francija, Nemčija, I taI i ja, Švica, Belgi ja, Angl i ja i t d . ) . 

Steklarna je začela delati 1927, ko je zaposlovala 150 ljudi na i z -

redno zaostalem območju, Še v predvojnem času je dosegla 250 zapos-

lenih. Med vojno je bila porušena in veliko tedanjih steklarjev pobi-

t ih zaradi odpora proti okupatorju. Vse to je povzročilo daljnosežne 

težave, ko vse po vojni ni bilo na razpolago strokovno usposobljene 

delovne s i le . Takoj po vojni je začela obnova Steklarne. V neposred-

ni b l i ž in i je bila zgrajena Steklarska šola, ki je izobraževala kadre 

za potrebe delovne organizacije, prav tako pa je bila zgrajena tudi 

peč I . 

V povojnih letih so bile zgrajene nove naprave: nova brusiInica, nove 

peči, poslovni prostori i td . tako, da se je Število zaposlenih močno 

dvigni lo. S tem je bil omogočen hiter razvoj tedaj nerazvitega območ-

ja Rogaške Slat ine, ki sodi sedaj med najmočnejše gospodarske predele 

šmarske občine. 

Steklarna je zgradila obrate tudi izven Rogaške S lat ine, tako je bila 

zgrajena moderna brusiInica v Kozjem, modernizira pa se tudi obrat v 

Slovenski Bistr ici. Trenutno zaposluje 1 .500 delavcev, v najkrajšem 

času pa j ih bo zaposlenih ca. 2 . 0 0 0 . 
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O S N O V N E Z N A Č I L N O S T I KMET I JS TVA V OBČINI ŠENTJUR PRI CELJU I N 

ŠMARJE PRI J E L Š A H 

Jakob M e d v e d * 

Kmetijstvo je tista veja človekovega gospodarjenja, kjer je njegovo delovanje 

in uspeh njegovega dela tesno odvisen od naravnih, socialnih in družbeno eko-

nomskih razmer. 

Naravne osnove nudijo določene možnosti, ki jih človek izrablja v skladu z 

doseženo stopnjo socialnega in družbeno ekonomskega razvoja. Čeprav je ve-

čina elementov makronaravnih osnov (kamninska sestava, nadmorska višina, nag-

njenost pobočij, makroklimatske razmere) več ali manj trajnega ali dolgotraj-

nega značaja, so mikronaravne razmere podvržene hitrim spremembam. Nepra-

vilno gospodarjenje s prostorom lahko sproži erozijo prsti, plazove, onesnaži 

ozračje do take mere, da je otežkočeno ali celo onemogočeno uspevanje po-

sameznih vrst naravnega ali kulturnega rastja. Odločilen vpliv na mikronarav-

ne razmere ima tudi vodno gospodarstvo, industrija in promet ter uporaba ke-

mičnih sredstev kot gnojil ali za zaščito pred raznimi škodljivci. Tako človek 

s svojo dejavnostjo že tisočletja posega v okolje in ga oblikuje v skladu s 

stopnjo socialnega in ekonomsko tehničnega razvoja. Zaradi tega pravega, od 

človeških vplivov nedotaknjenega naravnega okolja v naši deželi skoraj n i , mo-

goče se je ohranilo le v področjih, ki so človeku zaradi različnih razlogov ne-

dostopna. 

Vsako obdobje socialno ekonomskega in tehničnega razvoja drugače posega v 

* 61000, Ljubljana, Y U , Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ašker-

čeva 12, glej izvleček na koncu zvezka 
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okolje in oblikuje drugačno kulturno pokrajino. Zato je intenzivnost preobraz-

be pokrajine sorazmerna z intenzivnostjo ekonomskega, tehničnega in socialne-

ga razvoja v neki deželi . Slovenija se je v zadnjih dveh desetletjih spremeni-

la i z zaostale agrarne v industrijsko agrarno deželo. Ugotoviti , kako se ta raz-

voj kaže v spreminjanju izrabe zemljišča v širšem pomenu besede v teh dveh 

občinah, je osnovni namen tega prispevka. V tem referatu sem želel prikaza-

ti zlasti : 

a) osnovne značilnosti razvoja zemljiških kategorij, 

b) osnovne smeri izrabe obdelovalnih zemljišč, 

c) stopnjo tržne usmerjenosti poljedelstva. 

a) O s n o v n e z n a č i l n o s t i r a z v o j a z e m l j i š k i h k a t e g o r i j 

Za ugotovitev splošnih razvojnih potez izrabe zemljišča sem primerjal stanje 

zemljiških kategorij leta 1954 in 1971. Iz primerjave teh podatkov sem skušal 

ugotoviti značilnosti spreminjanja izrabe zemljišča v obeh občinah in, ali so 

te spremembe v skladu s splošnimi tendencami spreminjanja izrabe zemljišča v 

Sloveniji ali pa se kažejo določene posebnosti. Podobno kot v drugem subpa-

nonskem svetu tudi v obravnavanih občinah prevladuje drobna posest. Kakor 

povsod drugod v Sloveniji tudi tu velja pravilo, da so kmečka posestva v dnu 

podolja in bl izu urbanih središč manjša, v višj ih predelih pa večja. Razlika 

v velikosti posestev med kmetijami so predvsem v gozdu, medtem ko pri ob-

delovalni zemlji med "srednjo" in "večjo" kmetijo ni bistvenih razlik. Zelo 

gosta poselitev in s tem povezana drobna posest sta povzročil i , da so tu v 

obdelovanje vključil i vsako količkaj primerno zemljišče. Zato obravnavani ob-

čini spadata med tiste slovenske pokrajine, kjer je nadpovprečno velik delež 

obdelovalnih zemljišč. Leta 1954 so v občini Šentjur pri Celju 21 ,7 % , v 

občini Šmarje pri Jelšah 2 2 , 5 % vseh zemljišč zavzemale nj ive. V sedem-

najstih letih so se njive v občini Šentjur pri Celju zmanjšale za 25 ,2 % , v 

občini Šmarje pri Jelšah pa za 2 3 , 9 % . Skupni popreček manjšanja njivskih 
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zemljišč v obeh občinah znaša 24 ,3 % . V istem času so se njive v celotni 

Sloveniji zmanjšale za 2 0 , 9 % . Torej je to relativno gosto naseljeno in še 

močno agrarno področje pri krčenju nj iv znatno nad slovenskim poprečjem. 

Skupno so se v tem času zmanjšale njive v obeh občinah za 3 .469 ha, kar 

je le nekoliko manj, kot ima danes nj iv cela občina Šentjur pri Cel ju. N e -

koliko nad slovenskim poprečjem je tudi krčenje vinogradov. V navedenem 

obdobju so se vinogradi v Sloveniji zmanjšali za 31 ,9 % , v občini Šentjur 

pri Celju celo za 44 ,1 % , v občini Šmarje pri Jelšah pa za 21 ,8 % , kar 

da skupni popreček 32 % . 

Značilne poteze razvoja se kažejo tudi pri travnih zemljiščih. V Sloveniji 

so se v obravnavanem obdobju zmanjšale površine travnikov za 4 , 7 % . V 

obravnavanih občinah pa so se v tem času travniki povečali za 14,2 % . Pri 

tem je med obema občinama znatna razl ika, v občini Šentjur pri Celju so 

se površine travnikov povečale za 18 % , v občini Šmarje pri Jelšah pa samo 

za 11,5 % . Travniki se večajo predvsem na račun n j i v . 

Iz primerjave statističnih podatkov verjetno za razvoj sadovnjakov ni mogoče 

dobiti prave podobe nit i za celotno Slovenijo nit i za obravnavano področje. 

Po statističnih podatkih naj bi se površina sadovnjakov v obravnavanem času 

v Sloveniji povečala za 168 % , v občini Šentjur pri Celju za 110 % , v ob-

čini Šmarje pri Jelšah pa kar za 1.119 % , kar da splošni popreček za obe 

občini 424 % . Ta "statist ični" porast sadovnjakov je predvsem posledica neena-

ke klasifikacije, kaj je sadovnjak, kaj pa travnik ob obeh popisih, znatno 

manj pa zaradi novih nasadov sadnega drevje. 

Tudi razvoj pašnikov je v obravnavanih občinah znatno drugačen, kot pa so 

splošne tendence razvoja v S loveni j i . Medtem ko so se v navedenem času v 

Sloveniji površine pašnikov zmanjšale za 8 , 5 % , so se v teh dveh občinah 

površine pašnikov povečale za 9 , 6 % . To povečanje je v občini Šentjur pri 

Celju dokaj skromno, saj znaša komaj 2 , 8 % , znatno večji pa je porast v 

občini Šmarje pri Jelšah, kjer znaša 13 % . 



Posebnost razvoja zemljiških kategorij v tem področju se kaže tudi pri razvo-

ju površine gozdov. Medtem ko so v obravnavanem področju gozdovi v celot-

ni Sloveniji porasli za 16,3 % , so se v tem področju celo skrčili za 0 , 2 % . 

To krčenje gre predvsem na račun občine Šmarje pri Jelšah, saj so gozdovi 

v občini Šentjur pri Celju celo nekoliko porasli (za 0 , 4 % ) . Znatno nad slo-

venskim poprečjem je tudi naraščanje nerodovitnih zemljišč. Ta so v tem ča-

su v Sloveniji porasla za 2 1 , 9 % , v obravnavani pokrajini pa celo za 2 8 , 7 % . 

Tudi pri tem nekoliko prednjači občina Šmarje pri Jelšah. 

Če skušamo povzeti osnovne značilnosti razvoja zemljiških kategorij v obeh 

občinah, moramo ugotoviti, da je smer spreminjanja izrabe zemljišča tako z 

vidika te pokrajine kot z vidika celotne Slovenije zelo zaskrbljujoča. Uve l -

javljanje ekonomskih zakonitosti rentabilnosti kmetijstva povzroča v tej pokra-

j in i , ki ima izredno zaostalo socialno posestno strukturo, izredno naglo eks-

tenzifikacijo izrabe zemljišča, ki se kaže v opuščanju ornih zemljišč in na-

raščanju ekstenzivnih travnih zemljišč in nerodovitnega sveta. Ne glede na 

večjo ali manjšo točnost statističnih podatkov in ne glede na realno trenutno 

vrednost naravnega potenciala za kmetijsko izrabo zemlje, je dejstvo, da v 

neki slovenski pokrajini v 17 letih propade četrtina ornih zemljišč, pravi na-

cionalni problem, ki zahteva hitro in odločno ukrepanje tako lokalnih druž-

beno političnih organov kot celotne družbene skupnosti. 

b) O s n o v n e s m e r i r a z v o j a i z r a b e o r n i h z e m I j i š č 

Posebne socialno posestne razmere imajo svoj odraz tudi v izrabi zemljišča. 

Gosta poselitev, drobna posest in razgiban, za poljedelstvo na splošno ne pre-

več ugoden svet so glavni dejavniki, ki pogojujejo samooskrbnost in polikuI-

turnost kmetijstva. Marjan Žagar v svoji doktorski disertaciji pravi, da na 

Kozjanskem v osnovi lahko ločimo naslednje tipe usmerjenosti izrabe zemljiš-

ča: košeninsko-pašniški ali govedorejski na zahodu v višinah nad 400 m, v i -

nogradniško-sadjarski, žitno-okopavinski in govedo-svinjerejski na vzhodu. 
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Igor Vrišer je v svoji študiji "Sistemi agrarnega izkoriščanja tal v Sloveniji 

leta 1960 ugotovil, da se v veliki večini katastrskih občin na področju ob-

čine Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah uveljavlja žitno okopavinski-krmni 

sistem. Ta sistem zavzema v občini Šentjur pri Celju vse katastrske občine v 

podolju, v občini Šmarje pri Jelšah pa v celoti prevlada. Južni del šentjur-

ške občine ima omiljeni krmni sistem. Ta sistem pa se uveljavlja tudi v v iš-

jem svetu na severu in v osamljenih višj ih predelih v šmarski občini. Vinograd-

niški sistem obsega katastrske občine Lemberg okolica, Sv . Ema, Roginska gor-

ca, Sv . Magdalena, Tinsko in Topole. V nekaterih katastrskih občinah v oko-

lici Šmarja pri Jelšah (Pri loge, Bobovo, Dvor, Sv . Barbara, Šmarje pri J e l -

šah in Sv. Tomaž) in Rogaške Slatine (Tržišče in Ratanska vas) pa se uveljav-

lja sadjarski sistem. 

Moja študija "T ipov izrabe zemljišča v Sloveniji leta 1969 , ki temelji na de-

narni vrednosti pridelkov, ne pa na površinah posejanih kultur kot Vrišerjeva 

študija, kaže, da se v obeh obravnavanih občinah uveljavlja omiljeni krmni 

tip (kjer krmne rastline dajejo od 50,1 do 70 % vrednosti pridelkov) z enako-

mernim deležem drugih skupin. Ta tip izrabe zemljišča kaže največjo pol ikul-

turno usmerjenost izrabe zemljišča in se uveljavlja v gosto naseljenih in gos-

podarsko najbolj zaostalih predelih Slovenije ter razen obravnavanih občin 

Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah obsega še občino Lenart, Metl iko, Bre-

žice in Krško. Skupna vrednost poljedelskih pridelkov na ha obdelovalne po-

vršine je leta 1969 znašala v občini Šentjur pri Celju 7.420 din, v občini 

Šmarje pri Jelšah pa 6 .538 din, kar je nekoliko pod slovenskim poprečjem, 

ki je znašalo 7.944 din. 

Usmerjenost poljedelske izrabe zemljišča v obravnavanih občinah pa se tudi 

do danes ni dosti spremenila. Primerjava podatkov i z leta 1967 in 1971 kaže, 

da se vzporedno z manjšanjem nj iv manjša tudi obseg površin posameznih kul-

tur. Z ž i t i (pšenica, r ž , ječmen, oves) je bilo leta 1967 v občini Šentjur 

pri Celju posejanih 38 ,6 % , leta 1971 pa 36 ,8 % vseh n j i v . V občini Šmar-



116 

je pri Jelšah so žitarice nekoliko manj razširjene in so prvo leto zavzemale 

33,1 % , drugo pa 30 ,3 % vseh n j i v . Po deležu n j iv , posejanih z žitaricami, 

sta obe občini bl izu slovenskega poprečja (tabela I I ) . 

Pri okopavinah (koruza, krompir, f i žo l , zel je, ohrovt, krmna pesa in krmno 

korenje) sta obe občini znatno nad slovenskim poprečjem. V obeh občinah 

se delež n j iv , posejanih s temi kulturami, veča. Med obema občinama obsta-

ja razl ika, v šmarski občini je znatno več okopavin kot v šentjurski. Delež 

n j iv , posejanih z deteljo in lucerno, se v obeh občinah manjša in je pod slo-

venskim poprečjem, medtem ko na splošno delež teh dveh kultur v Sloveniji 

narašča. 

Pri primerjavi drugih kultur in prahe kažeta ti dve občini znatne razlike od 

slovenskega poprečja. Te razlike so v tem, da je tu znatno manjši delež zem-

ljišč v prahi, na drugi strani pa v dejstvu, da tu praha narašča, medtem ko 

se na splošno v Sloveniji manjša. 

Zaostalost kmetijstva pa se ne kaže samo v zelo močni polikulturnosti, tem-

več tudi v nizkih donosih. Leta 1971 so bi l i donosi pri vseh poljščinah v 

obeh občinah močno pod slovenskim poprečjem, edina izjema so bi l i donosi 

pri črni detelji in lucerni v šmarski občini. Donosi na površinah družbenega 

sektorja so bil i za tretjino v i š j i , toda družbeni sektor goji samo nekaj pšeni-

ce ter lucerno in deteljo. 

c) S t o p n j a t r ž n e u s m e r j e n o s t i k m e t i j s t v a 

Poljedelstvo na obravnavanem področju je poIikulturno in namenjeno predvsem 

samooskrbi. Stopnja tržne usmerjenosti pri poljedelskih pridelkih je zelo skrom-

na in znaša v občini Šmarje pri Jelšah 0 , 7 % ter v občini Šentjur pri Celju 

2 , 2 % vseh pridelanih poljedelskih pridelkov. To je v primerjavi z že tako 

skromnim slovenskim poprečjem, ki za to leto znaša 5 ,0 % , zelo malo, in 
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Delež prodanih poljedelskih pridelkov leta 1969: 

občina žita 
okopa-
vine 

sadje grozdje hmelj krma skupno 

Šmarje pri Jelšah 

Šentjur pri Celju 

0 , 3 0 , 7 

0 , 3 

14,3 

1 ,8 0 ,1 

100 0 , 4 0 , 7 

70 0 , 3 2 , 2 

SR Slovenija 11,8 6 , 3 31 ,9 9 , 9 98,0 1 ,3 5 , 9 

Struktura prodanih kmetijskih pridelkov leta 1969 (delež posameznih skupin 

v %): 

občina skupno 
pol je-

de Ijstvo 
živino 
reja 

sadje les drugo 

Šmarje pri Jelšah 

Šentjur pri Celju 

100 

100 

M 

6 , 3 

88 ,5 

75 ,2 

V 

3 ,3 

4 ,3 1 ,1 

9,0 6,7 

SR Slovenija 100 10,4 66, 7 7 , 1 11,8 4,0 

to še zlast i , ker sta obravnavani občini še močno kmetijski. Pri tem pa mora-

mo še omeniti, da večino poljedelskih tržnih presežkov prihaja i z družbenega 

sektorja. 

Iz podatkov o strukturi tržne usmerjenosti je razvidno, da sta obe občini i z ra-

zito živinorejski in da ti pridelki dajejo največji delež vrednosti prodanega 

blaga. Kljub temu, da področje leži v tistem predelu Slovenije, kjer so rela-

tivno ugodni pogoji za sadjarstvo, je delež sadja v strukturi prodanega kme-

tijskega blaga znatno pod slovenskim poprečjem. 

Če ob koncu skušamo povzeti glavne značilnosti izrabe zemljišča in stopnjo 

usmerjenosti k trgu, lahko ugotovimo, da se tudi tu kažejo značilnosti social-

no posestne strukture. Izraba zemljišča je polikulturna s prevlado in naraščan-
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jem deleža okopavin, kar je značilno za področja drobne posesti in za področ-

ja z močnim deležem mešanih in delavskih gospodarstev. Pridelovanje poljedel-

skih pridelkov je namenjeno predvsem samooskrbi, glavni del dohodkov daje ži-

vinoreja. Z a ohranitev potencionalnih kmetijskih zemljišč in za napredek kme-

tijstva v tem področju je razen uvedbe moderne agrotehnike potrebna tudi te-

meljita sprememba socialno posestnih razmer, kajti brez tega ni mogoč napre-

dek kmetijstva in dvig življenjske ravni kmečkega prebivalstva. 

L i t e r a t u r a i n v i r i : 

1 . Anton Sore: Geografija nekaterih delov celjske makroregije. Celjski zbor-
nik, posebna izdaja, Celje 1969. 

2 . Marjan Žagar: Gospodarska geografija Kozjanskega in nje problemi, dok-
torska disertacija, Ljubljana 1963. 

3 . Igor Vrišer: Sistemi agrarnega izkoriščanja tal v Slovenij i , Ekonomska re-
vija Ljubljana, 1967, p. 190-211. 

4 . Jakob Medved: Tipi izrabe zemljišča in tržna usmerjenost kmetijstva (v t i s-
ku, Geografski vestnik 1973). 

5 . Statistični podatki po občinah SR Slovenije 1972, Zavod SR Slovenije za 
statistiko. Ljubljana 1972, I , IV, V I I . zvezek. 

PRILOGA 

I . R a z v o j z e m l j i š k i h k a t e g o r i j 

kategorija 
Šentjur 
pri Celju 

Šmarje 
pri Jelšah 

Skupno 
obe občini 

SR Slove-
nija 

njive: 

1954 v ha 

v % 
5.203 

21 ,7 
9.013 

2 2 , 5 

14.216 
22 ,2 

346.533 
17,7 

1971 v ha 

v % 

3 .889 

16,2 
6 .858 

17,1 
10.747 

18,8 
274.037 

13,3 
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razlika v ha 
v % 

- 1 . 3 1 4 
- 2 5 , 2 

- 2 . 1 5 5 
- 2 3 , 9 

- 3 . 4 6 9 
- 2 4 , 3 

-72 .496 
- 2 0 , 9 

travniki: 
1954 v ha 

v % 

5 .365 
22 ,4 

7 .519 

18,8 

12.884 

20 ,2 

333.020 

16,8 

1971 v ha 

v % 

6 .333 8 .387 14.720 317.057 

razlika v ha 

v % 

+968 

+18 ,0 

+868 

+ 1 1 , 5 

+1 .836 

+14 ,2 
-15 .963 

- 4 , 7 

sadovnjaki: 

1954 v ha 

v % 

190 

0 , 7 

97 

0 , 2 
287 
0 , 5 

13.761 
0 , 7 

1971 v ha 

v % 

417 

1 , 7 

1 .086 
2 ' 7 

1.503 
2 , 4 

37.056 
1,8 

razlika v ha 

v % 

227 

+110 

989 

+ 1.119 
1.216 

. +424 

23.205 

+ 168 

vinogradi: 

1954 v ha 

v % 

424 

1 ,7 

1.481 

3 , 7 

1.905 

3 ,0 

30.114 

1 ,6 

1971 v ha 

v % 

237 

1 ,0 

1 .057 

2 , 6 

1.294 

2 , 0 

20.646 

1,0 

razlika v ha 

v % 
-187 

- 4 4 , 1 
-424 

- 2 1 , 8 
-611 

- 3 2 , 0 

9 .465 
- 2 1 , 9 

pašniki: 

1954 v ha 

v % 

2 .143 

9 ,0 

4 .020 

10,0 
6 .163 

9 , 7 

295.016 

15,0 

1971 v ha 

v % 
2 .203 

9 ,2 

4 .552 

11,4 

6 .755 

10,6 

269.869 

13,3 

razlika v ha 

v % 

+60 

+ 2 , 8 

+532 

+13 ,0 

+592 

+ 9 , 6 

-25 .147 

- , 8 5 
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I 

r ibniki: 

1954 v ha 

v % 

26 
0 , 1 

1 27 2 .260 
0 , 2 

1971 v ha 

v % 

60 11 71 2 .585 

razlika v ha 

v % 

+34 

+130 
+10 

+1 .000 

+44 

+163 
+325 

+14 ,4 

gozdovi 
1954 v ha 

v % 

10.056 
4 2 , 0 

16.770 
4 1 , 9 

26 .826 
4 1 , 9 

836.527 
4 2 , 5 

1971 v ha 

v % 

10.105 

4 2 , 2 

16.647 

4 1 , 6 

26.752 

4 1 , 8 
972.925 

48 ,0 

razlika v ha 
v % 

+48 
+ 0 , 4 

-123 
- 0 , 7 

-74 
- 0 , 2 

+136.925 
+ 16,3 

nerodov.sveh 

1954 v ha 

v % 

566 
2 , 4 

1.098 

2 , 7 

1.664 

2 , 5 
107.603 

5 , 5 

1971 v ha 

v % 

729 

3 , 0 

1.422 

3 , 5 

2 .151 

3 , 3 

131.222 

6 , 5 

razlika v ha 

v % 
+163 

+28 ,0 

+324 
+ 2 9 , 5 

+478 

+ 2 8 , 7 

+23.619 

+ 2 1 , 9 

skupna 

1954 

1971 

površina: 

23.973 

23.973 

39.999 

40.002 

63.972 

63.975 

1,964.834 

2 ,025 .400 
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I I . I z r a b 

(v ha) 

a z e m l j i šča po p o s a m e z n i h k u l t u r a h 1 . 1 9 6 7 i n 1 9 7 1 

pol jed. 
kulture 

Šentjur 
pri Cel i u 

Šmarje 
Jelšah 

pri obe obči 
skupaj 

ni 
Slovenija 

1971 1967 1971 1967 1971 1967 1971 1967 

I . žita: 

pšenica 973 994 1.498 1.554 2 .471 2 .548 60.113 55.634 

rž 27 50 110 212 137 262 9 .326 10.959 

ječmen 226 279 267 367 493 646 10.826 13.216 

oves 206 400 204 306 410 706 9 .726 12.892 

del .posej. 
nj iv: v ha 1.432 1 .723 2 .079 2 .439 3.511 4 .162 

i 

89.991 92.701 

v % 36 ,8 38 ,6 30 ,3 33 ,1 32 ,7 35 ,2 32 ,8 32 ,6 

I I . okopavine: 

koruza 802 870 1 .789 1.769 2.591 2 .639 47 .679 46.004 

krompir 891 592 1.108 998 1 .689 1.590 45 .195 48 .267 

f ižol 16 6 67 23 83 29 2 .665 2 .669 

krmna pesa 131 200 95 158 226 358 6 .537 7.407 

krmno kor. 30 10 50 95 80 105 1.945 2 .503 

del.posej. 
nj iv: v ha 578 1 .698 3 .189 3 .135 4 . 7 6 7 4 .833 105.196 108.056 

v % 4 0 , 6 38,1 4 6 , 5 4 2 , 7 44 ,4 4 0 , 9 38 ,3 38 ,0 

I I I . trave: 

detelja 213 249 367 543 580 792 26.838 23.674 

lucerna 263 405 622 596 885 1.001 18.553 17.068 

de! .pose«. 

nj iv: v ha 476 654 989 1.139 1 »465 1.793 45.491 40.742 

v % 12,2 14,7 14,4 15,4 13,6 15,1 16,5 14,2 
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IV . druge kulture In praho: 

v ha 403 383 591 646 1.004 1.029 33.359 42 .635 

v % 10,3 8 , 5 8 , 8 8 , 8 9 , 3 8 , 7 12,4 15,2 

BASIC CHARACTERISTICS OF THE AGRICULTURE I N THE C O M M U N I T I E S OF 

Š E N T J U R PRI CELJU A N D ŠMARJE PRI JE LŠAH 

By Jakob M e d v e d 

(Summary) 

Presenting the main characteristics of the agriculture in the communities of 

Šentjur pri Celju and Šmarje pri Jelšah I wanted to show: 

- the main characteristics of the development of land categories 

- the main directions of the exploitation of cultivated land 

- the degree of market-orientation of the agriculture. 

The communities Šentjur pri Celju and Šmarje pri Jelšah include a part of 

densely populated subpannonic Slovenia. Small properties and agricultural over-

population linked to them, and relatively good natural conditions of agricul-

ture, are the main reasons that these two communes belong to the regions of 

Slovenia which have more than average part of the cultivated land. In seven-

teen years (1954 - 1967) the surface of fields (arable) in those two communes 

diminished for one fourth (24,3 %) which is more than the Slovene average. 

More than average is also the surface of vineyards. The development of pastures 

is also rather different from the general tendency in Slovenia, for in this period 

the pastures in Slovenia have retrograded for 8 , 5 % , while in these communes 

they increased for 9 , 5 % . We can notice peculiar features of development also 

for forests. In that period the forests in Slovenia increased for 16,3 % , in this 

region the forested area has declined. 

Predomination of small properties has its results also in the use of the land. The 

popular fodder type is asserting itself (where the fodder plants give from 50,1 

to 70 % of the total value of all agricultural products) with proportionate part 

of the other groups. This type of the land use shows the greatest polycultural 

orientation and is predominating in densely populated and economically less de-

veloped regions of Slovenia. The collective value of the agricultural products 

on 1 ha of the land is a l i t t le under the Slovene average. 
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The agriculture in these two communes is polycultural, and i t is destined to 

self-consumption. The degree of market-orientation is low; the percentage of 

products that come to the market is 7 % in Šmarje pri Jelšah and 2 , 2 % in 

Šentjur pri Cel ju. This is very l i t t le i f compared to the modest Slovene avera-

ge which was in 1969 - 5 % , especially because these two communities are 

mainly agricultural. The main part of agricultural products that reach the mar-

ket is produced by the social sector. 



ŠENTJUR pri CELJU 

konfekcijsko podjetje se s proizvodnjo moških p i -

žam uspešno uveljavlja na vsem jugoslovanskem 

in tudi že evropskem tržišču. 

Zaposluje 180 žensk, kar je zelo ugodno spričo 

znatnih možnosti zaposlitve moške delovne sile v 

kovinski industriji v Štorah, Celju in Šentjurju, 

medtem ko je ženska delovna sila s Kozjanskega 

težko našla zaposlitev. 

Nastanek 1950 i z skromne obrtniške dejavnosti. 

Hitrejši napredek 1952 z novimi delovnimi mesti 

in preusmeritvijo na serijsko izdelavo splošne in 

sodobne konfekcije. 
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R E G I O N A L N I I N DEMOGRAFSKI R A Z V O J NA OBMOČJU OBČIN Š E N T J U R 

PRI C E L J U I N ŠMARJE PRI JELŠAH 

Vladimir K l e m e n č i č 

Območja občin Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah spadajo v tista periferna 

področja Slovenije, ki so vse do zadnjih let ostala skoraj zunaj učinkov indu-

str ial izacije, s tem pa tudi zunaj vseh tistih pojavov industrijske družbe, ki se 

kažejo v regionalno-socialnih in regionalno-gospodarskih procesih ter v zunanji 

podobi pokrajine. Območji teh občin so zajeli učinki indu-

strializacije Slovenije v specifični obliki in na poseben način, ki ga že lahko 

opredelimo s pomočjo drobnega terenskega opazovanja in s pomočjo analize po-

datkov. Za obe področji občin je značilno, da sta v dobi hitre industrializaci-

je Slovenije dolga desetletja oddajali svojo delovno silo gospodarsko razvitim 

področjem Slovenije, v nemajhni meri pa tudi inozemstvu na sezonska dela. 

T i dve občini spadata med tiste občine Slovenije, kjer se zaradi velike rel ief-

ne razčlenjenosti po slemenih in hrbtih ter vmesnih dolinah niso mogla ši r i t i 

gravitacijska zaledja dnevne migracije delovne sile in cone s prevlado nekmeč-

kega prebivalstva. 

1/Vladimir Klemenčič: Geografija prebivalstva Slovenije (s karto in tabelo med 
tekstom, literaturo v prilogi in prevodom v angleščino), GV XL IX/1972 L jub-
ljana 1972, s t r . 133-157. 

2/ Svetozar llešič: Regionalne razlike v družbeno-gospodarski strukturi SR Slove-

nije - Les differences regionales dans la structure socio-economique de la S lo-

venie, GV XL/1968, Ljubljana 1968, s t r . 3 -18 . 

3/ Vladimir Klemenčič - Karl Ruppert: Z u r Raumrelevanz der Grundfunktionen in 
wirtschaftsgeographischen Strukturmuster Slovveniens - München Studien zur So-
z i a l - und Wirtschaftsgeographie, Band 7, Sozialgeographische Probleme Süd-
osteuropas. Wirtschaftsgeographisches Institut der Universität, München 1973, 
s t r . 65-75. 

61000, Ljubljana, Y U , Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 12, 

glej izvleček na koncu zvezka 
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Medtem ko je število krajev z industrijo in število delovnih mest v industriji 

v ostali Sloveniji zelo hitro napredovalo pred letom 1965, pa lahko v teh dveh 

občinah sledimo večanju števila delovnih mest v industriji Šele v zadnjih letih, 

to je v obdobju, ko v ostali Sloveniji zaradi avtomatizacije v industrijski pro-

izvodnji število delovnih mest kljub večanju obsega proizvodnje že stagnira ali 

le skromno napreduje. 

Na celotnem ozemlju obeh občin je bilo v industriji l. 1951 zaposlenih vse-

ga 858 l judi, I . 1961 1 .320 , I . 1970 pa že 2 .114 l judi. V občini Šmarje 

pri Jelšah sta bila I . 1951 le dva kraja z industrijo: Dobovec z 88 in Rogaška 

Slatina s 522 zaposlenimi. V občini Šentjur pri Celju pa je imelo industrijske 

obrate le naselje Šentjur pri Celju s skupno 248 zaposlenimi. Do I . 1961 se 

podoba ni bistveno spremenila; v občini Šmarje pri Jelšah je imelo v industriji 

zaposlenih Kozje 44 ljudi, Mestinje 47, Rogaška Slatina pa 645 l judi. 

V občini Šentjur pri Celju je število zaposlenih v industriji do leta 1961 na-

raslo na 584. Do I . 1970 se je v občini Šmarje pri Jelšah krajem z industrijo 

pridružil še nov kraj Šmarje pri Jelšah s 113 zaposlenimi; v Kozjem je naraslo 

število delovnih mest v industriji na 63, v Mestinju na 167, v Rogaški Slatini 

na 1 .003, v občini Šentjur pri Celju pa na 768 (v samem Šentjurju). 

4/ Vladimir Kokole: Funkcije slovenskih mest, (Summary Functional Classi-
fication of Towns in Slovenia), GV XXXIV 1962. Ljubljana 1963, s t r . 
21-56. 

5/ Igor Vrišer: Centralna naselja v Jugoslaviji (Summary: Central places in 
Yugoslavia) Ekonomska revija, 1968, p. 395<-430. 

6/ Igor Vrišer: Vplivna območja slovenskih mest, Regionalni prostorski plan 
za območje SR Slovenije, stanje v prostoru in razvojne težnje, dokumenta-
cijsko gradivo I I . Zavod za regionalno prostorsko planiranje, Ljubljana 
1973, s t r . 97-105. 

7/ Božo Kristan: Industrijski kraji 1951 in 1970, Regionalni prostorski plan za 
območje SR Slovenije, stanje v prostoru in razvojne težnje, dokumentacij-
sko gradivo I I , Zavod SRS za regionalno prostorsko planiranje, Ljubljana 
1973, s t r . 73-77. 
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Zaostajanje tega področja v Industrializaciji se kaže tudi v izredno visokem 

številu prebivalcev na eno delovno mesto v industr i j i . Medtem ko je bilo v 

Sloveniji I . 1970 na eno delovno mesto v industriji 7 prebivalcev, je v obči-

nah Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah prišlo na eno delovno mesto v indu-

str i j i 22 prebivalcev. To stanje je bilo I . 1951 še znatno slabše. Tedaj je bilo 

v občini Šmarje pri Jelšah na eno delovno mesto v industriji 54 prebivalcev, v 

Šentjurju pri Celju 72, v Sloveniji pa 12,8 prebivalcev. 

Ker se je industrija razvijala v glavnem v dolini med Šentjurjem in Rogaško 

Slatino ter zelo skromno sredi Kozjanskega, v Kozjem, v krajih, ki so promet-

no težje dostopni i z bližnje in daljne okolice, je ostalo še I . 1951 v občini 

Šmarje pri Jelšah izven območja dnevne migracije delovne si le, zaposlene v 

industr i j i , 60 % vsega poseljenega prostora, v občini Šentjur pri Celju pa 42 % . 

Leta 1961 se je obseg takega teritorija skrčil v občini Šmarje pri Jelšah na 

16 % , v občini Šentjur pri Celju pa na 4 % . 

S širjenjem gravitacijskih zaledij dnevne migracije v industriji zaposlene de-

lovne sile se je večal odstotek t i s t ih , ki prebivajo izven kraja zaposlitve, in 

to mnogo bolj intenzivno kot v ostali S loveni j i . V Sloveniji je prebivalo i z -

ven krajev zaposlitve leta 1951 okoli 40 % , leta 1961 pa okoli 53 % zapo-

slenih v industr i j i , v občini Šmarje pri Jelšah pa je prebivalo izven krajev 

zaposlitve od skupnega števila zaposlenih v industriji okoli 60 % zaposlenih, 

leta 1961 pa 75 % , v občini Šentjur pri Celju pa je stanovalo leta 1951 i z -

ven Šentjurja, ki je edini kraj z industrijo v občini, 35 % , leta 1961 pa že 

okoli 90 % zaposlenih. 

Zaostajanje v industrializaciji pa potiska odvišno delovno silo na sezonska 

dela tudi v inozemstvo. Ta pritisk je izredno močan, saj je v obeh občinah 

8/Vladimir Klemenčič: Prostorska diferenciacija Slovenije po selitveni mobil-

nosti prebivalstva, (Summary spatial differentiation of Slovenia to the mi-

gration mobility of the population), Gospodarski zbornik X I I , S A Z U , 

Ljubljana 1971, s t r . 137 - 219. 
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skupaj pri 2 .114 delavnih mestih v industriji kar 1.329 oseb (po podatkih 

popisa prebivalstva I . 1971) zaposlenih na sezonskem delu v inozemstvu. 

Z vključevanjem kmečkega prebivalstva v nekmečke poklice na vse širšem te-

ritori ju obeh obravnavanih občin se je pričela spreminjati tudi struktura gospo-

dinjstev. Že leta 1961 je bilo v obeh občinah le še po okoli 40 % čistih 

kmečkih gospodinjstev, delavsko-kmečkih je bilo po okoli 28 % , nekmečkih 

pa po okoli 30 % , V Sloveniji pa je bilo leta 1961 20 % kmečkih gospodinj-

stev, 19 % delavsko-kmečkih in 61 % nekmečkih gospodinjstev. Do leta 1966 

je nazadoval delež kmečkih gospodinjstev v obeh občinah na okoli 38 % , de-

lež delavsko-kmečkih je napredoval na okoli 30 % , delež nekmečkih gospo-

dinjstev pa je napredoval na okoli 32 % . 

V menjavi strukture gospodinjstev med letoma 1961 in 1966 sta obe občini še 

vedno močno zaostali za celotno Slovenijo, saj je bilo v Sloveniji leta 1966 

že okoli 70 % nekmečkih gospodinjstev, kmečkih 17 % , delavsko-kmečkih pa 

le 13 % . Močnejše naraščanje deleža delavsko-kmečkih gospodinjstev od na-

raščanja deleža nekmečkih gospodinjstev je tipični znak zaostalosti, saj se z 

oblikovanjem delavsko-kmečkih gospodinjstev oblikuje skupina prebivalstva, 

ki ne more živeti samo od dela na kmetij i , pa tudi ne samo od dela v in -

dustriji ali v drugih neagrarnih dejavnostih in si mora zato ob velikih napo-

rih in ob veliki izgubi časa z dvojnim, toda skromnim zaslužkom pridobivati 

sredstva za preživljanje. 

Zaradi počasne rasti industrije ter izseljevanja v druge kraje Slovenije in 

na delo v tujino lahko sledimo v občinah Šentjur pri Celju in Šmarje pri 

9/ Zavod SRS za statistiko: Prv: podatki popisa prebivalstva in stanovanj 
31 . I I I . 1971, Statistično gradivo, š t . 2/71 , Ljubljena, maj 1971 . 

10/ Vladimir Klemenčič: Mešana delavsko-kmečka struktura kmečkih gospo-

dinjstev in kmečkih gospodarstev v S loveni j i , Inštitut za geografijo 

Univerze v Ljubljani, (Arhiv), Ljubljana 1971 . 



Jelšah v zadnjih dveh desetletjih nazadovanju števila prebivalstva (Karta 1). 

V občini Šentjur pri Celju je nazadovalo število prebivalstva od leta 1953 do 

leta 1961 od 17.971 na 17.023, do I . 1969 pa na 17.001. V občini Šmarje 

pri Jelšah pa je število prebivalstva nazadovalo od 32.920 v letu 1953 na 

31.098 v letu 1961 in na 30.724 v letu 1969. V občini Šentjur pri Celju je 

število prebivalstva od leta 1953 do leta 1969 nazadovalo za 5 , 4 % , v ob-

čini Šmarje pri Jelšah pa za 6 , 7 % , medtem ko je v istem razdobju naraslo 

število prebivalstva v celotni Sloveniji za 13 ,7 % . 

Depopulacija je zajela široka območja teritorijev obeh občin, saj sta podvr-

ženi konstantnemu nazadovanju števila prebivalstva v obeh obdobjih, tako v 

obdobju 1953-1961 kot v obdobju 1961 - 1969. V občini Šmarje pri Jelšah ob-

sega teritorij konstantnega nazadovanja števila prebivalstva 44 ,2 % celotnega 

poseljenega teritorija, v občini Šentjur pri Celju pa 31 ,3 % celotnega pose-

ljenega teritori ja. Konstantno rast števila prebivalstva lahko ugotovimo zaradi 

ugodnih možnosti zaposlitve v obeh obdobjih (1953 - 1961 in 1961 - 1969) le 

na teritori ju, ki obsega v občini Šmarje pri Jelšah 20 % , v občini Šentjur 

pri Celju pa 4 , 9 % celotnega poseljenega teritori ja. Če upoštevamo, da 

obsega v Sloveniji teritorij s konstantnim naraščanjem prebivalstva v obeh 

razdobjih 11,2 % celotnega poseljenega teritorija, teritorij s konstantnim na-

zadovanjem števila prebivalstva pa le 25 ,6 % celotnega poseljenega teritorija, 

nam jasno izstopi očiten znak neugodnih trendov gospodarskega razvoja obrav-

navanih občin (Karta 2). 

Konstantno razseljevanje mladega odraslega prebivalstva iz tega področja se 

odraža v prirodni rasti prebivalstva. Večja umrljivost od rodnosti v letih od 

1961 do 1968 je v občini Šentjur pri Celju na teritori ju, ki obsega 11,9 % , 

v občini Šmarje pri Jelšah pa 24 ,6 % celotnega poseljenega teritorija, pr i-

rodna rast prebivalstva nad 10 %o pa je na teritoriju občine Šentjur pri Celju 

na 4 ,9 % , ne teritoriju občine Šmarje pri Jelšah pa na 3 , 9 % celotnega po-

seljenega teritori ja. V vsej poseljeni Sloveniji obsega območje z negativno 

prirodno rastjo le 15,5 % , območje z več kot 10 %o prirodne rasti prebi-
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valstva (med I. 1961 - 1968) pa 36,4 % celotnega poseljenega sveta Slove-

nije (Karta 3); 

Tendence depopulacije na širokem teritoriju obeh občin so še bolj nazorno i z -

ražene s številom migracijskega salda med letom 1961 in 1968. Pozitivni migra-

cijski saldo izkazuje 11,2 % celotnega teritorija občine Šentjur pri Celju in 

10,9 % celotnega teritorija občine Šmarje pri Jelšah, tako da ima negativni 

migracijski saldo v občini Šentjur pri Celju 88,8 % , v občini Šmarje pri Jelšah 

pa 89,1 % celotnega teritorija. V Sloveniji je število pozitivnega migracijskega 

salda na 17,8 % , število negativnega migracijskega salda pa na 82,2 % pose-

ljenega sveta (Karta 4). 

Pri vseh teh demografskih spremembah sta seveda zaradi šibke industrializacije, 

pa tudi zaradi počasnega razvoja drugih neagrarnih dejavnosti zadržali obe ob -

ravnavani občini velik odstotek kmečkega prebivalstva, število kmečkega prebi-

valstva je v razdobjih 1953 - 1961 in 1961 - 1969 sicer močno nazadovalo, 

v občini Šentjur pri Celju so leta 1953 našteli 11.445, leta 1961 8.737 in 

leta 1969 8.551 kmečkih prebivalcev, v občini Šmarje pri Jelšah pa so leta 

1953 našteli 21.393, leta 1961 17.147 in leta 1969 16.763 kmečkih prebival-

cev. V občini Šentjur pri Celju se je znižalo absolutno število kmečkih prebi-

valcev v tem času za 25,3 % , v občini Šmarje pri Jelšah pa za 21,6 % . 

V celotni Sloveniji pa je v istem razdobju nazadovalo število kmečkega prebi-

valstva kar za 32,5 % . 

V občini Šentjur pri Celju je bilo leta 1969 in leta 1961 od skupnega števila 

prebivalstva okoli 50 % kmečkega, v občini Šmarje pri Jelšah pa okoli 55 % 

kmečkega prebivalstva. V obeh občinah pa je bilo leta 1953 še okoli 63 % 

kmečkega prebivalstva (Karta 5). 

Ti podatki nam osvetljujejo dejstvo, da se je med letoma 1953 - 1961 izselila 

večina mladega kmečkega prebivalstva, zaradi česar je odstotek nazadovanja 

kmečkega prebivalstva v teh dveh občinah večji od odstotka nazadovanja kmeč-

kega prebivalstva v celotni Sloveniji, kjer je to nazadovalo le za 10 % . Med 
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letoma 1961 - 1969 se v občinah Šentjur pri Celju in Šmarje pri jelšah od-

stotek kmečkega prebivalstva ni spremeniI, v Sloveniji pa je nazadoval za 

7 % . Stagnacija odstotka kmečkega prebivalstva v obravnavanih dveh občinah 

je tipičen izraz demografske izčrpanosti prebivalstva v teh dveh občinah. 

V obeh obravnavanih občinah ima velika večina teritorija še vedno več kot 

40 % kmečkega prebivalstva. Občina Šmarje pri Jelšah ima takega teritorija 

84,5 % , občina Šentjur pri Celju pa 81,9 % . Obseg takega teritorija znaša 

v Sloveniji le 42 ,8 % . 

Manj kot 15 % kmečkega prebivalstva, kar pomeni podpovprečni delež kmeč-

kega prebivalstva za Slovenijo (I. 1971), ima občina Šmarje pri Jelšah na 

teritoriju, ki obsega 1,7 % poseljene površine, občina Šentjur pri Celju pa 

na teritoriju, ki obsega 1,2 % poseljene površine. V Sloveniji je takega te-

ritorija, ki ima manj kot 15 % kmečkega prebivalstva, skupaj 12,5 % od 

celotnega poseljenega sveta. 

Celotni teritorij obeh občin se po demografskih procesih in strukturah znotraj 

močno diferencira in ga lahko delimo na demografsko absolutno ogrožena, 

pretežno agrarna področja, demografsko relativno ogrožena, pretežno agrarna 

področja, demografsko neogrožena, pretežno agrarna področja ter na demo-

grafsko neogrožena, pretežno neagrarna področja. 

D e m o g r a f s k o a b s o l u t n o o g r o ž e n a , p r e t e ž n o a g r a r n a p o d r o č j a 

imajo več kot 40 % kmečkega prebivalstva, večjo umrljivost od rodnosti, kon-

stantno nazadovanje števila prebivalstva in negativni migracijski saldo. Tak 

teritorij obsega v občini Šmarje pri Jelšah 35,4 % celotnega poseljenega ob -

močja občine, v občini Šentjur pri Celju 26,8 % , na poseljenem ozemlju 

Slovenije pa je takega teritorija 13,0 % . 

D e m o g r a f s k o r e l a t i v n o o g r o ž e n a , p r e t e ž n o a g r a r n a p o d r o č -

ja imajo tudi več kot 40 % kmečkega prebivalstva; umrljivost in rodnost 

sta izenačeni, migracijski saldo je negativen, v rasti prebivalstva je pa i z -
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rožena tendenca k stagnaciji. V občini Šmarje pri Jelšah je takega teritorija 

15,1 % , v občini Šentjur pri Celju pa 9 , 5 % , medtem ko je takega teritorija 

v Sloveniji 12,9 % od skupnega poseljenega sveta. 

D e m o g r a f s k o n e o g r o ž e n a , p r e t e ž n o a g r a r n a p o d r o č j a imajo 

prav tako več kot 40 % kmečkega prebivalstva; rodnost je večja od umrljivo-

sti, migracijski saldo je negativen, v gibanju števila prebivalstva pa se kažejo 

tendence k rahlemu naraščanju al i k stagnaciji prebivalstva. V občini Šmarje 

pri Jelšah je takega teritorija 30 ,7 % , v občini Šentjur pri Celju 45 ,5 % , v 

celotni Sloveniji pa se ta območja razprostirajo na 21,0 % vsega poseljenega 

sveta. 

D e m o g r a f s k o n e o g r o ž e n a , p r e t e ž n o n e a g r a r n a so tista področja, 

kjer je delež kmečkega prebivalstva nižji od 40 % , rodnost je večja od umr-

ljivosti, prirodni prirastek je pozitiven, v gibanju števila prebivalstva pa se 

izražajo tendence po naraščanju. Takega teritorija je v občini Šmarje pri Je l -

šah 18,8 % , v občini Šentjur pri Celju 17,5 % , medtem ko zajema tak svet 

v celotni Sloveniji 42,6 % poseljene površine. (Karta 6) 

Tak demografski razvoj, ki je na velikem delu teritorija zelo kritičen, lahko 

pripišemo tudi slabim prirodnim pogojem za kmetijstvo. Skoraj na celotnem 

teritoriju obeh občin, razen v dolini med Šmarjami pri Jelšah in Rogatcem ter 

ob Sotli, je v ravnini le malo obsežnejših kompleksov kmetijske zemlje, ki bi 

nase navezala večja naselja. V večini območij obeh občin so za kmetijstvo 

primerna zemljišča razmetana po manj obsežnih slemenih, nanje je navezana 

poselitev v obliki manjših zaselkov in razloženih naselij. Prav tak način po -

selitve pa otežkoča izgradnjo prometnih poti in drugih infrastrukturnih dejavno-

sti: zdravstvenih, oskrbovalnih in izobraževalnih ustanov. Prav iz teh vzrokov 

se je že zaključil proces izseljevanja mladega prebivalstva iz presežkov mlajše 

kmečke delovne sile. Ker v notranjih hribovitih področjih primanjkuje za gospo-

11/ Vladimir Klemenčič: Regionalne razlike in problemi demografske in poselitvene 
strukture, Regionalni prostorski plan za območje SR Slovenije, stanje v prostoru 
in razvojne težnje, dokumentacijsko gradivo I I , Zavod SRS za regionalno pro-

sfrorsko plamranje^ Ljubljana 1973, str. 79 - 95. 
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darsko pobudo sposobnega prebivalstva, ostaja kmetijsko gospodarstvo tradicio-

nalno in še naprej polikulturno, usmerjeno predvsem v kritje domačih prehram-

benih potreb, zato se zunanja podoba izrabe zemlje ni bistveno spremenila. 

V obsežnih notranjih področjih Kozjanskega se je obdržala stara kmečka hiša z 

gospodarskimi poslopji. Nove , moderne stanovanjske zgradbe, hiše delavcev 

ali adaptirani kmečki domovi se pojavljajo v industrijsko intenzivneje se razv i -

jajočem območju med Šmarjami pri Jelšah in Rogatcem. Ker odseljene delovne 

sile ne zamenjuje kmetijska mehanizacija, obstoječa delovna sila pa z ročnim 

delom ne more več obdelovati vseh površin, lahko zasledimo na vseh področjih 

opuščene ali zanemarjene njive, sadovnjake, vinograde in travnike. 

Podrobnejše empirične raziskave bi nam pokazale, da so tipi demografskih 

področij vidni v zelo nazorni obliki prav v stopnji izkoriščenosti zemlje, v 

stopnji razpadanja kmečkih hiš in gospodarskih poslopij, v stopnji rasti nekmeč-

kih hiš in v načinih in intenzivnosti adaptacij kmečkih hiš in gospodarskih po-

slopij. 

N a demografsko absolutno ogroženih, pretežno agrarnih področjih, ki so v 

sklenjenih pasovih zastopana na južnem delu, v jedru Kozjanskega, prevla-

duje tip stare kmečke hiše; te so deloma že zapuščene in v fazi razpadanja. 

Zemlja pa je v nekaterih področjih sorazmerno slabo izkoriščena. 

Ze lo lepo prihajajo do izraza v zunanji podobi pokrajine neogrožena, pretež-

no agrarna področja v Posotelju in v posameznih delih doline med Šmarjami 

pri Jelšah in Rogatcem. Ker se je v tem tipu demografskih področij obdržalo 

več kmečke delovne sile, je zemlja intenzivneje obdelana, kmečka hiša in 

gospodarsko poslopje pa sta modernizirana. 

V demografsko neogroženih, pretežno agrarnih področjih, ki se oblikujejo na 

teritorialnih jedrih gravitacijskih območij zaposlitvenih in uslužnostnih centrov 

(Šentjur pri Celju, Mestinje in Rogaška Slatina), je s kmečko hišo intenzivno 

pomešana že tudi nekmečka hiša, ki je bivališče delavca. Kmečke hiše so v 
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številnih primerih adaptirane, zemlja pa je intenzivneje obdelana, saj bližina 

kraja zaposlitve izven kmetijstva prinaša polkmetu dohodek, ki ga deloma v l a -

ga v kmetijstvo in v adaptacijo kmečkega doma. 

Z A K L J U Č E K 

Naše analize so pokazale, da se je zaradi prepočasne industrializacije na ob -

sežnih področjih našega raziskanega ozemlja odselilo preveč delovne sile, kar 

je povzročilo izoblikovanje obsežnih, demografsko ogroženih agrarnih področij, 

ki niso nič drugega kot področja odmiranja kulturne pokrajine. Odpira se 

vprašanje, ali je sploh mogoča rešitev nadaljnje poselitve obsežnih hribovitih 

področij ob obstoječi zemljiški strukturi ter v kakšni meri in kje lahko govor i -

mo o rentabilnosti vlaganj v infrastrukturo in v gospodarske dejavnosti. Prav 

tem vprašanjem bomo morali pri nadaljnjih geografskih proučevanjih posvetiti 

več pozornosti. Odgovore bomo morali iskati tudi z valorizacijo prirodnih po-

gojev v vseh tistih področjih, ki so ostala izolirana od inovacij urbanizacije 

moderne industrijske družbe. 

Vse podatke analitsko obdelala in v tekstu preverila Antonič Božena. 

R E G I O N A L A N D D E M O G E O G R A P H I C D E V E L O P M E N T O N THE TERRITORY 
OF THE C O M M U N E S ŠENTJUR PRI C E L J U A N D ŠMARJE PRI JELSAH 

By Vladimir K l e m e n č i č 

S u m m a r y 

In regionally-economic and regionally-social respects the territories of the com-
munes Šentjur pri Celju and Šmarje pri Jelsah represent the underdeveloped 
part of East Slovenia. In the article the author clarifies the specific characte-
ristics of the regional-demogeographic development of this area; in doing this 
he has drawn on the analysis of the movement of the number of population 
during the periods 1953-1961 and 1961-1969 (Map 2), of the natural increase 
during the period 1961-1968 (Map 3), of the migration balance during the 
period 1961-1969 (Map 4), and of the percentage on the agricultural popula-
tion in 1969 (Map 5). O n the basis of data obtained from the analysis he has 
divided the area of the two communes into different types of demogeographic 
regions, specifically into demographically absolutely imperilled areas, predomi-
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nantly agrarian areas (with more than 40 per cent of agrarian population of the 
commune territories), predominantly non-agrarian areas (with less than 40 pet 
cent of agrarian population), demogeographically not imperilled but generally 
agrarian population (with more than 40 per cent of agrarian population), and 
demogeographically not imperilled but generally non-agrarian population (with 
less than 40 per cent of agrarian population). 

In making the demogeographic analysis the author has also clarified the pro-
blem of the daily migration of manpower. 

The territory of the two communes is trafficwise rather away from the places 
of employment, and owing to the uneven relief it is also the individual set-
tlements that have only inadequate traffic connections among themselves. 

Until the end of the World War II the territory under examination was almost 
wholly without any industry and as such purely agrarian, over-populated, with 
under-developed agricultural production and the land parcelled up into very 
small holdings. After the World War II - during the first decade - the young 
manpower had moved out into, the bigger employment centres in Slovenia, 
while during the last decade the young manpower started to move to the re-
maining industrial centres in Slovenia as well as to travel abroad, in greater 
numbers, to do season work. On the valley-type of a belt, between Šentjur 
and Rogatec, there has started in recent years to develop a zone of stronger 
economic development, involving industry, tourism, and a mechanization of 
farming. In this zone the percentage of the agricultural population has decre-
ased (at present it comes up to only 5 to 15 per cent), while the percentage 
of the non-agrarian population has risen considerably, mostly on the account 
of the increased number of jobs in industry, tourism, and because of the daily 
migration of manpower to Celje. On this zone it is that we can speak of the 
normal age structure of the population. On the other hand, on the remaining 
territory of the two communes (which is generally of a mountainous type) we 
find what is a demogeographically either absolutely imperilled (in the area 
where the population is dying out) or relatively imperilled area (in the area 
where the population is moving out) (Map 6). In these regions most of the 
young population has moved out; mortality rate exceeds the natural increase, 
the migration balance is negative, the number of inhabitants is on the decre-
ase, on farms it is only the population vitally and emotionally relying on 
land that still remains, and so we get in these regions a relatively very high 
percentage of agrarian population. 
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Kmetijstvo Šmarje 
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Kmetijstvo Šmarje je TOZD "HMEZAD"-a Žalec. Ukvarja se s kmetij-

sko kooperacijsko in lastno proizvodnjo, trgovsko dejavnostjo in usluga-

mi: mehanične, kovinske, betonarske in prevozniške stroke v celotni ob-

čini. 

V sestavi TOZD so zadružne enote: Kozje, Bistrica ob Sotli, Imeno, 

Pristava, Rogaška Slatina, Šmarje, Strojni servis Šmarje in lastna živi-

norejska, poljedelska in sadjarska proizvodnja. 

Promet v letu 1973: 810.000.- din, 150 zaposlenih, 2.500 kooperantov 

v kmetijski proizvodnji. 

V kmečki kooperaciji naslednja proizvodnja: 6 milij. litrov mleka, 1.500 

ton goveda, 500 ton pitanih telet, 400 ton pitanih bekonov, 500 ton 

pitanih piščancev, 150 ton ribeza, 60 ton jagod, 600.000 litrov vina. 

Z 18 poslovalnicam? oskrbuje kmetije s kmetijskim reprodukcijskim ma-

terialom, gradbenim materialom in mehanizacijo. V okviru TOZD je tu-

di proizvodnja hlevske opreme in betonarskih izdelkov, pa tudi hranil-

no-kreditna služba s 35.000 vlogami. 

Proizvodnja se hitro povečuje, razvojni program pa predvideva nadalj-

nje močno povečanje kmetijske kooperacije in lastne proizvodnje. 
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SESTAVINE PREBIVALSTVENEGA PRIRASTKA V POKRA J IN I MED SOTLO, 

SAVO, S A V I N J O IN V O G L A J N O V DESETLETJU 1961 - 1971 

Milan N a t e k * 

U v o d 

V prispevku bomo v osnovnih obrisih orisali rast števila prebivalstva v desetlet-

ju 1961 - 1971. Pri tem nas bodo zanimale vrednosti obeh rezultatov, ki ne-

posredno vplivata na spremembe prebivaIstvenega stanja. Za celovitejšo doje-

manje vrednosti prirodnega prirastka in selitvene bilance je potrebno, da prika-

žemo vrednostne stopnje prvin, iz katerih sta sestavljena oba vodilna in odlo-

čujoča činitelja rasti prebivalstva. 

Poudariti moramo, da je v obseg obravnave poleg ozemlja občine Šentjur pri 

Celju in Šmarje pri Jelšah vključen še del laške, sevniške, krške in pretežna 

večina brežiške občine. S tem smo želeli spoznati, ali je imela rast Števila 

prebivalstva v posotelsko-voglajnski regiji kakšna posebna obeležja, oziroma 

kakšno je ustrezno stanje na nekoliko širšem ozemlju. 

Podatke, na osnovi katerih smo ugotavljali stopnjo rasti števila prebivalstva, 

smo povzeli iz uradnih statističnih publikacij popisa prebivalstva. Prav tako 

smo podatke o številu rojstev oziroma o številu umrlih, na osnovi katerih je 

izračunan prirodni prirastek prebivalstva, dobili iz ustreznih virov demografske 

statistike Zavoda SRS za statistiko. Ker pa za naše potrebe oziroma za posa-

mezna območja krajevnih ali matičnih uradov ni na voljo ustreznih podatkov o 

selitvenih gibanjih prebivalstva, smo za njihov prikaz uporabili posreden izra-

* 61000, Ljubljana, Y U , Inštitut za geografijo, Slovenska akademija znanosti 

in umetnosti, Novi trg 5, glej izvleček na koncu zvezka 
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čun migracijskega salda. Seveda nam ta način ne daje možnosti, da bi spozna-

li in ugotovili migracijsko dinamiko, to je vrednosti priselitev in odselitev ozi-

roma stopnjo bruto selitev na določenem področju . 

Namenili smo se, da bomo pregled rasti števila prebivalstva naslonili na teri-

torialni obseg matičnih oziroma krajevnih uradov. Marsikje je ta teritorialna 

bolj ali manj zaokrožena enota preobsežna in zato tudi preveč heterogeno ses-

tavljena, da bi mogli prav v njej spoznati številnejša krajevna obeležja. Če-

prav smo imeli na razpolago osnovno dokumentacijsko gradivo za naše najmanj-

še teritorialne enote ( t . j . za naselja), pa vendarle menim, da bi nam obravna-

va oziroma prikaz po naseljih ali morda celo po katastrskih občinah preveč raz-

bila vpogled v posebnosti in splošnosti. Pri tem smemo še posebej pripomniti, 

da se pri primerni teritorialni zaokroženosti izgubijo prenekateri ekstremi, ki so 

značilni le za ožje območje, do veljave pa pridejo tako imenovane povpreč-

ne, t j . splošne ali najbolj karakteristične vrednosti posameznih pojavov, ki so 

lahko značilne za širši prostor. 

a ) Rodnos t v d e s e t l e t j u 1961 - 1970 

Pregled stopnje rodnosti po posameznih okoliših obravnavanega področja nam 

pokaže, da je bila vrednost natalitete (17 %o ) v preteklem desetletju za 3,5 % 

pod republiškim povprečjem (17,6 %o ) in da je zaostajala tudi za povprečno 

stopnjo rodnosti v celjski regiji (17,9 % o ) . Ta ugotovitev je presplošna, da 

bi se mogli povsem zadovoljiti z njeno dognanostjo, saj nas v tem primeru za-

nimajo tudi prostorske razlike, ki so na obravnavanem ozemlju zelo očitne. 

V zadnjem desetletju je bila najnižja stopnja rodnosti ugotovljena na območju 

matičnega urada Kapele (11,2 %o ) , pa tudi področji matičnega urada Bizelj-

sko in Sromlje sta imeli podpovprečno nizko stopnjo natalitete, saj se je ta 

gibala samo okrog 12 % o , t . j . približno za 29 % pod slovenskim povprečjem. 

Nasprotno pa ugotavljamo za naselja, ki so v sklopu matičnega urada Breze 

(nad Laškim) najvišjo rodnost, in sicer kar 23 % o . Povprečno stopnjo rodnosti 



145 

20 % o in več imata v obravnavani pokrajini še Sevnica (20 %o ) in Rogatec 

(20 % o ) . 

V glavnem smemo trditi, da vrednost natalitete narašča od jugovzhoda proti 

severu oziroma severozahodu, še prav s posebnim poudarkom, da je bila v ob-

ravnavanem desetletju v povprečju najvišja na območju šentjurske občine in v 

obravnavanih predelih sevniške občine. 

V zadnjem petletju minulega desetletja se je v primerjavi z obdobjem 1961-65 

število rojstev najbolj zmanjšalo na območju matičnega urada Blanca (-36,8 % ) 

za več kot četrtino pa še v naslednjih: Brestanica (-26,5 % ) , Jurklošter 

(-25,6 % ) in Loka pri Žusmu (-25,9 % ) . V nasprotju z omenjenimi pa imamo 

predele, v katerih se je število rojstev v tem času povečalo, in sicer najmoč-

neje na območju Sevnice (22,2 % ) in Loke pri Zidanem mostu (13,3 % ) , manj 

od navedenih pa še na področjih matičnih uradov: Brežice (8,6 % ) , Kapele 

(6,1 % ) , Roga&a Slatina (4,3 % ) in Ponikva (1 % ) . Za vsa druga neimenova-

na področja je značilen večji ali manjši upad števila rojstev v drugi polovici 

minulega desetletja v primerjavi z obdobjem 1961-65. 

Ob vsem tem nas zanima, kako delež neagrarnega prebivalstva vpliva na stop-

njo natalitete. Na osnovi izračuna korelacijskega koeficienta ugotavljamo, da 

je med njima zelo majhna povezanost (r= -0,27058). Kljub temu pa je v izra-

čunanem rezultatu nakazana osnovna tendenca, ki nas opozarja, da s povečan-

jem deleža agrarnega prebivalstva pojenjuje stopnja natalitete. 

Za drugo polovico minulega desetletja je značilno, da se je znižala rodnost 

na vsem slovenskem ozemlju v Jugoslaviji. V obdobju 1966-70 je bilo število 

rojstev v Sloveniji za 1,9 % manjše kot v petletju 1961-65, ustrezno znižan-

je na področju celjske regije znaša za 3,7 % , v obravnavani pokrajini pa ce-

lo za 6,2 % . To pomeni, da rodnost na tem področju hitreje po jen ju je, kar 

ima nedvomno svoje globoke korenine tudi v socialno-gospodarski strukturi ob-

močja. Odročnost, sorazmerno visok delež kmetijskega prebivalstva, visok de-
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lež mladega in ostarelega prebivalstva in njihova neustrezna družbeno-gospodar-

ska struktura, ki se navsezadnje kaže v številnih klasičnih oblikah oziroma v 

pokazateljih sodobne nerazvitosti, so pač najtehtnejši razlogi, da intenziteta 

prebivalstvene reprodukcije silno naglo upada v teh področjih. 

V nakazani prostorski raznolikosti stopnje natalitete smemo iskati številne vzro-

ke, ki nas neposredno opominjajo na nenormalno starostno sestavo prebivalstva 

in na znatne razlike v gospodarski razvitosti območij. Ne smemo pozabiti, da 

je bila rodnost izredno nizka prav v obmejnem predelu Bizeljskega, pa tudi v 

osrednjih predelih Kozjanskega je bila daleč pod slovenskim povprečjem. 

b ) U m r l j i v o s t v d e s e t l e t j u 1961 - 1970 

V nasprotju z rodnostjo pa je bila umrljivost na obravnavanem področju 

(11,87 %o ) kar za dobro petino nad republiškim povprečjem (9,8 %o ) oziroma 

je za 15,4 % presegala povprečno stopnjo mortalitete v celjski regiji (10,3%o). 

Stopnja umrljivosti se že na kratke razdalje zelo hitro spreminja. Pri tem ugo-

tavljamo, da obstoji pozitivna vzajemnost med deležem kmetijskega prebivalstva 

in stopnjo umrljivosti. Čeprav je med njima sorazmerno majhna oziroma le zmer-

na korelacija (+0,35291), pa je vendarle višja, kot smo jo izračunali pri notar 

liteti. To spoznanje nam dovoljuje, da za obravnavano področje zapišemo tudi 

naslednjo ugotovitev: Kmečka območja nimajo samo nižje stopnje natalitete, tem 

več imajo zaradi posebne sestave prebivalstva tudi višjo mortaliteto. To nepo-

sredno vpliva na zmanjšani, to je na nižji prirodni prirastek prebivalstva oziro-

ma na znatno počasnejšo rast Števila prebivalstva kot pa v močneje deagrarizi-

ranih predelih. 

Na osnovi dokumentacije ugotavljamo, da je bila v preteklem desetletju naj-

višja umrljivost na področju matičnega okoliša Loka pri Zidanem mostu (23,3%o) 

in to zaradi njene specifične funkcije (tam je dom ostarelega prebivalstva). 

Zaradi podobne funkcije Jelšingrada (Zadrže) ima tudi območje Šmarja pri J e l -

šah sorazmerno visoko stopnjo umrljivosti (14,3 % o ) . Poleg tega nas preseneča 
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stopnja umrljivosti, ki je značilna skoraj za celotno vzhodno obmejno področ-

je ob Sotli. Področje visoke umrljivosti poteka dokaj sklenjeno od Dobove pa 

vse do Šmarja na severu in se preko Slivnice pri Celju razteza še na območ-

je Brez oziroma Zabukovja pod Bohorjem. Najnižja umrljivost je karakteristič-

na za vsa močnejša območja neagrarnih dejavnosti, poleg njih pa nas izredno 

preseneča, da moramo v to skupino uvrstiti tudi območje matičnega urada Pla-

nine (10,4 %o ) , ki ima še vedno nad polovico kmetijskega živl ja. Najnižjo 

umrljivost smo dognali na območju Brežic (7,95 %o) in Sevnice (9,52 % o ) . 

Toda v vseh drugih okoliših obravnavanega področja je bila umrljivost že nad 

republiškim povprečjem (npr, Senovo 10,1 % o , Rogaška Slatina 10,6 % o , Ro-

gatec 10,6 % o , Šentjur pri Celju 10,7 % o i td. ) . 

Ne samo stopnja, temveč tudi število umrlega prebivalstva se povečuje iz le-

ta v leto. V letih 1966-70 se je število umrlih v primerjavi s prvo polovico 

obravnavanega desetletja povečalo, in sicer v SR Sloveniji za 10 % , na pod-

ročju celjske regije za 9,2 % , na predelih obravnavanega prostora pa le za 

2,2 % . V primerjavi z drugimi kazalci smemo upravičeno trditi, da je proces 

ostarevanja prebivalstva v naši pokrajini že starejšega porekla in da je bil z 

emigracijo odseljen precejšen del mladega prebivalstva že v desetletjih pred 

tem. Ugotavljamo pa, da se je število umrlih najmočneje povečalo na področ-

ju matičnih uradov Globoko (+34 % ) , Kapele (+24,7 % ) in Zabukovje 

(+22,4 % ) , porast med 10 in 20 % pa imajo še matični okoliši Loka pri Žus-

mu, Drami je, Sromlje, Pišece, Šmarje pri Jelšah in Loka pri Zidanem mostu. 

Poleg navedenih imamo še nekaj matičnih uradov, na območju katerih se je 

število umrlih v drugi polovici prejšnjega desetletja zmanjšalo. Največj i padec 

je ugotovljen za Rogaško Slatino (-15 % ) , za dobro desetino pa še v Jurkloš-

tru ter v Kozjem, v drugih sedmih matičnih okoliših pa znaša zmanjšanje šte-

vila umrlega prebivalstva že manj kot ena dvanajstina. 
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c ) P r i r o d n i p r i r a s t e k v d e s e t l e t j u 1961 - 1970 

Z razliko med rodnostjo in umrljivostjo ugotavljamo stopnjo pri rodnega prirastka prebi-

valstva. Zato je njegova vrednost neposreden odraz funkcije med nataIiteto 

in mortaliteto. Vrednost oziroma stopnja prirodnega prirastka sta za naš preg-

led še toliko bolj pomembni, ker je prav z njima ovrednotena ena izmed obeh 

komponent, ki vplivata na rast števila prebivalstva. 

Tudi vrednost prirodnega prirastka je bila v obravnavanem prostoru v povpreč-

ju (+5,11 %o ) nižja kot na ozemlju celotne SR Slovenije v desetletju 1961-70 

(7,8 %o ) ali pa na področju celjske regije, kjer je znašala 7,6 % o . Iz tega 

lahko tudi spoznamo, da bi bila rast števila prebivalstva v primeru, ko selitev 

sploh ne bi bilo oziroma ko bi bilo število priseljencev na naše področje ena-

ko številu odseljencev od tod, nižja, kot pa bi znašala v naši republiki. 

Razčlenitev podatkov nam je pokazala, da imamo v obravnavani pokrajini kar 

pet matičnih okolišev z negativnim prirodnim prirastkom. Ta je dosegel najniž-

jo vrednost na območju matičnega urada Loka pri Zidanem mostu (-9,78 %o ) , 

kar je vsekakor izjema, ki je pogojena s funkcijo tega območja. V drugih šti-

rih matičnih okoliših pa se je vrednost prirodnega prirastka gibala v mejah od 

-3 do -1,25 % o (Kapele, Bistrica ob Sotli, Bizeljsko in Sromlje). Tudi v tem 

pogledu so najbolj prizadeta območja na Bizeljskem oziroma ob Sotli, kar nas 

vzpodbuja, da bi bilo treba tem predelom nameniti še podrobnejšo študijsko 

proučevanje. V pretežni večini obravnavane pokrajine pa se je vrednost na-

ravnega prirastka prebivalstva gibala v mejah od +4,1 do +7,0 % o . 

V glavnem smemo trditi, da vrednost prirodnega prirastka narašča proti vsem 

vitalnejšim lokalnim središčem, z edino izjemo matičnega okoliša Drami je 

(+7,55 %o ) in Breze (9,95 % o ) . Za desetletje 1961-70 smo ugotovili, da je 

bil najvišji prirodni prirastek v okolišu Sevnice (10,8 %o ) , Rogatca (9,47 %o ) , 

Brežic (8,6 %o ) in Rogaške Slatine (8,51 % o ) . 
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Podrobnejši pregled nam pokaže, da s stopnjo deagrarizacije tudi narašča vred-

nost naravnega prirastka prebivalstva. Izračun korelacije med deležem kmetij-

skega prebivalstva in prirodnim prirastkom (r= -0,39043) nam gornjo ugotovitev 

samo še potrjuje. 

Posebej moramo opozoriti na spremembe vrednosti naravnega prirastka, kar je 

nedvomno vplivalo na stopnjo prebivaIstvene rasti. V letih 1966-70 je bil pri-

rodni prirastek v SR Sloveniji za 18,6 % (tj. +7,0 %o ) nižji kot v obdobju 

1961-65, ko je znašal 8,6 % o . V celjski regiji se je njegova vrednost zmanj-

šala za 22,3 % (od 8,5 na 6,6 % o ) , na našem celotnem področju pa v pov-

prečju kar za 25,2 %. Pri tem je potrebno pripomniti, da je na proučevanem 

področju iz leta v leto več matičnih okolišev z negativnim prirodnim prirast-

kom (npr. Globoko, Pišece), kar bo prišlo do ustreznejše veljave šele koncem 

tega desetletja. 

Ne smemo prezreti ugotovitve, da se je prirodni prirastek v zadnji polovici 

obravnavanega desetletja najbolj zmanjšal v okolišu Loke pri Žusmu (-87 % ) , 

Blance (-82 % ) , Brestanica (-76 % ) , Dobove ( - 6 6 % ) , Zabukovja (-65 % ) , 

Senovega (-58 % ) , Jurkloštra (-56 % ) , Pristave, Šmarja pri Jelšah (-54 % ) 

itd. V nasprotju s temi pa vendarle imamo nekaj območij, kjer je bila vred-

nost naravnega prirastka v letih 1966-70 višja kot v enakem obdobju neposred-

no pred tem. To so območja matičnih uradov Sevnica (52 % ) , Rogaška Slati-

na (+34 % ) , Brežice (+10,1 % ) , Ponikva in Slivnica pri Celju (+2,8 % ) . 

Prirodni prirastek pomeni rezultanto, na katero s svojimi vrednostmi neposred-

no vplivata nataliteta in mortaliteta. Kolikor vrednosti omenjenih dveh prvin 

pogojujejo, usmerjajo in oblikujejo še najrazličnejši drugi družbeno-gospodar-

ski, demografski, socialni, zdravstveni, psihološki, prosvetni pa še drugi vpli-

vi , toliko bolj smo upravičeni v njih samih ter v njihovih medsebojnih zvezah 

in v zakonitih učinkih iskati poglavitne vzroke za regionalno raznoličnost sto-

penj prirodnega prirastka prebivalstva. Trdimo lahko, da je stopnja oziroma 
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vrednost prirodnega prirastka neposredno odsev in izraz sočasnega družbenogos-

podarskega stanja vsakega posameznega predela. Zato tudi brez pretiravanja tr-

dimo, da je potrebno vzroke za praviInejše razumevanje in razlaganje razlik v 

stopnjah prirodnega prirastka iskati v posameznih prvinah geografskega okolja. 

č ) S e l i t v e n i s a l d o v d e s e t l e t j u 1961 - 1971 

Selitve so drugi element, ki neposredno vpliva na rast števila prebivalstva. Za-

tegadelj smo njihovo vrednost vključili v obseg pričujočega pregleda. 

Ker za območja, ki nam služijo za prikaz rasti števila prebivalstva, ni na vol-

jo ustreznega statističnega gradiva o priselitvah oziroma o odselitvah prebival-

stva za obdobje, ki ga v prispevku zajemamo, zato tudi ne moremo prikazati 

ustrezne in ne kompleksne prostorske mobilnosti našega prebivalstva. Selitveno 

bilanco smo mogli izračunati le na posreden način 5a. S tem pa bomo lahko 

spoznali, kje pravzaprav prevladuje izseljevanje nad priselitvami in na katera 

območja so se usmerile močnejše priselitve. 

V splošnem velja zapisati spoznanje, da je obravnavano področje - vzeto kot 

celota - izredno markantno emigracijsko žarišče. Samo v zadnjem desetletju 

je to pokrajino zapustilo 5.253 oseb več, kot pa se jih je semkaj naselilo. 

Le malokje na Slovenskem bi še našli tako obsežno in sklenjeno ozemlje, s 

katerega bi se v letnem povprečju izselilo 613 ljudi na 100.000 prebivalcev 

več, kot pa se jih je priselilo (povprečni letni migracijski saldo znaša 6,13%o). 

Za ilustracijo navedimo še naslednja primera: v istem časovnem obdobju znaša 

migracijski saldo za celjsko regijo +0,5 % o , za SR Slovenijo pa celo +1,5 % o . 

Samo za štiri območja matičnih uradov v tej pokrajini je značilno, da so imela 

v desetletju 1961r71 presežek priselitev nad odselitvami, in sicer: Loka pri Z i-

danem mostu (+9,51 %o ) , Sevnica (+4,22 % o ) , Brežice (+3,24 %o ) in Šentjur 

pri Celju (+2,75 % o ) . Povsod drugod, pa najsi bo to v hribovitem zaledju lo-

kalnih središč ali v ravninskih podoljih z močnejšimi jedri neagrarnih dejavnos-
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ti, pa že prevladuje odseljevanje nad priseljevanjem. 

Jedra najmočnejšega izseljevanja so pravzaprav osredotočena na hribovska ob-

močja in le v izjemnih primerih segajo do Save na jugu (npr. Brestanica). Naj-

nižjo vrednost selitvenega salda smo izračunali za Jurklošter (-18,3 %o ) , Loko 

pri Žusmu, Breze (-14,8 %o ) , za Zabukovje, Kozje, Planino, Sromlje, Pišece, 

Brestanico idr. Obenem pa nas preseneča ugotovitev, da imajo negativno selit-

veno bilanco matični okoliši, kot so npr. Rogatec (-9,31 %o ) , Rogaška Slatina 

(-2,33 %o ) , Šmarje pri Jelšah (-2,37 %o ) ali Senovo (-9,67 % o ) . 

Prav tako ne smemo prezreti, da so vsa obmejna področja naše pokrajine pod-

vržena močnemu izseljevanju, še predvsem mladega prebivalstva. S teh prede-

lov je sorazmerno močno izseljevanje, saj znaša povprečna letna vrednost selit-

venega salda od -6 do -12 % o ! Prav zategadelj se nam samo ob sebi postavlja 

vprašanje: Kaj je v teh odselitvenih predelih s kulturno pokrajino? Kakšne pre-

obrazbe in preusmeritve doživlja domačijsko kmetijstvo? Od kod se priseljuje 

novo prebivalstvo na ta izpraznjena, na pol opuščena in hirajoča področja? 

To so le nekatera vprašanja, ki terjajo temeljitih in kompleksnih proučitev, ako 

želimo, da bi se soočili s sodobno transformacijo teh predelov. 

d ) Ras t š t e v i l a p r e b i v a l s t v a od 1961 do 1 9 7 1 . l e t a 

Po pregledu obeh osnovnih dejavnikov, ki s svojimi vrednostmi neposredno vpli-

vata na rast števila prebivalstva, nam preostaja Še ugotovitev stanja prebival-

stvenega napredovanja v zadnjem desetletju. V tem času se je število prebival-

stva na obravnavanem predelu zmanjšalo, in sicer za 1,03 % . Za primerjavo 

naj navedemo, da se je število prebivalstva v SR Sloveniji v tem času poveča-

lo za 8,58 % , na področju celjske regije, kamor uvrščamo znaten del obrav-

navanega področja, pa za 8,54 % . Ta ugotovitev nam ponovno kaže na izje-

men položaj obravnavanega področja, kjer nr večjih in močnejših središč z ne-

agrarnimi dejavnostmi, ki bi mogla zadrževati prebivalstvo v svojem agrarnem 

zaledju. 
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Presenetljivo je nadalje spoznanje, da so obravnavani okoliši v povprečju iz-

gubili več ljudi, kot pa je znašala vrednost prirodnega prirastka. V desetlet-

ju 1961-70 je znašal pri rodni prirastek 4.373 oseb, med zadnjima popisoma 

prebivalstva pa se je izselilo odtod 5.253 ljudi več, kot pa se jih je semkaj 

priselilo. Iz tega sledi, da je bilo ob zadnjem popisu prebivalstva v tej po-

krajini 880 ljudi manj kot v letu 1961. 

Razumljivo je, da je stopnja zmanjšanja števila prebivalstva med posameznimi 

območji zelo različna. Vendar lahko ugotavljamo, da je v letu 1971 imelo 

samo sedem okolišev matičnih uradov več prebivalstva kot ob popisu 31. mar-

ca 1961. leta, v vseh drugih območjih pa se je število prebivalstva znižalo. 

Najizrazitejši prirastek v številu prebivalstva je osredotočen na mesta oziroma 

na pomembnejša jedra neagrarnega gospodarstva. Število prebivalstva se je za 

več kot eno desetino povečalo na območju matičnega urada Sevnice (16,3 % ) , 

Brežic (12,6 % ) in Šentjurja pri Celju (10,8 % ) , precej manjši prirastek pa 

je značilen za Rogaško Slatino (6,4 % ) . Od leta 1961 do 1971 se število pre-

bivalstva v treh okoliših ni bistveno spremenilo oziroma povečalo (npr. Šmarje 

pri Jelšah, Rogatec in Dobova). V vseh drugih predelih pa je bilo ob zadnjem 

popisu že manj ljudi, kot pa so jih našteli pred desetimi leti. 

Najintenzivnejše odseljevanje in s tem v zvezi depopulacijo so doživljala na-

selja na področju naslednjih matičnih uradov: Sromlje (-13,1 %o ) , Jurklošter 

(-13 %o ) , Loka pri Žusmu (-12,4 %o ) , Bizeljsko (-11,8 %o ) in Bistrica ob 

Sotli (-11,6 % o ) . Tudi naslednja skupina območij, kjer se je število prebival-

stva med zadnjima popisoma zmanjšalo od 7 do 10 % o , zavzema precej obsež-

no področje v obravnavani pokrajini. V tej skupini najdemo: Pišece (-9,1 %o ) , 

Brestanico (-8,9 %o ) , Kozje (-8,9 %o ) , Zabukovje (-8,3 %o ) in Pristavo 

(-7,9 % o ) . 

Prepričljivo je namreč nakazana tendenca, da je število prebivalstva ali na-

raščalo ali stagniralo samo na severu, kjer so v rogaško-voglajnskem podolju 

večja in relativno tudi močnejša jedra neagrarnih in infrastrukturnih dejavnosti. 
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Sklenjen pas prebivalstvenega naraščanja (ali stagnacije) imamo tudi na jugu 

obravnavanega predela, kjer je gostejša naselitev ob Savi oziroma kamor so se 

naselila industrijska središča večjega obsega. Vsi drugi, od pomembnejših sre-

dišč in komunikacij odmaknjeni predeli pa so bili tudi v zadnjem desetletju 

podvrženi močnemu izseljevanju, depopuIaciji in vsem drugim spremljajočim 

procesom družbeno gospodarskega značaja. 

In navsezadnje nas zanima še odgovor na vprašanje: Kakšen je bil v minulem 

desetletju vpliv prirodnega in selitvenega gibanja na rast števila prebivalstva? 

Zaradi medsebojnega prepletanja različnih vrednosti prirodnega prirastka in se-

litvene bilance dobimo naslednje skupine območij, ki se razlikujejo po samih 

vrednostih prvin oziroma sestavin prebivalstvene rasti. 

1) V prvo skupino uvrščamo tista območja, kjer je pri rasti števila prebival-

stva bil poleg celotne vrednosti prirodnega prirastka soudeležen še presežek 

priselitev nad odselitvami. To so področja matičnih uradov, kjer se je število 

prebivalstva v povprečju povečalo za več kot 19 odstotkov (Brežice, Sevnica 

in Šentjur pri Cel ju) . Poudariti pa moramo, da znaša v teh predelih delež po-

zitivne selitvene bilance pri prirastku prebivalstva le okrog 28 % , vse drugo 

pa odpade na prirodni prirastek (okrog 72 % ) . 

2) V posebno skupino uvrščamo območja štirih matičnih uradov, kjer se je 

število prebivalstva v zadnjem desetletju tudi povečalo, vendar gre ta priras-

tek le na račun določenega (ne celotnega) dela prirodnega prirastka, kajti tu-

di s teh področij je izseljevanje že zajelo omembe vreden delež naravnega 

prirastka. V to skupino sodijo Rogaška Slatina (27 % vrednosti naravnega pri-

rastka se je izselilo), Šmarje pri Jelšah (46 % prirodnega prirastka se je od-

selilo), Dobova (prebivalstveni prirastek znaša le še 39,6 % vrednosti prirod-

nega prirastka) in Rogatec, kjer se je število ljudi od leta 1961 do 1971 po-

večalo samo za 6 oseb (t j . za 1,7 % prirodnega prirastka) in kjer migracijski 

saldo znaša -355 ljudi (prirodni prirastek pa 361 oseb). 
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3) V vseh drugih enaindvajsetih matičnih uradih se je število prebivalstva od 

leta 1961 do 1971 bolj ali manj zmanjšalo. Vzroke za nazadovanje števila 

prebivalstva moramo iskati v izredno močnem izseljevanju, pa tudi negativni 

prirodni prirastek je marsikje vplival na zmanjšanje gostote obljudenosti. Za-

radi različno močnega izseljevanja smemo tudi v tej skupini matičnih okolišev 

ločiti več karakterističnih podskupin, in sicer: 

3.a) V posebno podskupino uvrščamo področja z negativno vrednostjo prirod-

nega prirastka, medtem ko negativna selitvena bilanca samo še stopnjuje de-

mografske posledice depopulacije. V to podskupino sodijo matični okoliši: Bi-

zeljsko, Kapele, Sromlje in Bistrica ob Sotli. 

3.b) Tudi na področju Loke pri Zidanem mostu se je število prebivalstva 

zmanjšalo v zadnjem desetletju (za 4 osebe). Vendar je k temu bistveno pri-

pomogel presežek umrlih nad rojenimi, medtem ko je za ta predel drugače 

značilna pozitivna selitvena bilanca. 

4) V vseh drugih, zgoraj še neomenjenih območjih je bila pozitivna rast šte-

vila prebivalstva onemogočena zaradi izredno močnega izseljevanja. Prevlada 

odselitev nad priselitvami je že tolikšna, da ta območja v povprečju niso iz-

gubila samo toliko prebivalstva, kot je znašala vrednost prirodnega prirastka, 

temveč še precej več . To pomeni, da se je v selitveni tok vključil še del 

tistega prebivalstva, ki je bil ob predzadnjem popisu se prisoten in registriran 

na obravnavanih predelih. Z ozirom na to, kolikšen delež zavzema pozitivna 

vrednost prirodnega prirastka v celotni negativni selitveni bilanci, smemo ta 

območja matičnih uradov razdeliti vsaj v dve osnovni podskupini: 

4 .a ) V prvi podskupini so tisti matični okoliši, kjer je vrednost prirodnega 

prirastka vsaj s 50 % in več zastopana v negativni selitveni bilanci (Breze, 

Senovo, Dramlje, Ponikva). Iz vseh teh predelov še ni bilo čutiti močnejše-

ga izseljevanja, kar bi s pospešenimi koraki vplivalo na korenitejše spremembe 
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v pokrajini. 

4.b) V drugo podskupino pa smo uvrstili okoliše z izredno močnim izseljevan-

jem, saj je vrednost prirodnega prirastka v migracijskem saldu zastopana že z 

manj kot 50 % . To pomeni, da se je s teh predelov samo v preteklem deset-

letju odselilo več ljudi, kot pa znaša dvakratna vrednost prirodnega prirastka 

prebivalstva. To so območja z najhujšimi posledicami pomanjkanja delovne si-

le, opremljena so z nesodobno mehanizacijo in z zastarelo tehnologijo obde-

lave kmetijskih površin, nadalje so to predeli z majhnim deležem v neagrar-

nem gospodarstvu zaposlenega prebivalstva, s slabimi prometnimi zvezami z 

dolinskimi gospodarskimi središči, ki so ponavadi že tudi precej oddaljena. 

In prav v to podskupino sodi pretežna večina obravnavane pokrajine, saj šte-

je kar enajst matičnih okolišev, in sicer: Jurklošter, Blanca, Zabukovje, Bres-

tanica, Artiče, Pišece, Kozje in Pristava, Loka pri Žusmu, Planina in Sliv-

nica pri Cel ju. 

S k l e p 

Pregled rasti števila prebivalstva oziroma še prej njegovih sestavin v obravna-

vani pokrajini nas nedvomno opozarja na raznolikosti, ki jim dajejo posamez-

ni krajevni činitelji povsem značilen pečat. Izven dvoma je za nas spoznanje, 

da naselja ob Sotli, južno od rogaškega podolja, tarejo številne nadloge, med 

katerimi ne smemo prezreti močnih znakov depopulacije. Ta pojav, ko število 

smrtnih primerov za več ali manj presega število rojstev, ni značilen le za 

predele na Bizeljskem, temveč se v zadnjem času vse pogosteje in vedno moč-

neje uveljavlja tudi v posameznih južnih območjih šmarske občine (npr. Bistri-

ca ob Sotli ) . Ako se v sedanjem trenutku drugod še niso pokazala izrazitejša 

depopulacijska žarišča, pa smemo na osnovi trenda prirodnega prirastka kar u-

pravičeno pričakovati, da bo takšnih območij - že v najbližnji prihodnosti -

še mnogo več . Seveda je treba takšno predvidevanje jemati s precejšnjo mero 

previdnosti in s pridržkom. Kajti nakazane in za obvarovanje kulturne pokraji-
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ne povsem nezaželene težnje se lahko v kratkem času bistveno spremenijo, ako 

bi prišlo do sprememb temeljnih parametrov, ki opredeljujejo in določajo vred-

nosti prirodnemu prirastku prebivalstva. Le ta pa je odvisen od številnih druž-

beno-gospodarskih činiteljev. Potemtakem smemo prav v spremembah ekonom-

skega in družbenega položaja obravnavane pokrajine iskati temeljne motive, 

ki bodo opredeljevali prihodnje populacijsko stanje v pokrajini med Sotlo, Sa-

vo, Savinjo in pod Bočem. 

Drugo kvalitetno skupino pomenijo hriboviti predeli z jedrom na Kozjanskem. 

Tod se namreč razprostirajo gospodarsko pasivna območja z manjšimi oziroma 

slabotnimi jedri nekmetijskih dejavnosti. Tudi zanje je karakteristična sorazmer-

no nizka vrednost pri rodnega prirastka in močna prevlada odselitev nad redkej-

šimi priselitvami. Zato so vsa ta območja, kjer je še vedno okrog 50 % in več 

kmetijskega prebivalstva, podvržena naglemu upadanju števila prebivalstva. 

Na severu in na jugu obravnavane pokrajine so zakoreninjena gospodarsko ne-

razvita področja, kar neposredno vpliva na drugačne demogeografske procese. 

Tam namreč stoje in se razvijajo močnejša lokalna središča z vedno večjim in 

raznovrstnejšim gospodarskim in infrastrukturnim potencialom. Vsa ta področja 

s svojimi neagrarnimi jedri so že skozi več desetletij povezana s sodobnimi pro-

metnimi žilami, ki so jim znova in znova prinašale impulze, kar je neposred-

no vplivalo na prestrukturiranje obstoječih gospodarskih dejavnosti. Trditi pa 

smemo, da so skoraj vsa ta jedra neagrarnih dejavnosti ali preslabotna za svo-

ja preobsežna zaledja ali pa z njimi niso dovolj trdno povezana s sodobnimi 

prometnicami, da bi mogla hitreje in vidneje vplivati na njihovo preobrazbo. 

Prav tako ne smemo prezreti spoznanja, da smo s tem sestavkom lahko odgrni-

li le okvirno problematiko prebivaIstvene rasti v tej pokrajini. Kajti prav z 

njo smo namreč želeli opozoriti na nekatere najbolj splošne značilnosti, obe-

nem pa vzpodbuditi k nadaljnjemu proučevanju tovrstne kakor tudi druge, šir-

še geografske problematike, ki nam jo nudi in odpira ta pokrajina. Zategadelj 

s pričujočim prispevkom tudi nismo mogli prodreti v temeljno problematiko, ki 



je zakoreninjena v prebivalstvenem razvoju te pokrajine že nekaj zadnjih deset-

leti j . 

V i r i i n o p o m b e 

1) - Popis stanovništva 1961. Knjiga X I V - Aktivnost i delatnost. Beograd 
1965 

- Prvi podatki popisa prebivalstva in stanovanj 31. I I I . 1971. Statistično 
gradivo, štev. 2/71, Ljubljana 1971; Podatke iz te publikacije smo do-
polnili z dokončnimi podatki o številu prebivalstva 

2) Rokopisno gradivo demografske službe Zavoda SRS za statistiko, ki je zbra-
no in urejeno po naseljih, z izjemo podatkov o številu umrlega prebivalstva 
za leto 1962, ki pa so nam jih posredovali matični oziroma krajevni uradi. 

3) Opozoriti moramo na razliko v časovnem zajetju uporabljenih podatkov. Pri-
rodni prirastek smo izračunali za desetletje 1961-71, medtem ko sta bila kri-
tična datuma popisov prebivalstva 31 .marec 1961 oziroma 1971. leta. Pri 
tem moramo upoštevati, da naš posredni izračun vrednosti (in stopnje) migra-
cijskega salda vsaj malenkostno odstopa od dejanskega stanja. Na osnovi iz-
računavanja spoznamo, da je vrednost prirodnega prirastka v načem prikazu 
za okrog 30 do 35 oseb previsoka, kar pa je vendarle le 0,74 % vrednosti 
celotnega prirodnega prirastka prebivalstva na obravnavanem prostoru. To po-
meni, da bi v našem končnem izračunu smeli upravičeno računati, da se šte-
vilo prebivalstva ni povečalo za omenjeno vrednost (30 do 35 ljudi) oziroma 
da je bila prav za toliko manjša vrednost negativne selitvene bilance. 

4) M.Natek: Uticaj deagrarizacije na prirodno i migracijsko kretanje stanovniš-
tva u SR Sloveniji u periodu od 1961 do 1970 godine. Zbornik na jugoslo-
venskiot simpozium za problemite na selskite naselbi i zemljodelskoto proiz-
vodstvo, str. 61 - 75, Skopje 1972. 

5) F.Gradišnik: Dosedanji regionalno ekonomski razvoj ter model možnega in 
verjetnega razvoja celjske občine do leta 1986. Celjski zbornik 1971-72, 
Celje 1972} prim.str. 68-71. 

5a) Za posredni izračun selitvene bilance nam je potreben podatek o Številu 
prebivalstva na začetku in na kraju določenega časovnega obdobja kakor 
tudi podatek o vrednosti prirodnega prirastka za ta čas. 



PREGLED RASTI ŠTEVILA PREBIVALSTVA PO MATIČNIH (KRAJEVNIH) URADIH V DESETLETJU 1961 - 1971 

Matični urad: 
Š t e v i 1 1 o N« a 1.000 prebivalcev letno: 

število Prebiv. 
R u NP SS R u NP SS 1961 1971 

Artiče 308 .230 78 - 167 16,1 12,0 4,1 - 8,7 1.955 1.866 

Bistrica o.S. 324 369 - 45 - 263 12,9 H , 7 - 1,9 - 10,5 2.657 2.349 

Bizeljsko 317 357 - 40 - 291 12,0 13,5 - 1,5 - 11,0 2.802 2.471 

Blanoa 204 138 66 - 137 17,5 11,8 5,7 - 11,7 1.202 1.131 

Brestanico 439 340 99 - 380 14,6 11,3 3,3 - 12,6 3.156 2.875 

Brez* 326 185 141 - 210 23,0 13,0 10,0 - 14,8 1.452 1.383 

Br . i l « 920 441 479 + 180 16,6 8,0 8,6 • 3,2 5.214 5.873 

Dobova 377 334 43 - 26 13,0 11,5 1,5 - 0,9 2.888 2.905 

Drami }• 287 174 113 - 142 19,2 11,6 7,6 - 9,5 1.511 1.482 

Globoko 216 183 33 - 101 16,3 13,8 2,5 - 7,6 1.356 1.288 

Jurkloiter 232 170 62 - 260 16,3 12,0 4,3 - 18,3 1.519 1.321 

Kapele 136 173 - 37 - 20 11,2 14,2 - 3,0 - 1,6 1.246 1.189 

Kozje 745 548 197 - 614 .16,6 12,2 4,4 - 13,7 4.705 4.288 

Loka pri Zidanem i T I . 209 360 -151 • 147 13,5 23,3 9,8 + 9,5 1.547 1.543 

Loka pri Ž. 155 112 43 - 157 18,0 13,0 5,0 - 18,2 918 804 

Pileče 239 237 2 - 153 15,0 14,9 o,i - 12,6 1.664 1.513 

Planina 501 313 188 - 394 16,6 10,4. 6,2 - 13,1 3.117 2.911 

Ponikva 402 262 140 - 209 17,0 11,1 5,9 - 8,9 2.395 2.326 

Pristava 802 697 105 - 544 15,1 13,1 2,0 - 10,2 5.529 5.090 

Rogo&a Slatina 1.416 777 639 - 175 18,9 19,4 8,5 - 2,3 7.273 7.737 

Rogatec 764 403 361 - 355 20,0 10,6 9,4 - 9,3 3.808 3.814 

Senovo 739 484 255 - 464 15,4 10,1 5,3 - 9,7 4.902 4.693 

Sevnica 1.042 488 554 + 216 20,4 9,5 9,9 • 4,2 4.727 5.497 

Slivnica 663 448 215 - 442 19,0 12,8 6,2 - 7,7 3.605 3.378 

Sroml j* 97 107 - 10 - 103 12,0 13,3 - 1,3 - 12,8 861 748 

Šentjur pri Celju 1.025 623 402 + 160 17,7 10,7 7,0 + 2,8 5.517 6.079 

Šmarje pri Jeliah 1.411 1.035 376 - 172 19,5 14,3 5,2 - 2,4 7.126 7.330 

Zabukovje 234 169 65 - 177 18,1 13,1 5,0 - 13,7 1.351 1.239 

Skupoj/povpr. 14.530 10.157 4.373 - 5.253 17,0 11,9 5,1 - 6,1 86.003 85.123 

Opomb«: R- rodnost, U» umrljivost, NP= prirodni prirastek, SS= selitveni saldo 
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STRUCTURAL ELEMENTS OF THE GROWTH OF POPULAT ION I N THE R E G I O N 

BETWEEN THE RIVERS SOTLA, SAVA, S A V I N J A , A N D V O G L A J N A D U R I N G 

THE 1961 - 1971 DECADE 

By Milan N a t e k 

(Summary) 

The paper studies the basic factors directly affecting the growth of the number 
of population. On the basis of statistical documentation the author has prepared 
a detailed presentment and evaluation of the natural increase of population and 
of the balance of migration. 

During the 1961 - 1971 decade in the region under consideration the natality 
rate moved between 11.2 to 23.0 per thousand of population, i . e . at a rate 
which is 3.5 per cent below the average of the SR of Slovenia. The mortality 
rate also exceeded by 21 per cent the Slovene average, moving from 8.0 to 
14.9 per thousand of population. The average natural increase was 5.1. per 
thousand of population (the average natural increase in the SR of Slovenia be-
ing as high as 7.8 % o ) . A detailed survey has shown that with each new year 
a bigger number of areas or settlements has a negative value of natural increa-
se. 

The region under consideration represents a very strong centre of emigration. 
In the 1961 - 1971 period alone, the balance of migration was - 5.253 persons, 
i . e . an average annual rate of -6.13 per thousand of population. From 1961 to 
1971 the number of inhabitants of this region fell by 1.03 per cent. On the ba-
sic of the established relevant facts the author analyses individual areas with 
different degrees of demogeographic dynamics, tries to find out the differences 
between them and the reasons for the differences, which all is manifested also 
in the outward appearance of the countryside. 

The demogeographic analysis has shown that the region under consideration is 
economically and socially markedly underdeveloped. 

Also the somewhat bigger or smaller non-agrarian centres, located mostly on 
the fringes of the region, are either too weak or trafficwise too weakly connect-
ed with the economically underdeveloped or even dying-out agrarian hinterland 
areas. Therefore the influences of urbanization and de-agrarization are here too 
weak and un-coordinated, for which reason their effects are at present felt most-
ly in the negative aspects of the transformation of land. 



TRGOVSKO P R O I Z V O D N O POD JET J E 
KMETI JSKI KOMB INAT 
ŠENTJUR PRI C E L J U 

Na 720 ha obdelovalnih površin proizvaja: 1.450 t sadja, 45 t hmelja, 550 t 

pitanega goveda, 4.480 hI mleka, 12 milij., konzumnih jajc; šteje za-

poslenih. 

Kooperacijska proizvodnja vključuje 660 kmetij, od tega 240 preusmerjenih. 

Tu proizvajajo 1.650 t goveda, 21.500 hI mleka, 18 t hmelja in 125 t jago-

dičevja. 

V lokalni klavnici je proizvodnja mesa 2.200 t in 55 t mesnih izdelkov. Klav-

nica izvaža meso v Italijo (250 t) in na obmejno področje (800 t mesa letno). 

Program: do 1978 bodo povečali proizvodnjo pitanega goveda za 500 t v last-

ni in za 300 t v kooperacijski proizvodnji; proizvodnjo jajc bodo v naslednjih 

letih dvignili na 25 mil i j . komadov; preusmerili bodo nadaljnjih 100 kmetij 

v kooperacijski proizvodnji; povečali bodo proizvodnjo mleka za 6.000 hI 

in jagodičevja za 30 t letno; klavnica bo predelala 4.000 t mesa in 1.500 t 

mesnih izdelkov letno. 

Predvsem porabljajo domače surovine, le delno tudi iz soseščine. Tudi delov-

na sila je pretežno domača. 

Delovno organizacijo sestavlja 5 TOZD: za kooperacijo, lastno kmetijsko pro-

izvodnjo, za trgovske dejavnosti, za transport in predelavo ter klavnica s pre-

delavo in mesnicami. 

Začetek delovne organizacije je bil v letih 1956-61, ko se je združevalo 11 

kmetijskih zadrug v občini, prvotno z imenom Kmetijska zadruga Kalobje, na-

to pa so se ji 1962 priključila še vsa kmetijska posestva v občini. V letu 1965 

so se izpisali iz zadružnega registra in postali gospodarska organizacija z nas-

lovom Trgovsko proizvodno podjetje KMETI JSK I KOMB INAT Šentjur. 



UDK 
UDC 
914.971 (497.12 - 11) + 711 .4 

PERSPEKTIVE ZA R A Z V O J O M R E Ž J A NASEL I J V S O T E L S K O - V O G L A J N S K I 

REG I J I 

Vladimir K o k o l e 

Referat, ki je bil predložen za zborovanje slovenskih geografov v Rogaški Sla-

tini (oktober, 1973) z naslovom "Struktura omrežja naselij med Savo in Sotlo", 

je obravnaval genezo in sedanjo členitev omrežja naselij na tem območju. 

To je bila k l a s i č n a m e t o d a g e o g r a f i j e , ki interpretira pojave in nji-

hove zakonitosti oz. pogojenosti. Analiza, ki sledi razvoju do d a n a š n j e g a 

s t a n j a . To pa vemo, da je le presek v sklenjeni črti razvoja. A l i lahko kaj 

rečemo tudi o bodočnosti? Kakšne so težnje (tendence, trendi)? Al i je ta črta 

v bodočnost premica v čisto določenem kotu? A l i pa gre za neki razpon med 

več različnimi možnostmi? Vprašanje, ki je morda bolj planersko kot geografsko, 

toda vprašanje, ki se hote al i nehote zastavlja tudi geografu. Kako naj bi od-

govoril nanj, in to kot raziskovalec - znanstvenik? 

Eden od načinov - ena metoda, ki bi rad tu o njej spregovoril - je, da si za-

mislim alternativno ali celo kontrastno podobo stanja (toda tako, ki je sprejem-

ljiva) in jo nato analiziram - upoštevajoč e m p i r i č n o v e r i f i c i r a n e al i 

t e o r e t s k o p r e d p o s t a v l j e n e p o j a v e oz. o d n o s e v p r o s t o r u , ki 

bi jih tako alternativno stanje pomenilo al i sprožilo in ki bi skupaj vzeto bili 

podoba alternativnega stanja. 

Zavedam se, da je ta moj poskus - to napraviti za del Slovenije med Savo, 

Savinjo, Sotlo in Voglajno - le še grob oris, dispozicija, ki bi jo lahko utrdi-

la šele vrsta povezanih "globinskih raziskav" . Smatral pa sem, da je vreden 

tveganja, ker nemara odpira nove vidike. 

* 61000 Ljubljana, Y U , Urbanistični Institut SRS, Jamova 18 
glej izvleček na koncu zvezka. 
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Sedanje stanje in dosedanji razvoj omrežja naselij v sotelsko-voglajnski regiji 

smo v referatu opredelili na kratko tako-le: 

- Omrežje naselij so v zadnjih sto letih, vse do zadnjega desetletja, krojile 

dejavnosti centralnih krajev, oskrbne dejavnosti v najširšem smislu. 

- Industrija je šele v novejši dobi in še to le ob železnici Celje-Krapina 

postala dodatni faktor za razvoj nekaterih centrov. Njen vpliv se je v zad-

njem desetletju povečal; v bistvu pa je le okrepil nekatere tradicionalne 

centralne kraje. 

- V predindustrijski dobi - ki se je tu končala šele med obema svetovnima voj-

nama - v voglajnsko-sotelski regiji ni bilo nobenega mesta; lokalno omrežje 

pa so polarizirali le prav majhni storitveni centri, po večini historični trgi. 

- Se do prve svetovne vojne je ozemlje gravitiralo k trem mestom zunaj regi-

je: proti Cel ju, Brežicam in - okrog Rogatca - celo proti Ptuju. Kasneje, 

so na vsem ozemlju prevladale gravitacijske silnice samo proti Celju in so 

se po uvedbi avtobusnih zvez po vojni močno okrepile, posebej po letu 

1955. 

- Nobeno območje - predel Slovenije te velikosti po številu prebivalstva - ni 

tako dolgo zaostalo za tokovi sodobnega razvoja. Nobeno ni tako potrebno 

pomoči širše družbene skupnosti, da se razvije in bolj enakovredno vključi 

v slovensko skupnost. In ta pomoč mora priti kar kmalu in v zadostni obilni 

meri. 

Kako se lahko razvije sotelsko-voglajnska regija v bodoče, zlasti omrežje na-

selij v tem območju? Kakšen razvoj lahko pričakujemo glede na težnje v pol-

preteklem obdobju in kakšen utegne biti al i naj bi bil ob določenih supozici-

jah in ob delovanju določenih faktorjev. Očitno je, da bo razvoj naselij od-

visen od splošnega družbeno ekonomskega razvoja regije v celoti, od razvoja 

posameznih dejavnosti, ki so ekonomska baza naselij, in pa od specifične 

razporeditve le-teh v prostoru. 
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Naslednji problem za raziskavo je tedaj: kakšne so možne alternative glede 

razvoja dejavnosti in kakšne posledice lahko imajo v prostoru, to je, kakšne 

alternative omrežja naselij se hipotetično odpirajo? 

Očitno je, da v tem kratkem prispevku ne ene ne druge alternativne možnosti 

ne moremo več kot nakazati, skicirati v orisu, ne pa še zelo tehtno utemelji-

ti in vobče še ne resnično ovrednotiti. To pa, kar naslednje vrstice nemara 

lahko so, je prvi korak v tej smeri, ki naj stimulira globlje in nadaljnje raz-

mišljanje in raziskovanje. 

Začenjamo s pogledom na možne alternative in perspektive v razvoju dveh ba-

zičnih dejavnosti, industrije (oz. tudi večje proizvodne obrti), ki je lahko naj 

močnejši faktor v razvoju, in kmetijstva, ki je bilo do sedaj gospodarska osno-

va ogromne večine naselij; omenimo naj še turizem. Ob orisu alternativ omrež-

ja neagrarnih naselij pa se bomo ozrli tudi na izrazito storitvene, centralne 

dejavnosti, saj so le-te pogojene poleg z dostopnostjo še s prostorsko razpore-

ditvijo prebivalstva, ki jo pa more v največji meri modificirati razvoj bazič-

nih dejavnosti v prostoru. 

Problem, ki se zastavlja ob predpostavljenem, dosti hitrejšem gospodarskem 

razvoju območja "širšega Kozjanskega", je, kako se bo al i kako naj se ta 

razvoj kaže v prostoru. Kako oz. kje se bodo locirale neagrarne dejavnosti 

in z njimi infrastruktura? Kateri centri bodo doživeli znatnejši urbani razvoj? 

Ob tem se odpirajo čisto konkretne dileme oz. alternative. Npr . : a l i more-

mo predvideti in al i bi bilo smiselno forsirati razvoj kakega znatnejšega cen-

tra z nekaj tisoč delovnimi mesti in ustrezno superstrukturo, to je mesto s 

5 - 10.000 prebivalci. A l i je to lahko kakšen obstoječi center mimo Cel ja? 

Kakor je pokazala analiza, je že dosedanji razvoj v Spodnjem Posavju pri-

vedel do formiranja treh znatnejših centrov, ki se bodo - celo, če bo razvoj 

razmeroma umirjen - razvili v kategorijo takih centrov. Širša brežiško-krška 

aglomeracija ima v določenih pogojih osnove celo za razvoj v še pomembnej-

šo urbano aglomeracijo. Če odmislimo ožji obsavinjski pas (in Laško), ki je v 
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bistvu že tako krak širše celjske aglomeracije same, se problemi in dileme za-

stavljajo p r e d v s e m za o b m o č j e s e v e r n o od L i s c e , B o h o r j a in 

O r l i c e za ožje Kozjansko, z osrednjim Posoteljem in za šmarsko-rogaško po-

dolje. 

Na tem območju - pravzaprav v celem širokem pasu med Celjem in Zagrebom 

na 75 km zračne razdalje - ni ne na slovenski, ne na hrvatski strani nobenega 

pravega mesta. (Po obstoječi cesti je razdalja še večja: Zagreb - Kumrovec: 

50 km, Kumrovec-Šmarje: 30 km, Šmarje-Celje: 22 km, skupaj 102 km). Na 

hrvatski strani ne Pregrada v smeri proti Rogatcu, ne Klanjec v smeri narav-

nost proti Celju - in to sta še največja centra v tem pasu - nista tisto, kot 

je npr. Krško. Morda Krapina, toda ta leži predvsem v osi Ptuj-Maribor, ki 

jo je nova cesta čez Mace l j močno poudarila. 

Al i pa je Celje res tisti "pol razvoja", ki bi lahko prispeval k razvoju zlasti 

ožjega Kozjanskega? Prispeval bolj aktivno kot s tem, da vsrkava delovno 

silo s Kozjanskega. Doslej v 25 letih ni moglo celjsko gospodarstvo storiti več, 

kot da je odprlo majhen tekstilni obrat v Kozjem (in menda nekaj v Šmarju), 

ki tam zaposluje kakih sto deklet. Novo mesto se je v Sp. Posavju pokazalo 

bolj aktivno. Velenje oz. "Gorenje" doslej ni pokazalo kake iniciative v tej 

smeri, je pa prav to podjetje sicer zelo propulzivno. 

I n d u s t r i j s k e a l t e r n a t i v e 

Ena alternativa je, da pride do nadaljnje industrializacije v glavnem v Cel ju, 

pa morebiti - a v manjšem obsegu - v kakšnem od malih mest na obrobju, ob 

sodobnih cestah in ob magistralnih železnicah. Notranjost bi ostala v glavnem 

brez nove, dodatne industrije. Da je taka alternativa mogoča, priča - z manj-

šimi odstopi - razvoj v zadnjem desetletju, če ne četrtstoletju. Ekonomist X Y , 

seznanjen s težnjami lokacijskih preferenc v najbolj razvitih državah, bi - ko 

bi odmaknil svojo lupo iznad Kozjanskega - zadovoljno al i resignirano rekel: 

drugače pač ne more biti. Morda bi še dodal: Kristal v Rogaški Slatini ne-

mara tudi lahko ostane, tudi Lisca in Jutranjka ne bosta propadli, če se zu-

nanje tržišče ne skrči. Ob steklarni v Straži bi ga verjetno pa že obhajal 



165 

rahel občutek nelagodnosti, morda tudi ob Alposu v Šentjurju (kolikor ga ne 

ki pomirila perspektiva metropolitanske ekspanzije Celja). O drobnih obratih 

tekstilne industrije najbrže niti ne bi razmišljal, gotovo pa bi opazil, da ni-

kjer ni ne elektronike, ne bele tehnike, ne petrokemije! 

V planerskem atlasu SR Slovenije bi isti ekonomist videl vrisano "industrijsko 

cono (za "veliko" industrijo bodočnosti) le pri Celju in med Brežicami in 

Krškim. 

Ko bi se oziral za visoko zmogljivimi železnicami, bi vsekakor ne prezrl stare, 

a modernizirajoče se "južne železnice" proti morju. Začudil pa bi se, ko ne bi 

našel narisane ustrezne proge med Mariborom (ter Avstrijo) in Zagrebom, in ne 

bi razumel, zakaj obsotelska proga od Podplata skozi tunel ne zavije naravnost 

na Poljčane. In ko bi videl tam dva tira in električne žice nad njima, bi go-

tovo zabrundal: to pa bi že bila "os razvoja" (še bolj, če bi paralelno poteka-

la tudi sodobna cesta - vsaj taka kot tista od Zagreba do Kumrovca). 

Perspektive industrijskega razvoja na širšem območju med Savinjo, Savo, Sotlo 

in Bočem - znotraj tega štirikotnika - vsekakor niso rožnate, če jih pogledamo 

skozi očala pogojev za lokacijo industrije. Al i vobče so? In, za kakšne vrste 

industrije? In, v kakšnih okoliščinah bi mogla nova industrija ne samo zažive-

ti, ampak se tudi razviti v znatnejšem obsegu? Vse to so vprašanja, ki jih je 

mnogo lažje zastaviti kot nanje odgovoriti. Zelo izrazitih lokalizacijskih de-

javnikov res to ozemlje ne premore. Premogovništvo gre h kraju, toda daljno-

vod lahko pripelje elektriko. Druga naravna bogastva: železova in svinčevo 

cinkova ležišča pod Bohorjem so znana, toda neprimerna za sodobno tehnolo-

gijo. Glina za opekarništvo je lahko le povsem lokalnega pomena in je tudi 

ni kaj prida. Ostane les in kmetijski pridelki. Les že predeluje industrija, 

vendar je praktično vsa na obrobju. Domala isto pa je s predelavo kmetijskih 

pridelkov. To je, te predelave domala ni. Mleko predelujejo v Celju ali 

drugje. Isto je z živino oz. mesnimi izdelki in pri sadju situacija ni prav nič 

drugačna, al i pa gre za drobno žganjekuho več ali manj v vsaki vasi in za-

selku (jabolčnika naše tržišče vobče ne pozna). In vendar so se taki drobni 
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obrati drugod v naših "nerazvitih občinah" že pojavili tu in tam. 

Zdi se, da lahko glavne in odločilne pogoje za morebitno industrializacijo išče-

mo zunaj sotelsko-voglajnskega območja v družbeno-ekonomskih razmerah vse 

Slovenije. To je: v pripravljenosti vodilnih podjetij slovenske industrije postaviti 

tudi v tem območju kak obrat, zlasti iz kakšne bolj propulzivne panoge, in to 

seveda kakšen znatnejši obrat. Dalje v že izraženi odločitvi o posebni pomoči 

manj razvitim občinam, posebno pri infrastrukturi in superstrukturi. 

A g r a r n e a l t e r n a t i v e 

Ena alternativa, ki bi mogla postati via facti tudi zavestna politika, bi bila 

radikalna agrarna depopulacija. Depopulacija do tiste meje, ko bi preostalo 

agrarno prebivalstvo obdelovalo le še tiste krpe zemlje res intenzivno, kjer bi 

bilo mogoče na veliko in racionalno uporabljati sodobno mehanizacijo, v osta-

lem pa izkoriščati hribovski teren po nekem travniško-pašnem sistemu (z elek-

tričnimi namesto živimi pastirji) ali pa ga vobče zopet pogozditi; na preosta-

lih njivah bi pridelovali krmo za živino, govedo. Več bi izkoriščali les. V i -

nogradi bi ostali le tu in tam v res prvovrstnih legah v pasu ob Sotl i . Proiz-

vodnja bi šla v glavnem vsa na tržišče zunaj območja, predvsem v obliki 

goveje živine ali mesa in ponekod vina, mogoče še kje tudi sadja. 

Namesto zaselkov bi ostale le še kmetije al i pa bi njihovo zemljišče bilo 

vključeno kot del kakega agrokombinata. PoIkmetje bi izginili, ker bi se de-

lavci - kmetje preselili v urbane aglomeracije. Agrarno prebivalstvo bi se 

zmanjšalo za dva- do trikrat al i še več . Prebivalstvo bi se zelo razredčilo, 

marsikje iz najbolj hribovskih območij vobče izselilo, drugje pa ostalo lo-

kalno zgoščeno v večjih naseljih, ob centrih za agrarno mehanizacijo in silo-

sih za krmo ali vinskih kleteh. 

Usmeritev v intenzivne in komercialne kulture bi bila tudi ena od poti k akti-

v izaci j i . Hmelj se je v Bistriški dolini že pojavil, toda malo ga je. Al i ne 

bi mogli vsak hektar zemljišč, ki jih izgubimo zaradi urbanizacije v Savinjski 
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dolini, nadomestiti s hektarjem v Bistriški dolini? Pojavil se je tudi ribez in 

bi lahko zajel mnogo večje površine. Kakšne industrijske predelave sadja - ki 

ga še vedno ni malo - sploh ni. Toda, al i "Presad" v Gabrovki na Dolenjskem 

ni zrasteI v podobnih okoliščinah? 

T u r i z e m je generator urbanega razvoja le v bolj izjemnih primerih, ko gre 

za stacionarni turizem v večjem obsegu. Vsaj Rogaška Slatina je eden takih 

krajev, če za enkrat pozabimo na "atomske" toplice pri Podčetrtku. V sto le-

tih se je kraj povečal za skoraj 5-krat in domala dosegel 2.000 prebivalcev. 

Toda - ne samo zaradi turizma! Steklarna zaposluje toliko ljudi, da bi jih bilo 

z družinami že samih še za večj i kraj. Do tridesetih let tega stoletja, ko sta 

se pojavili obe steklarni, je bila zaposlitev v turizmu v Rogaški Slatini, mimo 

centralnih dejavnosti v drugih centrih, domala še edina neagrarna zaposlitev. 

ALTERNATIVE O M R E Ž J A NEAGRARNIH SREDIŠČ 

1 . a l t e r n a t i v a - d o s e d a n j e t e ž n j e r a z v o j a se še o k r e p i j o 

Razvoj v zadnjih 20-ih letih označuje koncentracija centralnih storitvenih de-

javnosti v občinskih središčih, odpiranje novih industrijskih delovišč v občinskih 

središčih ali širjenje že pred vojno obstoječih industrij drugje, samo izjemoma 

pa še kakšna malenkost v kakem drugem kraju. Dalje, vse večj i obseg dnevne 

migracije; pa ne samo v ta središča, ampak zlasti tudi v Celje (oz. Store), 

edini res velik center neagrarne zaposlitve v bližini Kozjanskega. Tak razvoj 

pomeni okrepitev na osi Celje-Rogatec, pa ne le v dveh občinskih središčih, 

ampak tudi v Rogaški Slatini in Mestinju ter celo v Rogatcu. Na Kozjanskem 

tak razvoj dejansko pomeni stagnacijo. Nekaj desetin novih delovnih mest 

tu in tam ne more niti zavreti depopulacije, kaj šele, da bi jo ustavilo. 

Taka alternativa pomeni vztrajno prodiranje tokov dnevne migracije iz Celja -

oz. Štor vse dalje na Kozjansko, tudi v šmarski del. Toda ker Celje ni po-

sebno dinamičen center, bi bilo to dokaj počasno prodiranje, ki bi depopula-

cijo tudi težko zavrlo. Cel je je le tako daleč, da bi se delavci slej ko prej 
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hoteli tja izseliti, zlasti, če ne bi bila modernizacija cest tako počasna kot 

doslej. Z dnevno migracijo bi se v Celje prelival seveda tudi znaten del kup-

ne moči, kar ne bi bilo spodbudno za razvoj trgovine in storitev v centralnih 

krajih v zaledju, ki bi - predvsem na Kozjanskem - ostali mali in slabo oprem-

ljeni. 

2. a l t e r n a t i v a - r a z v i j e se v e č m o č n e j š i h l o k a l n i h c e n t r o v 

To alternativo bi lahko opredelili tako-le: Mnoge funkcije občin preidejo na 

središča večjih medobčinskih skupnosti, obenem pa še okrepijo nekatere oskrbo-

valne funkcije širših lokalnih skupnosti, kar vodi v okrepitev storitvenih dejav-

nosti tudi v nekaterih manjših "centralnih krajih" v občinah, toda v relativno 

oslabitev le-teh v občinskih središčih, na račun "regionalnega", medobčinskega 

središča. Tak razvoj je mogoč le, če je v takem lokalnem centru vsaj 500 -

ali več, do 1000 - neagrarnih delovišč, predvsem takih, ki bi kupno moč pre-

bivalstva v lokalnem središču in bližnji okolici močno povečala. Podoben raz-

voj v Sloveniji ni neznan pojav: značilen je za notranjsko in škofjeloško-cer-

kljansko območje, kjer je na razdaljah 10 do 15 km vsaksebi večje število lo-

kalnih centrov, ki imajo po 1000 al i tudi več neagrarnih delovnih mest (Vrhni-

ka, Borovnica, Logatec, Cerknica, Lož-Stari trg, Postojna, Pivka, Žiri, Že-

lezniki, Cerklje, še mimo mest kot Idrija in Postojna). Tak razvoj jim je omo-

gočila industrija in ne njihove centralne funkcije, kajti njihova lokalna gravi-

tacijska zaledja so razmeroma omejena. Med njimi jih polovica ni ob magistral-

nih cestah al i železnicah. 

Da bi bili taki ekvivalentni centri v voglajnsko-sotelski regiji Šentjur, Šmarje, 

Rogaška Slatina in Rogatec - Straža, je očitno. Kateri bi bili lahko pa na 

Kozjanskem, je bolj odprto vprašanje: edino razvoj v Kozjem se je nekoliko 

premaknil v tej smeri in še to v zadnjih nekaj letih. Po relativni legi pa bi 

v tak vzorec omrežja sodili še Planina, Podčetrtek in Bistnca ob Sotli . Oč i t-

no je, da je obstoječe stanje dokaj oddaljeno od takega modela; celo v se-

vernem delu voglajnsko-sotelske regije, z izjemo Rogaške Slatine in delno 
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Šentjurja. Industrializacija pač še daleč zaostaja za ono na notranjskem in 

škofjeloško-cerkIjanskem predelu. 

3 . a l t e r n a t i v a - ob S o t l i se r a z v i j e en p o m e m b n e j š i c e n t e r 

(1 . varianta) 

Pomembnejši center bi bil tak, ki bi imel nekaj tisoč delovnih mest in bi lah-

ko zajel v gravitacijsko območje kakih 50.000 prebivalcev ali še več . Tak 

center bi moral biti, da bi se odtegnil gravitacijskim silnicam sosednih še več-

jih centrov - v našem primeru Celja ali Zagreba - oddaljen od njih več deset 

km, in to nekako v sredi. Tako lego imata med obema imenovanima večjima 

mestoma Kumrovec na hrvatski strani ter Bistrica ob Sotli na slovenski strani, 

oddaljena približno 50 km od enega in drugega mesta. Center take velikosti 

bi mogel biti le ob eni pomembnejših cest in ob železnici. Ta dva pogoja sta 

več al i manj dana. Al i pa Kumrovec al i Bistrica (ali oba skupaj!) lahko po-

staneta tak center? In dalje, ali bi tak center - če bi bil možen - mogel tu-

di reševati problem močnega gravitacijskega žarišča za naše Kozjansko? Očitno 

bi bil to center, ki bi imel nujno mnogo širše gravitacijsko zaledje in ne samo 

za Kozjansko, kjer bi imel povsem periferno lego. Pa tudi na hrvatski strani 

je Klanjec, središče po dolgem na levi strani Sotle razvlečene istoimenske 

občine, sedaj pomembnejši kraj kot Kumrovec (toda je tudi brez kakšne znat-

nejše industrije, ki jo pa je Kumrovec dobil!) Obe občini ob Sotli: Šmarje in 

Klanjec skupaj imata precej čez 50.000 prebivalcev, toda spadata med najmanj 

razviti v eni ali drugi republiki in sta še precej močno agrarni. 

(2. varianta) 

Na alternativo z enim samim res pomembnim pravim urbanim centrom za Poso-

telje so možne tudi variante, četudi v ožjih okvirih. Za vsako urbano aglo-

meracijo, ki lahko pri polarizaciji prostora kaj pomeni, je nodalna lega gle-

de na Komunikacije predpogoj. Najbolj nodalno lego na celotnem sotelsko-

voglajnskem območju ima nedvomno Mestinje. Tu se vzhodno-zahodna os 
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(cesto in železnica) križa s sevemo-južno osjo Maribor-Spodnje Posavje oz. 

Zagreb (cesta Maribor-Brežice in obsotelska železnica, čeprav le-ta res še ni-

ma neposrednega podaljška na Poljčane). To vozlišče je glede na celotno so-

teIsko-voglajnsko območje manj periferno kot Bistrica ( Kumrovec); na zgornjem 

Posotelju celo dokaj središčno, je pa z vidika Kozjanskega domala prav tako 

odročno kot Bistrica. Toda, razmeroma blizu (okrog 5 km) je Rogaška Slatina 

in še nekoliko bliže Šmarje, ob samem Mestinju pa se je razvila lesna indu-

strija, četudi ne kaj znatna. To bližnje "zaledje" šele daje Mestinju določene 

osnove za pravo valorizacijo njegove lege. V nekem smislu so dane osnove za 

linearno urbanizacijo v celotnem pasu med Šmarjem in Rogatcem. V bistvu pa 

tudi večja zgostitev dejavnosti in prebivalstva v enem od teh centrov - ponuja 

se predvsem Rogaška Slatina kot še najbolje opremljen storitveni center in z 

največ industrijskimi delovnimi mesti - ne bi pomenila odstopanja od polarizi-

ranja procesa urbanizacije ob mestinjskem prometnem vozlišču; razdalja nekaj 

km pri sodobnem mehaniziranem transportu pač ni za to nikaka posebna ovira. 

Gravitacijsko zaledje takega močnejšega središča nekje pod Bočem in Donačko 

goro pač ne bi moglo biti kaj bistveno večje , kot je sedanja občina Šmarje; 

ta pa je slej ko prej z več kot 30.000 prebivalci ena od večjih občin. Šent-

jursko območje bi ostalo slej ko prej spričo bližine tesno navezano na Cel je . 

Z vidika same šmarske občine bi bila idealna lokacija za središče seveda ne-

kje v sredini - na področju nad Pristavo in Podčetrtkom. Toda tam ni nobe-

nih zasnov za razvoj po tej varianti. 

4 . a l t e r n a t i v a - s o t e I s k o - v o g l a j n s k o o b m o č j e k o t z a l e d j e 

V e l i k e g a C e l j a . 

To je alternativa, do katere bi prišlo zlasti, če bi se v Šentjurju oz. na ob-

močju Šentjur-GrobeIno razvilo sekundarno jedro velike celjske aglomeracije, 

iz katerega bi izžarevale - ob zelo izboljšanih komunikacijah - zelo močne 

gravitacijske silnice proti vzhodu in jugovzhodu, v radiju do 30 al i celo 
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40 km daleč. To bi bil vzorec interakcij v prostoru, kot dejansko obstaja med 

Ljubljano in njenim južnim in južnovzhodnim zaledjem na zahodnem in osred-

njem Dolenjskem. Tokovi dnevne migracije v zadnjem desetletju kažejo, da gre 

vsaj v tem pogledu razvoj že deloma v tej smeri. Tak razvoj je mogoč, če bi 

načrtno pospeševali urbanizacijo na območju Šentjur-Grobelno in razvijali de-

javnosti, ki bi jih taka znatnejša aglomeracija - kot vzhodni subcenter večje 

celjske urbane regije - vsekakor morala imeti. Druga osnova oz. pogoj za tak 

razvoj bi bila temeljita modernizacija cest, ki bi se radialno zbirale pri Šent-

jurju, zlasti onih, ki Kozjansko vežejo naravnost v to smer; cest, ki bi morale 

imeti vsaj tak tehnični standard, kot ga ima npr. v ljubljanskem zaledju novi 

oz. modernizirani del kočevske ceste, t j . potovalno hitrost kakih 60 km na uro 

Šentjursko-grobeljski subcenter bi vsekakor moral nuditi, da bi mogel opravljati 

tako funkcijo na območju celotne voglajnsko-sotelske regije, dokaj obsežen in 

pester izbor trgovin in drugih bolj specializiranih storitev, tudi na področju 

srednjega šolstva in zdravstva. Kot center zaposlitve zlasti za slabše razvite 

dele regije, predvsem za Kozjansko, bi moral imeti nekaj tisoč industrijskih 

delovnih mest, da bi res lahko absorbiral latentno delovno silo iz agrarno pre-

naseljenega širšega zaledja, bodisi po preselitvi a l i - vsaj deloma - prek dnev-

nih migracij. 

Celjski subcenter na šentjursko-grobeljskem območju bi imel zelo močne učinke 

v voglajnskem delu regije; bil pa bi - z vidika celotnega predela tja do Sotle 

slej ko prej izrazito v periferni legi, zlasti za južno-vzhodni del Kozjanskega 

med srednjo Sotlo in Bohorjem (Bistrica ob Sotli je 35 - 40 km oddaljena od 

Šentjurja po katerikoli obstoječi cesti; toliko al i bolj kot Ribnica ali Trebnje 

od Ljubljane!). 

Gravitacijsko zaledje takega centra - v maksimalnem obsegu območje občin 

Šmarje in Šentjur - bi zajemalo že blizu 45.000 prebivalcev, kolikor jih tu 

živi sedaj. To je zaledje, kot ga imajo sedaj npr. Trbovlje ali Jesenice 

(vsekakor z mnogo večjo kupno močjo), toda manjše, kot ga ima npr. Ptuj. 
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Kozjansko med srednjo Sotlo in Planino ter med Bohorjem in Rudnico bi se v 

vsaki alternativi znašlo v najboljšem primeru kot zaledje enega od znatnejših 

urbanih središč izven tega območja. Vprašanje, ki se odpira, je le, kje in 

kakšen bi lahko bil ob realistični presoji razvojnih možnosti neki lokalni cen-

ter za to območje al i več takih centrov, kje bi lahko bili in kakšni bi lahko 

bili lokalni centri vobče. Zgolj glede na prometno vozliščno lego in čisto pro-

storsko središčno lego se kaže kot najugodnejše Lesično, ob križišču vzdolžne 

osi Planina-lmeno (ali Prelaško) in prečne osi: ceste od Šentjurja preko Prevor-

ja v dolino srednje Bistrice in dalje, bodisi proti Bistrici ob Sotli al i proti 

Brestanici in Krškem. Stari Pilštajn je v bistvu izkoriščal to lokalno "kozjansko" 

vozliščno lego. Celo robni deli Kozjanskega, okrog Planine ali Podsrede, niso 

od Lesičnega oddaljeni kaj več kot okrog 10 km, po večini pa manj. Če bi 

dandanes in na novo hoteli zgraditi lokalni center samo za Kozjansko, bi ga 

pač gradili pri Lesičnem. 

Razvoj v zadnjih letih pa nakazuje drugačen razvoj za bodočnost: razvoj v 

Kozjem, kjer so vendarle vsaj neki skromni zametki industrializacije in morda 

še v kakšnem drugem kraju. Potreba po lokalnem centru se kaže predvsem za 

zahodni del Kozjanskega. Na vzhodu bo modernizirana cesta le odprla obso-

telske vasi proti Rogaški Slatini, Mestinju in Šmarju. Področje okrog Planine 

pa le ostaja vsaj 20 km oddaljeno tako od Šentjurja kot od Sevnice, ki sta še 

najbližja centra, ki lahko nudita neagrarno zaposlitev, četudi je do vsakega 

celo z avtomobilom vsaj pol ure vožnje. Po nekaj sto novih neagrarnih delov-

nih mest v Kozjem in Planini bi vsekakor v znatni meri rešilo problem zapo-

slitve na agrarno prenaseljenem Kozjanskem, vsaj za nekaj let vnaprej. Okre-

pilo bi tudi materialno bazo za lokalne storitvene dejavnosti in superstrukturo 

in sploh pomenilo poživitev gospodarskega in družbenega življenja. Učinek pa 

seveda ne bi bil tolikšen, kot če bi prišlo do koncentracije v enem samem 

centru s kakimi tisoč al i več neagrarnimi delovnimi mesti in ustrezno ravnijo 

oskrbe na področju terciarnih in kvartarnih dejavnosti. To je, do formacije 

centra, ki bi že lahko bil urbani center. 
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Kot tretji manjši lokalni center bi se mogla smiselno razviti tudi Bistrica ob 

Sotli, zlasti v povezavi s funkcijami bližnjega Kumrovca. To bi bil manjši 

center, ki pa bi vendarle pomenil lokalno polarizacijsko žarišče za območje 

ob srednje Sotli, ki je sicer vendarle čez 20 km oddaljeno od Rogaške Slatine 

ali Šmarja na severu in od Brežic na jugu. S takim tretjim lokalnim centrom 

bi za celotno Kozjansko bilo utrjeno omrežje vodilnih naselij, četudi nobeno 

ne bi moglo biti to, kar je že danes npr; Rogaška Slatina al i utegne postati 

Šentjur. 

S k I e p n e m i s l i 

Razvoj v sotelsko-voglajnskem območju v zadnjih sto letih - tedaj ko se je 

proces urbanizacije v Sloveniji tako močno uveljavil - je označevala odsotnost 

kakršnegakoli znatnejšega, res pravega urbanega središča na tem območju. 

Situacija se ni bistveno spremenila niti v zadnjih 25 letih, četudi se je število 

industrijskih delovnih mest v obeh občinah skupaj dvignilo od nekaj sto na sko-

raj 3.000. Ker pa so bila razpršena na več manjših centrov, so bili aglomera-

cijski učinki skromni in lokalni. Tudi nova delovna mesta v terciarnih dejavno-

stih, ki jih tudi ni bilo tako malo, so se razpršila na dve ali tri manjša sre-

dišča; predvsem na obe občinski središči in še na Rogaško Slatino,ki je skupaj 

s Tržiščem in Ratansko vasjo - dejansko še največja aglomeracija vzhodno od 

Cel ja , a je ostala še vedno bistveno premajhna, da bi mogla imeti večje pola-

rizacijske učinke v širšem prostoru. Njeno gravitacijsko zaledje je ostalo ome-

jeno slej ko prej le na gornje dele Posotelja, pa še tu ni edini center ne-

agrarne zaposlitve, ker je ta še v bližnjem Rogatcu oz. Straži in - v zadnjih 

letih - tudi pri Mestinju. 

Tak razvoj je vsekakor okrepil proces deagrarizacije in lokalnih formiranj 

manjših koncentracij neagrarnega prebivalstva ob prometni osi - cesti in želez-

nici - Celje-Krapina. Z njim pa se je tudi povečala razlika med tem pasom 

in drugim delom voglajnsko-sotelske regije - Kozjanskim - ki je ostalo domala 

prav tako skoraj povsem agrarno območje kot pred sto leti. Kozjansko je 
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ostalo od lokalnih žarišč ob tej osi (med Šmarjem in Rogatcem) le preveč odda-

ljeno (tudi zaradi slabih cest), - da bi vanj segli tokovi sodobnega napredka. 

Kakor Celje in celo Šentjur so ostala tudi mala na novo nastala žarišča v gor-

njem Posotelju za Kozjansko dokaj periferna. Pa tudi premajhna, kajti njihove 

impulze je vse absorbirala njihova lastna, gosto obljudena in agrarno prenase-

ljena okolica sama. Depopulacija na Kozjanskem se je nezadržno nadaljevala. 

Alternative, kot so bile skicirane, pomenijo seveda podobo možnega razvoja ob 

potenciranju ene od mnogih prvin regionalne strukture voglajnsko-soteIske regi-

je, enega ali drugega od več možnih konceptov. Pomenijo pa tudi lahko - po-

gledano skupaj - potenciranje v smislu ene al i druge i m a n e n t n e k o m p o -

n e n t e v bodočem vzorcu prostorske organizacije tega območja, ki bo - šib-

kejša ali poudarjena - prisotna v v s a k e m primeru. 

Stvar presoje, ovrednotenja posledic in učinkov, bi bila, da ugotovi, katero 

specifično razmerje med več komponentami bi bilo najustreznejše. In stvar 

temeljitejše globinske analize bi bila ugotoviti, kakšni so stvarni pogoji za 

razvoj v smislu enega ali drugega koncepta. Geografija sama in zlasti v smi-

selni povezavi z drugimi disciplinami bi se pri te vrste študijah lahko močno 

angažirala. 

PERSPECTIVES O N THE EVOLUT ION OF THE SETTLEMENT NETWORK I N 

THE S O T L A - V O G L A J N A R E G I O N . 

Vladimir K o k o l e 

(Summary) 

The author refers, first, to an earlier paper of his dealing with the state and 
evolution of the settlement network in the wider area in SE Slovenia delimi-
ted by the Sotla, Sava, Savinja and Voglajna rivers. The salient geographic 
characteristics of the smaller, northern part of region (including only the 
two communes of Šentjur and Šmarje) may be summarized in a few words: 
mostly hilly terrain; severe agricultural overpopulation; fossilized preindustrial 
pattern of central places based on central villages and tiny market-towns, so-
me defunct; very recent, but modest industrialisation only along the Celje-
Krapina railway in the northern fringe zone, mostly around the spa of Rogaška 
Slatina which still is the only a place just exceeding 2000 inhabitants. 
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In contrast to the traditional explanatory approach a new one, focused on the 
exploration of suggested alternative patterns of development and spatial distri-
bution of activities and centres is proposed in outline as a basis for further 
research. The alternatives or possible prospective patterns are derived from the 
application of theoretical concepts of development and spatial distribution to 
the specific potentials of the region and of its geographic setting. A conside-
ral increase of non-agricultural employment is postulated. The four alternative 
patterns that are sketched reflect various degrees of spatial concentration of 
production and of service activities that seem plausible under certain condition 
including alternative transportation networks. In this connection the possible 
role of the dominant center for the region, i . e . Cel je , is also discussed. 



T o v a r n a l a h k e o b u t v e 

T O L O 

Šentjur pri Celju 

Izdelujejo lahko obutev (copate balerinke, natikače, sandale 

in letne čevl je) . Vrednost osnovnih sredstev - 6,5 milijonov. 

Opremljena je s sodobnimi uvoženimi in domačimi stroji. V 

letu 1973 je izdelala milijon parov v vrednosti 26 milijonov 

din bruto dohodka. 

Proizvodnja predvsem za domače tržišče (50% Slovenija, 50% 

ostale republike). Od leta 1971 izvažajo tudi v NZR in Av-

strijo. Hitra rast podjetja, 60 novih delovnih mest na leto, 

zdaj 280 zaposlenih, v letu 1974 še nadaljnjih 50. 90% žen-

ske delovne sile, kar je zelo ugodno za pokrajino, kjer že-

lezarna v Štorah zaposljuje veliko število moških. 

Začetki dejavnosti so bili v združenih obrtniških delavnicah 

1958 pod imenom Copatama. 

1965 je nastalo podjetje "Lahka obutev Šentjur" (dejavnost: 

izdelava copat in zaščitnih rokavic, popravila čevl jev). 

1970 so pridobili sedanje prostore, nastane Tovarna lahke o-

butve TOLO. 

1972 dodaten obrat na Planini pri Sevnici (200 m2) za telo-

vadne copate (40 zaposlenih, 1400 parov dnevno). 

1972 so zgradili novo skladišče (800 m 2 ) . 

1974 so dogradili nove prostore za šivalnico in montažo 

(1300 m2 in tekoči trakovi). 

Tovarna je med največjimi proizvajalci lahke obutve pri nas. 



UDK 
UDC 

914.971 (497.12-11)+38:711.7 

PROMETNO-GEOGRAFSKE RAZMERE V V O G L A J N S K O - S O T E L S K I P O K R A J I N I 

Marjan Ž a g a r * 

Z natančnejšo raziskavo prometno-geografskih razmer v tem delu Slovenije so 

seveda težave. Razen redkih magistralnih prometnih povezav, ki prečkajo po-

krajino, jo veže omrežje slabih "belih" cest, ki delno niti niso vključene v 

seznam od republike opazovanih cestnih odsekov. Tudi drugi podatki, ki bi 

kaj več povedali o ploskovnih prometnih razmerah, so redki. Značilno in o-

membe vredno je tudi dejstvo, da je bilo v zadnjem času opravljenih več a-

naliz in študij v zvezi z manj razvitimi področji in problemi nerazvitosti, pa 

vendar niso nič ali le skromno vključile prometno problematiko, ki je brez 

dvoma posledica ali vzrok nerazvitosti. Obravnavana pokrajina pa je bila s 

svojim velikim delom kar med klasičnimi nerazvitimi področji, saj je Kozjan-

sko postalo že skorajda sinonim za slovenske nerazvite pokrajine. Tu so leta 

1969 predstavniki obeh občin slovenski javnosti, predstavnikom republiških or-

ganov in tiska, lahko bi rekli prvič, predstavili vpijoče razlike v nesorazmer-

nem razvoju slovenskih regij in predlagali načrtno urejanje teh problemov. Ka-

kor vidimo, rezultati niso izostali. Pokrajina med Konjiško-Boškim gorskim hrb-

tom in Bohorsko-Orliškim nizom se počasi, preko raznih težav, a vendar za-

neslijov vključuje v modernejše gospodarsko življenje. 

I . 

Na prometne razmere v tej pokrajini so vplivali različni faktorji: 

Vsekakor se nakazujejo prirodno pogojene prometne smeri v severnem delu 

pokrajine v smeri zahod-vzhod po t . im. Voglajnsko-Rogaškem podolju med 

* 61000, Ljubljana, Y U , Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aš-
kerčeva 12, glej izvleček na koncu zvezka 
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Konjiško-Boškim hribovjem in severnim nizom Posavskega hribovja (Svetina-Re-

sevna-Rifnik-Žusem-Rudnica). Ta prometna smer je prastara. Tik nad njo, na 

Rifniku, je eno od najpomembnejših arheoloških najdišč Slovenije, ki odpira 

niz kulturnih plasti od Ilirov in Keltov vse do Rimljanov in morda še dalje. 

V smeri zahod-vzhod je vodila tudi rimska cesta v Panonijo preko Goričice 

in Primoža in nje razločni ostanki so še vidni blizu Jelšingrada pri Šmarju. 

Današnja cesta in železnica Celje-Rogatec sta potomca te prometne smeri. 

Nakazana prometna povezava zahod-vzhod ima nekako zrcalno podobo tudi 

v južnem terciarnem podoIju - na Kozjanskem - to je cesta od Savinje pri 

Rimskih toplicah preko starega Jurkloštra in Planine, mimo Fužin, v dolino 

Bistrice in nato Sotle. Danes nastaja sodobnejša varianta te smeri med Gra-

čnico in Lesičnim. 

S prečno povezavo (sever-jug) pa so znatno večje težave. Geološko-morfološ-

ki in hidrografski sistemi potekajo predvsem v smeri zahod-vzhod. V tej smeri 

poteka tudi vzdolž severnega in južnega podolja nekaj slemen litotamnijskih 

apnencev, ki zaradi izrazite relativne višine ovirajo prehode, hkrati pa so 

njih pobočja debelo prekrita z mehkejšimi terciarnimi plastmi in močno usadna 

Promet je moral izkoristiti redka pretržja in se zriniti skozi tesni proti severu 

ali jugu (soteska Zelenjak ob Sotli), deber Sevniščice proti Sevnici), al i pa 

prevale in zložnejša razvodja (Slemene med Drami jami in Zajckloštrom - Zič-

kim samostanom, v bližini tudi nova avtomobilska cesta, pa pri Lipoglavu za 

železnico in cesto, pri Pečici pod Bočem in pod Donačko goro na severu ter 

pri Podsredi in Svetih gorah na jugu). Tudi znotraj pokrajine ovirajo promet 

v smeri sever-jug nekdanjim voznikom in danes cestarjem znani klanci, ki 

premagujejo apniška prečna slemena (npr. Jezerce, Planinski klanec, Čatrov 

breg, Petelinjek, Volčja jama, Prevorski klanec, Kl jučice, Trebče, Halerjev 

breg i td. ) . 

Današnjemu prometu se nakazujeta predvsem dve pomembnejši križišči: v nepos-

redni bližini Š ENT J UR J A , kjer zavije bivša južna železnica od vzdolžne sme-
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ri na sever, zapusti Rogaško železnico in kmalu prečka Konjiško-Boški hrbet; 

do tod prihaja od zahoda tudi nova avtomobilska cesta Celje-Maribor, ki po-

tem tudi zavije na sever in zapusti pokrajino, tu, pri Dramijah, pa je tudi 

odcep od hitre ceste za Sotelsko. Pri Šentjurju je tudi odcep cest na jug za 

Kozjansko cestno omrežje. 

Naslednje večje križišče je pri MEST IN JU . To, geografsko sicer zelo primer-

no križišče, je imelo v nastajanju manj sreče. Tu je odcep stare srednjeveš-

ke ceste, ki je vodila preko Srednjega Sotelskega proti Savi, na sever pa v 

porečje Dravinje. Tu se od Rogaške železnice tudi odcepi sotelska progra 

(Kumrovec-Zagreb). Najprej se je temu prirodnemu križišču izognila južna 

železnica; od tu bi lahko nadaljevala smer proti Celju in Trstu, pa ob Sot-

li proti Zagrebu. Taka rešitev bi vsekakor govorila v prid jugoslovanskemu 

konceptu izgradnje železniških prog, manj pa morda avstrijskemu, ki jih je 

gradil (hrvatsko-ogrska meja! ) . Sotelsko progo so pozneje zgradili, vendar 

veliko prepozno, že v obdobju, ko je lokalni pomen prometnih povezav prev-

zela cesta, tranzitni pomen te železnice (Sava-Drava oziroma Maribor-Zagreb) 

pa je bil tudi okrnjen, ko so odstopili od načrta, da bi se sotelska proga na-

daljevala od Mestinja proti Poljčanam. Tako nova proga ni prinesla tega, kar 

je vzela prej, ko se je izognila. N ič manj ni zapostavila pokrajine in pome-

na mestinjskega križišča cestna izgradnja. Sotelska cesta, ki je tako potreb-

na za življenje in razvoj te pokrajine, se na svojem severnem koncu pribli-

ža Poljčanam in štajerski magistrali, na jugu pa Brežicam in dolenjski magis-

trali. To je hkrati najkrajša in za Slovenijo najugodnejša dravsko-savska po-

vezava, ki bi maksimalno izkoristila štajersko hitro cesto in hkrati odprla Slo-

veniji nove gospodarske prostore, omogočila tujim turistom hitro pot na jug 

itd. Te prednosti je z velikim uspehom izkoristila nova cesta Zagreb-Djurma-

nec-Ptuj-Maribor. Velike obremenitev te ceste že kar v začetku in pa spre-

membe v razvoju Hrvatskega Zagorja prepričljivo označujejo zamudo. Danes 

popravlja nastalo prometno situacijo nova sotelska cesta v izgradnji (cesta 

X I V . divizije), vendar le delno. 
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Južna polovica obeh občin - Kozjansko - nima tako razvitih vzdolžnih promet-

nih smeri (zahod-vzhod). V zahodnem delu je relief močno razgiban in dopuš-

ča slabše povezave, zraven tega pa se edina magistralna cesta v tej smeri ne 

navezuje niti na eni niti na drugi strani na privlačnejša središča ali prometne 

smeri, lokalne povezave med kozjanskimi središči pa so tudi slabotne. Zato 

težijo kozjanske ceste v smeri jugovzhod-severozahod proti Mestinju in Šent-

jurju, da bi čimprej dosegle večje središče, predvsem Cel je. Vzdolžne ceste 

pa imajo za zdaj le funkcijo navezave na omenjeni dve magistrali. Le delno 

težijo prometne povezave v svojem južnem delu tudi proti Savi: v Sevnico, 

Senovo in proti Brežicam in Zagrebu. 

I I . 

OBREMENITEV PROMETA v obeh občinah nam je možno spoznati le delno, 

t j . na cestah, kjer jo merijo. Če si ogledamo povprečne obremenitve za le-

to 1971, ugotovimo, da sodi prometna os pokrajine, cesta Celje-Rogatec, med 

najbolj obremenjene ceste v Sloveniji, če izvzamemo cestni križ. Čeprav je 

dolgo čakala na rekonstrukcijo in dala prednost marsikateri drugi, kaže s pov-

prečno 4.000 mot.voz./24h obremenitev, ki ji niso kos niti ceste npr. Jese-

nice-Podkoren, Razdrto-Nova Gorica, Celje-Velenje-Dravograd, Maribor-Gor-

nja Radgona ali Maribor-Dravograd (4). Pomen te poti bo v zahodnem delu še 

narasel ob novi avtomobilski cesti do Dramelj in z ugodno navezavo na lokal-

no omrežje še naprej. 

Druge ceste, ki se navezujejo na glavno os, so po večini tako slabe, da komaj 

zaslužijo to ime. Nekoč lepe bele furmanske ceste je uničila velika obremeni-

tev motorizacije. Cesto so ceste izrabljene do osnove, ponekod so nastale pra-

ve kolesni ce (tirnice) in preko 20 cm globoke luknje, česti usadi (Prevorje, 

Trebče), pretirane strmine iz časov tovorništva in preprege ter ostri ovinki. Ob-

remenitev teh cest je težko primerjati z drugimi, urejenimi cestami, saj se jih 

vozila izogibajo, če se le da. Pa vendar je dosedanja frekvenca motornih vo-
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zil ponekod tako visoka, da presega marsikatero znano, bolje utrjeno in že 

urejeno cesto. Obsotelska cesta npr. presega po letnem povprečju ceste Bled-

Bohinj, po Gornji Savinjski dolini, pa tudi Kobarid-Bovec in Metlika-Črno-

melj. Tudi nekatere druge slabe ceste, posebno v bližini močne gravitacije 

proti Celju, kažejo dovolj visoko obremenitev do 1.000 vozil/24h, tako npr. 

Ponikva-Sele-Teharje in Šentjur-Slivnica-Prevorje (4, Karta povprečne obre-

menitve na opazovanih cestah SRS 1971). 

Ko govorimo o nerazviti pokrajini in ji iščemo zdravil, se nam zdi potrebno 

ponovno poudariti, da je promet eden od osnovnih kazalcev nerazvitosti, hkra-

ti pa tudi pogoj za nadaljnji razvoj. Zato je naravno, da širša družba gradi 

v skladu s svojim konceptom harmoničnega regionalnega razvoja t .zv . IN IC IA-

TIVNE CESTE, ki jim je pomembnost sicer težko dokazati po frekvenci, ker je 

še ni, pač pa z njimi odpira nove gospodarske prostore. Vse drugače pa je še 

seveda s cestami, ki so že pod najtršimi pogoji dokazale, da so potrebne. Te 

ceste pa zavezujejo družbo, da jih čimprej izgradi. Vprašanje zaostalosti je 

tudi vprašanje odročnosti, to pa bomo odpravljali, če bomo prometnim smerem 

odmerili vsaj tak režim izgradnje, kot ga imajo toliko obtežene ceste v osta-

lih bolj razvitih področjih. 

ŠTEVILO D N E V N I H AVTOBUSN IH POVEZAV na območju obeh občin nazorno 

kaže lokalne prometne potrebe ter predvsem gravitacijske težnje. Podoba je 

tem bolj realna, ker je železnica v zadnjem obdobju popolnoma izgubila vlo-

go v prevozu dnevnih migracij in ostalih lokalnih obdobnih potovanj. Na pro-

metni osi Celje-Rogatec dobivajo avtobusne povezave že podobo mestnega ali 

vsaj obmestnega prometa (v Šentjurju vsakih 10 min., v Šmarju povprečno na 

22 min., priloga - Karta dnevnih avtobusnih zvez v obe smeri; l i t . 5,6) . 

Dobre prometne zveze pa opravljajo v tej pokrajini izredno vlogo. Medtem ko 

je še pred nekaj leti potoval visok odstotek delovne sile iz zahodnega Kozjan-

skega dnevno po nekaj ur na delo (kombinacija peš-kolo-vlak), potujejo delav-

ci danes predvsem z avtobusi. Zato tudi taka disperzija avtobusnih zvez. Sa-
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mo Železarna Štore je zaposlovala v letu 1972 iz obeh občin 1.091 delavcev 

(45,7 % od vseh zaposlenih v podjetju). V letu 1959 je npr. potovalo v to 

podjetje 45 % delovne sile z vlakom, 26 % s kolesom, 26 % peš in 1,7 % 

z avtobusom, v letu 1972 pa 47,3 % z avtobusom, 31,9 % peš, 5,6 % s 

kolesom, 2 ,7 % z motornim kolesom in 1,2 % z osebnim avtomobilom (7,8). 

Podobno sliko kažejo tudi zaposlitve v ostalih podjetjih v Celju in Šentjurju. 

Tak znaten napredek pa je opravil tudi velike premike, v prostoru. Medtem 

ko je prej delovna sila dnevno potovala v težavnih razmerah in z veliko za-

mudo časa, predvsem zaradi pomanjkanja stanovanj v kraju zaposlitve, in se 

počasi pomikala vedno bliže, se delavci zdaj za stalno naseljujejo že daleč 

na obrobju Kozjanskega, blizu ceste. Tu nastajajo stanovanjski bloki in pred-

vsem individualne hiše, razvijajo se razne terciarne dejavnosti in pod. (pri-

meri: Slivnica, Ponikva, Šentjakob ali Dramlje). Razumljivo je, da ta, lah-

ko bi rekli pravilna gravitacijska razvejanost, z oddaljenostjo slabi. Nekaj 

dalje seže le po osnovni prometni osi, v Mestinju pa se začne že vpliv do-

mačih zaposlitvenih središč (Rogaška Slatina, Mestinje, Rogatec). Manjši priv-

lačni središči sta še Kozje in Planina, medtem ko se Podsredi že pozna tež-

nja proti Senovemu. Dobre prometne razmere pa ustaljujejo in celo razteguje-

jo dnevni migracijski krog in urbane vplive, saj ob ugodnih pogojih razdalja 

npr. 15 km in še nekaj več sploh ni problematična. Hkrati pa ta pojav tudi 

pomaga zaustavljati praznjenje prostora. 

ŽELEZNIŠKE POVEZAVE v zadnjem času izgubljajo na lokalnem pomenu. Po 

Voglajnskem podolju, kjer teče glavna proga Celje-Maribor, je dnevno ca. 

28 potniških, 14 brzih in 55 tovornih vlakov v obe smeri, po Rogaški in So-

telski progi pa po 16 osebnih in ca. 4 tovorni vlaki dnevno v obe smeri (av-

gust 1973). Lokalni pomen železnice je toliko padel, da se je npr. v zadnjih 

letih število mesečnih delavskih in dijaških kart znižalo za nekaj sto odstot-

kov in so ukinili v Štorah in Podčetrtku potniške blagajne. Največ potniškega 

prometa ima Šentjur, sledijo Ponikva, kjer so prometne razmere (ceste in av-

tobusne zveze) najslabše, nato Šmarje, Grobelno, ki se jima tudi še pozna 
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dnevna migracija, nato Rogatec, Rogaška Slatina itd. Večjo vlogo igra le še 

tovorni promet, predvsem za surovine (Lupinjak, Rogatec) in industrijsko bla-

go (Rogatec, Rogaška Slatina in Šentjur). 

RAZPROSTRANJENOST M O T O R N I H VOZ I L po prostoru, kakor jo kaže slika 

obeh občin, je v bistvu razumljiva. Vidna je pač večja zgostitev v močnej-

ših središčih in njih moč, pa zgostitev tudi v naseljih blizu pomembnejših 

cest. Zahodna polovica je nekoliko gostejša od vzhodne in severne, t j . v 

Voglajnsko-Rogaškem podolju je ugodnejša od Kozjanskega (Karta štev. OVE 

po naseljih).* 

Podobne značilnosti kaže tudi karta ŠTEVILO PREBIVALCEV NA 1 OVE za 

obe občini. Zahodni in severozahodni predeli kažejo presenetljivo ugodnejšo 

sliko. Ob ogledu priloženih kart, ki nam ponazarjajo stanje po naseljih, in 

ob poznavanju reliefa ugotavljamo, da je močno neprimerno stanje predvsem 

v področjih, kjer ni zadovoljivih cest, in pa, da se stanje slabša z oddalje-

nostjo od močnih zaposlitvenih središč, t j . , kjer ni dohodka od neagrarnih 

dejavnosti. 

Presenetljivo praznino kaže blag, gričevnat, vinoroden svet južno od Šmarja -

Zibiška dolina, ki se odpira na vzhod proti Mestinjščici. Ker jo je zaradi pri-

rodnih razmer težko odpreti na sever, ji vsekakor manjka prečna povezava med 

Pristavo (navezava na cesto X I V . divizije) in morda Vinskim vrhom, ki se u-

godno odpira proti S l ivnic i . 

Drugo prazno področje je severno od Planine, točno tam, kjer gradijo novo 

kozjansko cesto Gračnica-Lesično. 

1 osebno vozilo = 1 OVE , 1 tovorno vozilo ali 1 avtobus = 2 OVE , 
1 motorno kolo = 0 , 5 OVE 
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Naslednji prazen in odročen svet se na severu in severovzhodu razteguje pod 

vinorodnimi goricami, ki že zdaj kažejo turistično privlačnost, vendar so pro-

metno odmaknjene. To področje se vleče ob slabi poti vzhodno od Ponikve, 

preko Dolge in Sladke gore proti Lembergu in Gaberniku. 

Slabe razmere so tudi na skrajnem jugovzhodu, kjer je oddaljenost od zapos-

litvenih središč na jug al i sever precejšnja, a l i pa so ceste komaj prevozne 

oziroma sploh ne (prim. Podsreda-Bistrica ob Sotli) . Upanje je, da bo del te 

situacije urejeval kumrovški spominski park. 

Ploskovno razširjenost vozil glede na število prebivalcev kaže slika ŠTEVILO 

PREBIVALCEV NA 1 OVE PO K . O . V bistvu gre za enako problematiko kot 

zgoraj, le da slika prikazuje povprečje več naselij na nekem teritoriju. Več 

al i manj jasno se spet loči zahodni prostor od vzhodnega, saj pride tudi v 

šentjurski občini 13,9 prebivalcev na OVE , v šmarski občini pa 15,1. Tu pa 

se odpira vprašanje narodnega dohodka, ki je v šmarski občini nekaj višji kot 

v šentjurski, gostota motornih vozi) pa kaže obratno sliko. Razen redkih iz-

jem, ki jih pogojujejo odročnost, višine in redka naseljenost, se karta močno 

ujema z gostoto gravitacije v Štore in Cel je . Številni delavci, ki ustvarjajo 

narodni dohodek npr. v Štorah al i Celju, živijo in trošijo ta dohodek v naši 

pokrajini. Tu pa gre za stanje, kot smo ga že omenili, namreč, da je velik 

del pokrajine vzhodno in jugovzhodno od Celja prirodno in lahko bi rekli 

STALNO gravitacijsko zaledje delovne sile za Cel je . Stalno zato, ker izboljša-

ne prometne zveze opravljajo svojo misijo v smislu zadrževanja in transformaci-

je. Še pred nekaj leti je bilo vse Kozjansko področje odliva delovne sile in 

odselitve, rezervoar za polnjenje industrijskih področij. Danes so se zahodni 

prostori že močno izpraznili; kar zadeva rezervno delovno silo, in nastaja že 

pomanjkanje. Zaposlena delovna sila pa ne teži več k mestu zaposlitve,, am-

pak raje dnevno uporablja ugodne povezave in si blizu njih gradi domove. 

Pokrajina se hitro spreminja in zadržuje prebivalstvo. Tak proces podpira tu-

di industrija oziroma vsa družba z raznimi ukrepi, krediti za gradnjo, promet-



nimi povezavami in zaposlovanjem ženske delovne sile v raznih lažjih indust-

rijskih dejavnostih (tov. lahke obutve, konfekcija, razne terciarne dejavnosti 

i td. ) . V štorski železarni je npr. v desetletju 1962-1972 padel odstotek tam 

stanujoče delovne sile od 61 na 50 odstotkov celotnega števila zaposlenih, 

zrasel je pa odstotek delovne sile, ki stanuje na področju šentjurske in šmar-

ske občine od 37 na 46 (8). Pozitivni procesi niso izostali. Bivši manjši cen-

tralni kraji dobivajo novo podobo, narašča povpraševanje po zazidalnih povr-

šinah, nezaposlene žene in zaslužki delavcev pospešujejo "malo kmetijstvo" z< 

dom in trg (zelenjava, cvetje, sadje, perutnina, jagodičevje itd.) , izboljšu-

jejo in urejujejo se komunalne in razne terciarne dejavnosti. Med taka stano-

vanjska naselja, ki so navezana na zaposlitve izven občine, torej na promet, 

in dobivajo novo podobo, lahko štejemo poleg Šentjurja in Šmarja predvsem 

Ponikvo, Dramlje, Slivnico in delno tudi že Planino. 

Iz raziskave o prometnem položaju in problematiki lahko zaključimo nekatere 

splošne ugotovitve in značilnosti: 

Za ozemlje dveh občin Šentjur in Šmarje pri Jelšah je v prometnem pogledu 

značilna prometna os od Celja preko Šentjurja, Šmarja, Mestinja, Rogaške 

Slatine do Rogatca, kjer se nadaljuje proti Hrvatski. Ta smer spada, če iz-

vzamemo slovenski prometni križ, med najbolj prometne smeri v Sloveniji. 

Za prečno smer, ki seče glavno, sta predvsem pomembni dve križišči: v Šent-

jurju, kjer glavna železniška proga zapusti Voglajnsko podolje in se usmeri 

na sever, da seče robno Konjiško-Boško hribovje, nekako tako tudi avtomobil 

ska cesta v izgradnji Celje-Maribor; v Šentjurju je tudi odcep ceste na jug 

in jugovzhod, ki se kmalu nato razveja po Kozjanskem. 

Drugo križišče je pri Mestinju. Tu se odpira prirodno nakazana pot na sever 

skozi vrzel v Konjiško-Boškem gorju in na jug ob Sotli v Posavje. Žal je že-

leznica že dvakrat zanemarila ta vozel, pa tudi cesta ob izgradnji velikih 

medregionalnih povezav, zato vozlišče ni do kraja izkoriščeno. 
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Za južno polovico celotne pokrajine - Kozjansko - so značilne predvsem preč-

ne povezave (sev.-jug), t j . sotelska (cesta in železnica), prevorska, ki naj-

primerneje povezuje celotno Kozjansko v obeh občinah, delno tudi planinska, 

ki utegne biti turistična vez med vzhodnim delom Celjske kotline in Sevnico. 

Prečne povezave na Kozjanskem so skromne, le za zvezo med navedenimi ces-

tami. Čeprav relativno dovolj obremenjene in marsikje perspektivne, te ceste 

niso bile deležne dovolj pažnje ob izgradnji, zato je pokrajina odročna, zaos-

talost je v marsičem posledica tega stanja, čeprav ni povsod opravičena (kar-

ta I ) . 

Železnica v lokalnem prevozu izgublja na pomenu, avtobusne zveze pa so se 

v zadnjem desetletju močno razvile in gostota avtobusnega omrežja zelo lepo 

ponazarja prometno situacijo; gravitacijsko vrednost posameznih predelov in dva 

cestna sistema; v severnem, voglajnsko-rogaškem predelu z glavno osjo in okr-

njenim predelom severno od nje ter v južnem predelu, na Kozjanskem, s pre-

vladujočo razvejanostjo od severozahoda na jugovzhod. Iz gostote prometnih 

sredstev, kakor jih kažejo karte, kjer so prikazana vozila po naseljih, število 

oseb na vozilo po naseljih in število oseb na vozilo po k . o . , se vidi, da je 

relativno ugodno stanje ob ugodnejših cestah, predvsem na prometni osi pokra-

jine, vidi se, kje so najneugodnejši prostori in manjkajo ceste, in končno je 

tudi razvidno, da je na zahodu stanje ugodnejše kot na vzhodu, čeprav bi po 

narodnem dohodku pričakovali obratno. Vzhodni deli Celjske kotline in seve-

rozahodni deli Kozjanskega so stalno gravitacijsko ali stanovanjsko zaledje 

Štor in Cel ja. Sodobne prometne povezave omogočajo, da se v tem področju 

ustavlja delovna sila in celo že vrača iz Celja in Štor ter tu naseljuje. Na-

rodni dohodek pa je prikazan v kraju zaposlitve. 

Končno se nam je ob proučevanju gradiva za gornjo analizo prometnih razmer 

često vsiljevala misel, da neprimernemu stanju odročnosti in zato nerazvitosti 

niso bili povsod in vedno vzrok le objektivni razlogi. Naj t i in odpraviti sla-

bo pretehtane, zamujene in enostranske rešitve in s premišljenimi lokalnimi, 
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medobčinskimi in medregionalnimi povezavami omogočiti pokrajini tesnejšo na -

vezanost na ostalo omrežje je vsekakor eden od nujnih ukrepov. 

L i t e r a t u r a : 

1. Kozjansko, referat na posvetovanju o nerazvitih področjih, na Planini, 
jeseni 1969 (rokopis, obč . skupščina Šentjur pri Celju). 

2 . Predhodni podatki o popisu preb. 1971, Zavod SRS za statistiko. 
3 . Število motornih vozil po naseljih, skupščini obč. Šmarje in Šentjur pri 

Cel ju. 
4 . Povprečne obremenitve na opazovanih cestah v SR Sloveniji v letu 1971, 

karta, Cestni sklad, Ljubljana 1972. 
5 . Vozn i red avtobusnih podjetij SR Slovenije 1973-74. 
6 . Avtobusni vozni red 1973-74, Izletnik Ce l je. 
7 . Marjan Žagar, Problemi delovne sile Železarne v Štorah, Celjski zbornik, 

Celje 1959. 
8 . Problematika delovne sile v železarni Store 1972, rokopis, letno poročilo 

Železarne Štore (tab. 17). 
9. Letni pregled prometa 1968, Zavod SR Slovenije za statistiko, Ljubljana 

1969. 

G E O G R A P H I C A L C I R C U M S T A N C E S O F TRAFFIC I N V O G L A J N A A N D SOTLA 
RIVER R E G I O N S 

Marjan Ž a g a r 

(Summary) 

From the aspect of traffic axis through Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Mestinje, 
Rogaška Slatina and Rogatec and which continues to Croatia is characteristic 
for the area of two communes - Šentjur and Šmarje pri Jelšah. This direction 
is one of the busiest in S lovenia. 

For the transverse direction two crossing-points are especial ly important: in 
Šentjur where the main railway leaves the Val ley of Voglajna and is directed 
to the North, nearly the same as the motor road Cel je-Mar ibor which is being 
built, in Šentjur there is also a splitting to the South and to the South-East 
and which soon branches out to the whole Kozjansko. 
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The second crossing point is in Mest inje. Here begins a naturally cut way to the 
North through an opening in the ridge Boč, and along the Sotla river to the 
South to Posavje. It is regretful that railway twice neglected this knot, and 
also the road for the connections among regions, and it is why this knot is 
not exploited as it used be. 

For the southern part of the region - for Kozjansko bad and rare transverse 
connections are especially characteristic. Although these roads are relatively 
quite busy and somewhere very perspective, not enough attention was put on 
them where being built, and the result is that the region is out of the way, 
the result of this situation is also backwardness, although it is not always 
justified (map 1). 

The railway loses its importance in the local traffic, the bus connections have 
been much developed in the last ten years, and the density of the bus network 
clearly represents the situation and gravitational importance of separate parts 
(map 2) . We can notice from the density of traffic vehicles, as it is shown on 
the maps where vehicles are represented according to settlements, the number 
of persons to one car according to settlements, and the number of persons to 
one car according to basic cadastral unity, that situation is better along better 
roads, especially along the traffic axis o f the region (maps 3 , 4 , 5 ) . We can 
also notice where the most inconvenient places are situated, and where is a 
shortage of roads, and finally we can see that the situation on the West is 
better then on the East, although the national income would let us suppose 
the opposite situation. 

Modern traffic relations make possible the remaining of the labour force in 
this region, and also its coming back from Celje and Štore and settling here. 
But the national income is shown in the place where they are employed. 



V svojem delovnem programu ima predvsem surovo železo ter valjane in 
livarske proizvode. Sodobna oprema omogoča širok kakovosten izbor pro-
izvodov za potrebe jugoslovanskih, predvsem slovenskih livarn, železarn 
ter motorne, avtomobilske, razne strojne in ostale kovinsko-predelovalne 
industrije. 

V okviru podjetja je tudi metalurška šola za visoko kvalif icirane tali lce, 
livarje, valjarje, kovinarje, modelne mizarje, elektromehanike itd. 

V letu 1974 2 .500 zaposlenih, vrednost letne proizvodnje 800 mil i j.din, 

20 % vrednosti celotne proizvodnje izvažajo (90 % na konvertibilno pod-

ročje). 

Stara železarska tradicija sega v leto 1851, ko so začeli izdelovati pa -
ličasto jeklo in plošče za ladjedelništvo. Čeprav je bližnji rudnik rjave-
ga premoga dokončno zal i la voda (1925) in se prvotni vir železne rude 
v Fužinah nad Pilštanjem ni več izplačal, je železarstvo v Štorah ž i v o -
tarilo, vzdržalo in postalo tradicija. Med obema vojnama 350 do 400 z a -
poslenih. 

Pravi razvoj se je pričel po letu 1945 z obnovo zastarelih in izgradnjo 
novih obratov. 

Po letu 1950 začne z delavskim samoupravljanjem načrten razvoj in i n -
tenzivnejša investicijska izgradnja. 
1954 dogradijo elektroplavž. 
1969 prične obratovati sodobna livarna specialne l it ine. 
1970 dogradijo novo avtomatizirano valjarno. Z dograditvijo elektrojek-
larne, mehanskega obrata, energetskih naprav in pomožnih obratov se je 
zaključi la prva faza izgradnje nove železarne. 

Železarna Štore, locirana na robu manj razvitega slovenskega področja 
Voglajnsko-sotelske pokrajine, je najintenzivneje vpl ivala na njeno pre-
obrazbo, še posebno na Kozjansko. Pritegnila je številno odvečno de lov -
no silo in jo kval i f ic i ra la. Danes, ob sodobnejših prometnih možnostih 
pa njeni delavci gradijo svoje domove po vsej pokrajini in podjetje se 
aktivno vključuje v njen razvoj. 

Regionalna struktura zaposlenih železarjev po občinah je naslednja: Šent-
jur 850, Šmarje 300, Celje 1 .250, ostale občine 100. 
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NEKATER I G E O G R A F S K I PROBLEM I R O G A Š K E S L A T I N E 

Veronika D o š l e r 

1 . F u n k c i j s k a i z r a b a i n t i p i h i š 

A . O z n a č i t e v g l a v n i h f u n k c i j 

Rogaška Slatina je zdraviliško naselje. G lavna funkcija naselja je zdrav i l i š -

ko-turist ična. To nam bodo predstavili drugi referenti, zato se bom omejila na 

kratko predstavitev drugih funkcij naselja z vidika vpl iva zdravi l iško-turist ič-

ne funkcije nanje. Ta vpl iv je najbolj očiten pri trgovini in obrti. 

Tabela št. 1 

Vrsta 
obrat. 

Prehr. 
trg. 

D e l i k a -
tesa 

Trafi-
ka 

Benc. 
črp. 

G a l a n -
ter. 

Spo-
min . 

Popreč-
no 

1. 4 , 4 6 4 , 6 5 7 ,05 4 , 31 4 , 1 0 5 ,12 4 , 9 5 

I I . 4 , 92 4 , 6 5 4 , 4 7 6 , 0 7 3 ,12 5 ,13 4 , 72 

l i l . 6 , 26 4 , 6 5 7 ,69 6 , 4 5 5,21 6,41 6 ,12 

I V . 7 , 37 6 , 98 8,01 7 ,54 6 , 2 5 6 ,41 7 , 0 9 

V . 7 ,60 9 ,30 8 ,42 9 ,70 9 ,37 7 ,69 8 , 6 9 

V L 8 ,94 11,62 11,23 11,00 9 ,37 10,26 10,40 

V i l . 11,28 9,31 12,79 11,68 11,46 10,26 11,16 

V I I I . 11,18 11,62 11,70 12,98 12,52 11,54 11,90 

I X . 9,94 11,62 11,60 9 , 0 9 11,46 ' 10,26 10,67 

X . 10,06 9,30 7 , 05 8 ,23 10,42 8 , 97 9,00 

X I . 8 ,15 6 , 98 5 ,00 6 , 68 8 , 35 7 , 69 7,14 

X I I . 9 ,84 9,30 5 ,00 6 ,27 8 ,33 10,26 8 ,16 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00 

* 61000 Ljubljana, Y U , Tehniška srednja šola za K M . , R . , P. , L . , Aškerčeva 

7, glej izvleček na koncu knjige 
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Tabela št, 1 (podatki za leto 1971) nam delno osvetli vpl iv turistične funkc i -

je na trgovsko. Anketirala sem 6 trgovin in v vseh izbranih trgovinah je vpl iv 

turizma očiten. Poletni meseci junij, julij in avgust dajejo 33,46 % letnega 

iztržka. Najvišj i je procent iztržkov v teh treh mesecih v trafiki, kjer znaša 

35,72 % in na bencinski črpalki 35 ,66 % . (Delež decembrskih iztržkov pa je 

visok zaradi praznikov). Pri večini trgovskih lokalov v Rogaški Slatini se vpl iv 

turizma pozna, nekateri trgovski lokali so pa prav zaradi turizma nastali (tr-

govine s spominki). 

Turistična funkcija močno vpliva tudi na obrtno. N a splošno ločimo v Rogaški 

Slatini (in drugih turističnih naseljih) tri skupine obrti. Najstarejši so po v e -

čini tisti obrtni obrati, ki so v neposredni zvezi z agrarnim gospodarstvom (ko-

vaštvo, kolarstvo, sodarstvo). V drugo skupino spadajo obrti, ki so nastale v 

času urbanizacije ter sodobnega gospodarskega in družbenega napredka naselja 

(urarstvo, kleparstvo, elektroinštalaterstvo, finomehanika, avtomehanika, av to -

prevozništvo, krojaštvo i td. ) . V tretjo skupino pa spadajo obrti, ki jih je n a -

ravnost povzročil turizem. Nekatere med temi služijo tudi domačemu prebival-

stvu, kot tudi prejšnje služijo turizmu. Take obrti so: 

frizer 5 kozmetika 2 

fotograf 1 avtotaksi 1 (Vir 7) 

Tovrstna obrt je v Rogaški Slatini ze lo slabo razv ita, vendar se je večina teh 

obratov razvi la pod vpl ivom turizma oziroma je tu več takih obratov, kot jih 

je v krajih brez turistične funkcije, a z enakim številom prebivalstva. (Vir 8) 

Poleg naštetih vpl iva zdraviI iško-turistična funkcija še na nekatere druge funk-

cije naselja. Upoštevati moramo, da je bila Rogaška Slatina ob začetku raz -

voja zdravil išča povsem agrarna in brez komunalnih naprav. Razvoj turističnih 

objektov in splošna rast naselja pa sta izzvala potrebe po komunalni ureditvi 

naselja. Kanal izaci jo so zgradil i delno že pred prvo svetovno vojno, načrtno pa 

med obema vojnama. (Vir 1) 
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Še najmanj danes turizem vpl iva na industrijsko funkcijo, bil pa je eden g l a v -

nih dejavnikov, ki so pritegnili steklarsko industrijo v Rogaški S lat ini. V n a -

selju obstaja le eno industrijsko podjetje, to je Steklarna "Boris K i d r i č " , Lo -

cirano je v Tržišču. (Vir 2 ) . Steklarna je začela obratovati leta 1927. Tu so 

jo zgradili zaradi nerentabilnosti Steklarne v Zagorju, cenene delovne sile in 

rudnika premoga v Rogaški S lat ini. K izbiri te lokacije pa je pripomoglo še 

zdravil išče, ki je sprejemalo že takrat nad 6.000 premožnih gostov In nemški 

lastniki steklarne so si obetali od njih brezplačno reklamo (Vir . 3). (Po novej -

ših podatkih se je preregistriralo iz obrtnega v industrijsko podjetje še konfek-

cijsko podjetje " K O R S " , ki ima svoje moderne obrate v Ratanski vasi.) V Ro-

gaški Slatini je več obratov proizvodne obrti družbenega sektorja, na katero 

pa ima turistična funkcija manjši vp l i v . 

Negospodarskih funkcij naselja - upravne, zdravstvene, šolske, kulturne - ne 

bom podrobno obravnavala, njihova pomembnost je razvidna iz priložene karte 

"Funkcija h i š " . 

Da je zdravil iški turizem glavna funkcija naselja, se kaže tudi v fiziognomiji 

predvsem centralnega dela naselja s številnimi hoteli in zdraviliškimi objekti, 

v funkcijski izrabi hiš in v hitri prostorni rasti naselja. 

B . R a z d e l i t e v n a s e l j a na p o s a m e z n o c o n o g l e d e n a g l a v n e 

f u n k c i j e 

Rogaško Slatino (poleg ožjega naselja Rogaške Slatine bom v tem poglavju šte-

la sem še Tržišče in Ratansko vas) razdelimo glede na prevladujoče funkcije 

v naslednje cone: 

a) Zdravil iško-turistična cona obsega dolino potoka Irje. Zdravi l i šk i objekti so 

locirani ob vrelcih mineralne vode. Turistična cona pa obsega dolino ob Raten-

skem potoku . O b glavni promenadi v turistični coni je kar pet hotelov (Hotel 

Sonce, Tržaški dom, Beograjski dom, Slatinski dom in Slovenski dom). V Z d r a -
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viIiško-turistični coni niso dovoljene novogradnje razen hotelskih in zdrav i l i š -

kih objektov. N a področju stare nal ivalnice mineralne vode bodo do leta 1975 

zgradil i nov hotel kategorije A . 

V zdraviliško-turistični coni so skoraj vse hiše stare, mestnega videza. Nova 

sta le prizidek pri hotelu Pošta z restavracijo in družabnimi prostori ter moder-

na hidroterapija, v kateri sta poleg zdravil iških naprav še kavarna in kozmetič-

ni salon, gostom skušajo nuditi čimbolj vsestranske usluge. Večina hiš v zdra-

viliško-turistični coni neposredno al i posredno služi turizmu. V tej coni je v e -

lik del hotelskih prenočitvenih kapacitet, mlečna restavracija, nekaj javnih 

zgradb (lekarna, turistični urad, uprava zdravil išča), prostori, namenjeni raz -

vedrilu (zdraviliška dvorana, avtomatično kegljišče, mini golf). Tudi obrt in tr-

govina v tej coni služita predvsem turizmu. Tu sta oba kozmetična salona, tr i-

je frizerski saloni, od trgovin pa tri trafike, obe prodajalni spominkov in g a -

lanterije ter delikatesa. 

Neurejeni promet moti delovanje tega centra. Medkrajevna cesta in železniška 

proga se na celotnem obravnavanem področju križata štirikrat. Po urbanističnem 

programu je določena prestavitev medkrajevne ceste Celje - Rogatec ob levo 

stran železniške proge. Obstoječa glavna cesta, ki poteka skozi turistično co -

no, bo spremenjena v lokalno cesto in zdraviIiška-turistična cona bo v veliki 

meri osvobojena hrupa in smradu (Vir 2 ) . 

b) Upravno-trgovska cona leži južno od zdravil iško-turistične. Tudi v tej coni 

je večina hiš starih, mestnega videza, med nje se je pa vrinilo nekaj mlajših 

zgradb (blok uslužbencev milice, moderna zgradba samopostrežne trgovine, dva 

kioska). 

V tej coni je danes poleg sedeža krajevnega urada in matičnega urada še K r e -

ditna banka (podružnica KB Celje) in postaja mil ice. Do leta 1959 je bila Ro-

gaška Slatina tudi sedež obč ine. V tej coni je skoncentriranih velik del vseh 

trgovin v Rogaški Slatini: modema samopostrežna trgovska hiša, zelenjavne tr-
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govine, mesnica, delikatesa, cvetličarna, pekarna, vse tri slaščičarne, trafika. 

Razen teh trgovin, ki služijo v vel ik i meri turizmu, je v tej coni še trgovina 

z železnino. 

c) Industrijska cona. Rogaška Slatina je najmočnejše industrijsko (in sploh gos -

podarsko) naselje v občini Šmarje pri Jelšah. Določeni sta dve industrijski co -

n i . Najvažnejši industrijski obrat Steklarna Boris Kidr ič je lociran v Tržišču, 

druga industrijska cona je pa predvidena v Ratanski vasi, kamor se je iz sta-

rih prostorov v Rogaški Slatini preselilo v nov objekt konfekcijsko podjetje 

" K O R S " . 

d) Stanovanjske cone. Zaradi značilne konfiguracije tal, ki stiska Rogaško S l a -

tino v tri ozke doline, so nastale stanovanjske cone ob vhodu v te dol ine. To 

je v Ratanski vasi, pri Sv. Kr ižu in v Tržišču ter severno od zdraviliškega cen-

tra. Te stanovanjske soseske imajo stara jedra, sestavljena iz starih hiš mestne-

ga videza ali polkmečkih hiš z velikimi gospodarskimi poslopji, ki danes v v e -

liki meri ne služijo več prvotnemu namenu. Po drugi svetovni vojni, posebno 

po letu 1960, pa nastajajo nove enodružinske in dvodružinske hiše in stanovanj-

ski b lok i . Omeniti je treba še delavsko barako za steklarske delavce v Tržišču 

ter za delavce S G P v Ratanski vas i . Poleg stanovanjske funkcije imajo te c o -

ne še važno obrtniško funkcijo, a ta obrt služi v veliki meri domačemu prebi-

valstvu. V Ratanski vasi je vel ika avtomehanična delavnica, krojač, pri S v . 

Kr ižu avtoličar, mizar kemična čisti lnica, V tržišču krojač, mizar, kovač. V 

vseh treh stanovanjskih področjih stanuje tudi večina (od desetih) avtoprevoz-

nikov - pr ivatnikov. Trgovska funkcija je bolj slabo razvita, le Tržišče ima 

dve trgovini. Kmetijstvo, nekdaj važna gospodarska panoga, pa igra danes ne -

pomembno v logo. 

2 . P r o s t o r s k a r a s t n a s e l j a 

Zaradi boljše preglednosti bom v t e m pogledu obravnavano področje razč len i -

la na posamezna naselja (Rogaška Slatina, Tržišče, Ratanska vas). 
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Eden najpomembnejših učinkov družbenih procesov v prostoru se odraža v r az -

voju naselij, kar bom skušala prikazati z gibanjem števila h iš . 

Čeprav si po velikosti in kvaliteti hiše niso enake, med njimi vendar ni ta -

ko vel ik ih razl ik, da bi bilo primerjanje nesmiselno; Deloma velja to le za 

hotele in b loke. Izven tega prevladujejo enodružinske in dvodružinske hiše, 

pritlične in enonadstropne. Zato nam že samo število hiš v posameznih nasel -

Ijih in gibanje njihovega števila v razl ičnih obdobjih deloma tolmači spremem-

be, ki so jih naselja dož iv l ja la. Napake, ki bodo nastale zaradi različne v e -

likosti hiš, bom skušala popraviti s podatki o številu stanovanj. 

Tabela št. 2 - Rast števila hiš od leta 1869 do 1968 

Rog .Slatina Tržišče Ratanska vas Skupaj 
Štev. Indeks Stev. Indeks . Stev. Indeks Stev« Indeks 

1869 70 100 38 100 41 100 149 100 

1880 81 115 41 107 42 102 164 110 

1890 84 .120 41 , 107 4 3 104 .. 168 112 

1900 97 138 49 128 41 100 187 125 

1910 119 170 53 139 36 87 208 139 

1936 128 182 70 184 42 102 240 161 

1948 130 185 75 197 42 102 247 165 

1953 146 208 80 210 44 107 270 181 

1961 - 181 . 258 , 94 247 87 212 . 362 242 

1968 237 338 116 305 83 202 436 292 

(Vir 5) 

Tabela št. 2 prikazuje rast števila hiš od leta 1869 do 1968. Vsa tri naselja 

je leta 1869 sestavljalo 149 hiš, v sto letih se je pa to število povečalo na 

463 hiš (ind. 292). Iz tabele je razvidno, da je število hiš vse do konca prej-

šnjega stoletja počasi, enakomerno naraščalo. V 20 . stoletju je število hiš n a -

raščalo hitreje, pozna se pa vpl iv druge svetovne vojne, saj je bilo na vsem 
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obravnavanem področju leta 1948 le sedem hiš več kot leta 1936 (indeks je 

narastel od 161 leta 1936 le na 165 leta 1948). Po drugi svetovni vojni se je 

število hiš večalo mnogo hitreje. Izredno močno je pa narastlo v obdobju 

1961 - 1968 (za sedanje stanje nimam podatkov), ko je na celotnem področju 

število hiš narastlo od 362 na 463 hiš (indeks leta 1968 292). 

Če primerjamo posamezna naselja med seboj, vidimo, da se število hiš najhit-

reje veča v Rogaški Slatini, kjer znaša indeks leta 1968 (v primerjavi z letom 

1869) 338, v Tržišču 305, Ratanska vas pa izkazuje mnogo manjšo rast hiš -

indeks 202 . Število hiš se je v stoletnem obdobju (1869 - 1968) povečalo v 

Rogaški Slatini za več kot 200 % , v Tržišču ža 200 °/c, v Ratanski vasi pa za 

100 % . 

Navajam podatke o zgraditvi stanovanj: 

Tabela št. 3 

do 1918 1919-1945 1946-1960 po 1960 

Rogaška Slatina 248 53 86 183 

Ratanska vas 47 6 26 55 

Tržišče 43 64 59 30 

(Vir 5) 

Slika je tu nekoliko drugačna kot pri rasti števila hiš. Že na prvi pogled se 

v id i , da stanovanja zelo hitro rastejo v Rogaški Slatini in Raranski vasi, v Tr-

žišču pa počasneje. Ta občutna razl ika gre prav na račun b lokov. Naselje Tr-

žišče namreč nima nobenega bloke, ki v drugih dveh naseljih hitro rastejo. 

Center zdravi l išča, skoraj vsi objekti, ki še danes služijo turizmu, so nastali 

v prejšnjem stoletju. Do prve svetovne vojne je bilo zgrajenih tudi precej sta-

novanjskih hiš, v glavnem vilskega tipa, v neposredni bl iž ini zdravil iškega 

centra, predvsem južno od centra, pa tudi oddaljeno do pol ure hoda. Poleg 
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tega so v tem obdobju zgradili farno cerkev S v . K r i ž in ob njej je nastala far-

na vas, ki je danes prostorsko in upravno združena z Rogaško Slat ino. Zg ra je -

nih je bilo še nekaj kmečkih domov v oko l i c i . V Tržišču in v Ratanski vasi je 

v tem času nastalo le malo kmetij. 

V obdobju med obema vojnama se je zdravil iški del razširil za nekaj hotelov 

(Slovenski dom, Bohor, Boč). Po načrtih ing. Bloudka so zgradili leta 1932 

novo športno kopal išče. Razširil se je tudi stanovanjski del naselja Rogaške Sla-

tine proti jugu, predvsem ob "mal i cesti" (domače ime za cesto, ki poteka vz-

poredno s tranzitno cesto in povezuje center zdravil išča z nekdanjo farno vas -

jo S v . K r i ž ) . V Ratanjski vasi je bilo med vojnama zgrajenih nekaj hiš neagrar-

nega videza in nekaj kmečkih hiš. V Tržišču so pa po prvi svetovni vojni zgra-

dil i prve steklarske objekte. Steklarna je začela obratovati leta 1927, ob njej 

pa je nastalo delavsko naselje - delavski blok in barake. 

Po drugi svetovni vojni, do leta 1959, v strogem zdraviliškem centru niso zgra-

dil i niti ene nove zgradbe. Razširili so se pa stanovanjski predeli naselja z no-

vimi enodružinskimi hišami in dvodružinskimi hišami ter štirimi b lok i . 

(V tem obdobju je bilo v Rogaški Slatini zgrajenih 86 stanovanj). V Ratenski 

vasi so v tem času zgradil i nekaj enodružinskih hiš in tri bloke (vsega skupaj 

26 stanovanj). V Tržišču se je razširila steklarna, zgrajena je bila še steklar-

ska šola in nove delavske barake. Tudi novih (enodružinskih in dvodružinskih 

hiš so zgradil i precej (59 stanovanj). 

Po letu 1959 pa je doživel razvoj hiš, kar je dobro vidno tudi na karti, pra-

vo ekspanzijo. Odprlo se je vel iko delovnih mest, število dnevnih migrantov 

se pa ni bistveno povečalo. Nasel je Rogaška Slatina se je popolnoma spojilo 

z nekdanjo farmo vasjo S v . K r i ž , ob mali cesti je nastalo, sklenjeno zazidano 

naselje - nov stanovanjski del Rogaške Slatine, ki se izredno hitro širi v hrib 

na desno stran ceste (gledano i z centra Rogaške Slatine). N a levi strani je pa 

le malo zgradb, ker je bilo to do nedavnega precej zamočvirjeno področje ob 
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Slatinskem potoku, ki so ga regulirali leta 1971. Stanovanjski del Rogaške S l a -

tine se širi še južno od S v . K r i ža , nastaja pa še en stanovanjski del Rogaške 

Slatine severno od zdravil iškega centra, kjer tudi hitro rastejo nove stanovanj-

ske hiše in b lok i . Leta 1967 je bila zgrajena tudi prva moderna, velika samo-

postrežna trgovina, v zdravil iški coni pa nad vse potrebna hidroterapija. Pomem-

ben je tudi restavracijski prizidek pri hotelu Pošta. Zgrad i l i so še zelo važne 

negospodarske objekte, kot so šola, otroški vrtec, dom upokojencev. N a l i v a l -

n ica, ki je doslej povzročala hrup in nemir v samem zdraviliškem centru, je 

že začela obratovati v novem, najmodernejše opremljenem tovrstnem objektu v 

Jugos lavi j i . V Ratanski vasi zelo hitro rastejo stanovanjske hiše in b lok i , sem 

pa se je preselilo v nov, moderen objekt še konfekcijsko podjetje " K O R S " i z 

starih prostorov v centru Rogaške Slat ine. V Tržišču nastajajo nove stanovanj-

ske hiše ob tranzitni cesti in za steklarsko šolo. (Vir 6 in 9) 

V i r i i n l i t e r a t u r a : 

1. Ureditveni načrt stanovanjskih sosesk v Rogaški Slatini, Zavod za urbanizem, 

Celje 1962. 

2 . Urbanistični program občine Šmarje pri Jelšah, Zavod za urbanizem, Celje 

1971. 

3 . V lado Mrhar - Pomemben jubilej Steklarne, Steklar (priloga Tedenske tribu-

ne) 5 . 4 . 1972 . 

4 . Rogaška Slatina - Urbanistični program, Zavod za urbanizem, Celje 1960. 

5 . Statistični urad Skupščine občine Šmarje pri Jelšah, statistični podatki. 

6 . Ivan Gorš ič - Rogaška Slatina v besedi in s l ik i , Murska Sobota, 1962. 

7 . Anket iranje. 

8 . Kartiranje. 

9 . Lastne ugotovitve. 
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G E O G R A P H I S C H E PROBLEME V O N R O G A Š K A S L A T I N A 

Veronika D o š l e r 

(Zusammenfassung) 

Die hauptsächliche Funktion der Siedlung ist rein gesundheittouristisch. Diese 
Funktion beeinflusst direkt oder indirekt al le anderen Funktionen der Siedlung 
besonders den Handel (Juni, Juli und August geben in den anketierten Geschäf -
ten 33 ,46 % Erlös) und umgekehrt (mehrere Handwerksbetriebe entstanden wegen 
des Tourismus - Friseur und kosmetische Salons, Autotaxis usw.). In Bezug auf 
die überdurchschnitlichen Funktionen können wir die Siedlung auf folgende Z o -
nen anteilen: 
Gesundheit-touristische und verwaltung-gescheftliche (die beiden in Zentrum der 
Siedlung), zwei industrielle und mehrere Wohnungszonen auf der Perifärie der 
Siedlung. Fast alle Kurobjekte sind in vorrigen Jahrhundert entstanden. In der 
Zeitspanne zwischen den beiden Weltkriegen hat der Kurort einige Hotels und 
Sportschwimmbad errungen; die Glasfabrik begann mit der Produktion und die 
Wohngebiete erweiterten s ich. 

Nach dem zweiten Weltkrieg haben sich besonders die Wohngebiete der Siedlung 
erweitert, nach dem Jahre 1960 hat man nebst Wohnungen auch für einige ande-
ren Objekte gesorgt (Selbstbedienungsgeschäft, Hydrotherapie, Volksschule, K i n -
dergarten, eine neue Schenke des Mineralwassers, usw.). D ie Zah l der Häuser 
ist in den letzten hundert Jahren für rund 200 % gewachsen; besonders schnell 
erweitert sich aber die Siedlung in den letzten zehn Jahren. 
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Z D R A V I L I Š K I TUR IZEM S P O S E B N I M O Z I R O M N A R O G A Š K O S L A T I N O 

I N A T O M S K E TOPL ICE 

Anton S o r e * 

Naravna zdravilišča so zdravstveni zavodi, ki z uporabo naravnih zdravilnih 

sredstev (mineralno, termalno vodo, blatom, peskom, pl in i , klimo) prepreču-

jejo obolenja in zdravijo bolnike z medicinsko rehabilitacijo pod stalnim zdrav-

niškim nadzorstvom. Z a uradno priznana naravna zdravilna sredstva morajo b i -

ti določene indikacije in kontraindikacije. Naravna zdravilišča morajo imeti 

urejene zdraviliške prostore, zdravstveno, strokovno in drugo osebje. Razv i ja -

jo lahko tudi turistične, gostinske in druge storitve, toda nikakor na škodo pr i -

marne dejavnosti (11). 

Zdravi l i šk i turizem je ena najstarejših oblik turizma. Zdravi l iško turistični kraj 

obsega storitve in prostore tudi izven zdravil iškega okv i ra. Med zdraviliške 

kraje prišteva republiški zavod za statistiko: Čatež ob Savi , Dobrno, Do lenj -

ske Toplice, Iz lake, Kotlje, Laško, Moravče, Rimske Toplice, Radence, Ro-

gaško Slatino in Šmarješke Toplice. Klimatskih gorskih krajev je registriranih 

mnogo več (50), klimatični obmorski kraji pa so domala vsi večji kraji ob s lo -

venski oba l i . Z veza naravnih zdravil išč in zdravil iških krajev ima svojo upra-

vo v Ce l ju . 

Rogaška Slatina je eno najbolj znanih naravnih zdravilišč v Jugoslavij i, saj o b -

staja že nad 300 let, medtem ko si Atomske toplice z veliko prizadevnostjo d o -

mačinov šele utirajo prostor med nje; kopališče so uradno odprli leta 1966. K o -

nec leta 1971 so se Atomske toplice pridružile ljubljanskemu podjetju za turizem, 

* 63000 Celje, Y U , Pedagoški šolski center, 29.novembra 1, glej izvleček na 
koncu knjige 
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transport in gostinstvo. 

S podobnimi začetnimi problemi se srečujejo tudi na mladem, a zelo obetavnem 

zdraviliško turističnem področju severovzhodne Slovenije; Pri iskanju nafte so 

napravili okrog 186 vrtin. Iz mnogih je prihajala termalna voda, a je niso i z -

korist i l i . Šele v zadnjem času so začeli s sistematičnimi raziskavami termalno 

mineralnih voda na področju lendavske, murskosoboške, ljutomerske in ptujske 

obč ine. N a tej osnovi so v zadnjem desetletju zgradili termalna kopališča v 

Moravc ih pri Murski Soboti, v Banovcih pri Veržeju in v Petišovcih pri Len-

dav i . Odkr i l i so tudi bogate slatinske izvire v Nuskov i idr. (9). 

V stari Jugoslaviji na področju Rogaške Slatine ni bilo kaptažnih de l . Obstoj 

in nadaljnji razvoj zdravil išča je po osvoboditvi terjal nove hidrogeološke ra -

ziskave in vrtanja. Od štiridesetih vrtin na ožjem vrelčnem področju so bile 

samo štiri negativne. Brez slatine in plina so bi le vrtine južno od sotelske pre-

lomnice, okol i Tržišča, železniške postaje in pri Ratanski vasi, zato pa so b i -

le pozitivne za vodo vrtine v Spodnjem Sečovem, pri Podplatu in Gabern iku. 

Hidrogeološke raziskave so opravil i na termalnem območju okrog Podčetrtka in 

izvedli pet raziskovalnih vrtin v bl iž ini že obstoječega kopališča; voda ima 

temperaturo 34°G do 37°C (5). N a j opozorilno še na termalne mineralne vre l -

ce v Hrvatskem Zagorju: Stubiške Toplice, Krapinske Toplice, Tuheljske Top-

l ice. 

Klima je bistveni faktor vsakega naravnega zdravil išča ne glede na osnovno 

smer zdravljenja. Balneologi bi za sodoben kompleksen način zdravljenja po -

trebovali podrobne biokIimatske analize zdravil iških krajev, za kar pa nam 

često manjkajo specifična opazovanja in podatki . Razmeroma najbolj sporna 

je bila doslej za Rogaško Slatino vlažnost ozračja, ki naj bi jo povzročali 

bližnji gozdovi in nasadi. Zajezitev Sotle v 6 km dolgo in poprečno 250 m 

Široko jezero med Vonarjem in Rajnkovcem ne bo močneje vpl ivalo na klimo 

Rogaške Slatine in Atomskih toplic, pač pa bo zadrževalnik zmanjšal pogoste 
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poplave pod iz l ivom Mestinje in obvaroval obstoječe kopališke naprave v A -

tomskih toplicah. Zgornji plitvejši del jezera bi lahko z drugo manjšo preg -

rajo obdržali stalno pod vodo in bi služil domačinom in gostom za rekreaci-

jo, za ribolov in čolnarjenje (7). 

Čisto ozračje in mir sta prvi pogoj za zdravi l i šče. Z mirom se npr. Rogaška 

Slatina in Laško ne moreta ponašati, kajti v obeh. krajih peljeta med zdrav i -

liškimi objekti g lavna cesta in železniška proga. Poprečno hitijo čez dan s ko -

zi zdravil išče Rogaška Slatina štiri vozi la na minuto, ob prometnih konicah 

tudi več . Avtomobil i prihajajo in odhajajo in parkirajo okoli hotelskih zgradb. 

Edina primerna rešitev je obvozna cesta iz Tekačevega na Negonje in Tržišče. 

V Atomskih toplicah so izbrali za bodoče središče zdravil išča "Ma ro f " (20,5 

ha), s travo in gozdom poraslo teraso. 

Varen, udoben in hiter prevoz pospešuje obisk kopaliških krajev, tovorni pro-

met, zlasti prevoz zdravju škodljivih tekočin skozi zdravil iška območja, pa 

zdravil išča resno ogroža. Z vlakom se v Rogaško Slatino in Atomske toplice 

pripeljejo predvsem gostje iz bolj oddaljenih krajev iz sosednjih republik. N a j -

pogostejši so avtobusi iz Ce l ja . Ugodne so tudi zveze Rogaške Slatine z M a -

riborom, Zagrebom, Ptujem in Gradcem. Iz Celja proti Podčetrtku vozi v e č -

krat dnevno avtobus, pripelje pa tudi kopalce iz Hrvatskega Zagorja in Z a g -

reba. Obljubljena bl ižnjica med Sodno vasjo in Rogaško Slatino ob Sotli bo 

s predvidenim zadrževalnikom dobesedno padla v vodo. 

Več slovenskih naravnih zdravil išč ima enake ali podobne indikacije. Tako 

učinkujejo termalne vode pretežno na sklepe, mišičevje in ž ivčevje, og l j i ko -

ve kopeli na krvna obtoči la, sulfatne in magnezijeve vode, kot napr. Rogaš-

ka Slatina, še posebej na žolčni sistem in jetra itd. (4). Voda v Atomskih 

toplicah je radioaktivna (5,40 do 8 ,00 ME ) in zdravi razna revmatična obo -

lenja, bolezni ož i l ja in razne kožne bolezni . 
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Zdravstveni turizem omogoča uspešno kurativno in preventivno zdravljenje raz -

nih bolezni in funkcionalnih poškodb, ki jih prinaša sodoben način življenja. 

Di lema, ali naj se zdravstveni turizem usmerja izključno na hospitalno dejav-

nost in ne na turizem, se v zadnjem času vsaj v nekaterih zdravil iščih jasni 

v korist obojestranske aktivnosti. Naravna zdravilišča naj bi se orientirala po 

konceptu marketinga, po stvarnih in možnih željah ter potrebah obiskovalcev. 

V Atomske toplice prihajajo gostje skoro izključno zaradi zdravljenja oziroma 

spremljajo bolnike. Rogaško Slatino obiskuje večina zaradi zdravljenja in odd i -

ha hkrati. Naša naravna zdravilišča (Rogaška Slatina, Radenska Slatina) imajo 

v tujini dober sloves bolj zaradi odl ičnih zdravstvenih storitev in naravnih zdra-

vi lnih sredstev kot zaradi penzionskih možnosti. Rogaška Slatina je tesno pove-

zana z interno in kirurgično kl iniko v Ljubljani. Z a težje primere zdravljenja 

in rehabilitacije imajo v naravnih zdravil iščih stacionarije, medicinski režim in 

oskrbo kot v drugih hospitalnih ustanovah. Program preventivne dejavnosti z a -

jema predvsem odpravljanje škodljivih posledic civ i l izacije z dietično prehra-

no in terapijo gibanja. Nekateri gostje obiskujejo zdravilišče namesto morja 

in gora, drugi se ob zdravljenju ukvarjajo še z lovom v bližnji okol ic i oz i ro -

ma z ribolovom kot npr. v Radencih (8). 

Posebna zvrst turizma v zdravil iških krajih je kongresni turizem, ki ga npr. 

v Rogaški Slatini radi vključujejo v prvo dekado julija in konec oktobra. I z -

letniški turizem poživlja zdraviliško turistično življenje, seveda če gostje n i -

so preveč hrupni. Izletnikom je treba nuditi več možnosti za rekreacijo in 

zabavo. V Rogaški Slatini računajo, da odpade na izletnike okoli 10 % go s -

tov. 

Med termalnimi in mineralnimi zdraviliško turističnimi kraji so od leta 1960 

do 1972 dosegli relativno največji skupen obisk gostov v Moravc ih in Čateš-

kih Toplicah, nato sledijo Radenci, Dolenjske Toplice, Dobrna, Rogaška S l a -

tina, Šmarješke Toplice in Laško. Absolutno je vsa leta vodila Rogaška S l a -

tina, nanjo je leta 1972 odpadla skoraj četrtina gostov. Leta 1967 je pr i za -

dela naravna zdravilišča občutna recesija kot posledica omejenega pošiljanja 
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bolnikov na račun družbenih sredstev. Zdravi l i šča so odpuščala zaposlene. Po -

trebna je bila hitra in težavna preorientacija na domače in inozemske samo-

plačnike. Po pogodbi z avstrijsko bolniško blagajno so začeli prihajati avstrij-

ski zavarovanci najprej v Rogaško Slatino, nato tudi v Radensko Slatino. Le -

ta 1971 je bilo v Rogaški Slatini le še 18 % domačih zavarovancev, enajst 

let prej pa kar 84 ,6 % . Med domačimi obiskovalci (leta 1971 - 61 % ) so 

prevladovali Hrvati, Slovenci so bili zastopani le s pičlo tretjino. Število ino -

zemskih gostov je naraščalo v vseh zdravil iščih, vendar daleč najbolj v Rogaš-

ki Slatini, v Čateških Toplicah, Radencih in Moravc ih . N a Rogaško Slatino 

je odpadlo leta 1972 32 % vseh inozemskih obiskovalcev zdraviliško kopal i š -

kih turističnih krajev v S lovenij i . Avstrijci so še vedno najbolj številni, pre-

cej manj Italijani in Zahodni Nemci , vzhodnoevropske države in druge drža -

ve so slabo zastopane. Atomske toplice se razvijajo s podobno dinamiko kot 

Moravske Toplice, le da so od avstrijskih gostov bolj oddaljene. 

Porast nočitev v zdraviliško kopaliških krajih je v primerjavi s skupnim števi-

lom nočitev v zadnjem času precej zaostal zlasti pri tujih nočitvah. Ravno 

pri zdravstvenem turizmu, kjer je poprečna doba bivanja najdaljša, obratovan-

je skozi vse leto, so nastanitvene zmogljivosti posebno občutlj ive. Večina s lo -

venskih zdravilišč še vedno razpolaga s hoteli in penzioni, zgrajenimi pred 

petdeset in sto leti; v Rogaški Slatini so v stari Jugoslaviji zgradili tri hote-

le. Res je, da so stare zgradbe marsikje prenovil i, vendar bistvenih kakovost-

nih sprememb z ozirom na sodobne visoke zahteve in ponudbe svetovnega tu-

rističnega trga niso mogli ustvariti. S i len porast nočitev (iz leta 1970 na 1972 

za 80 % ) v Moravc ih je rezultat novih privlačnih, s kmečko pokrajino zras-

lih turističnih hiš. V Čatežu so postavili več deset montažnih hiš, ki jih o g -

revajo s toplo vodo, kakor tudi sosednje pokrite rastlinjake. Radenci so leta 

1971 dobili nov hotel Radin A kategorije, ki je znatno popravil nočitvene 

zmogljivost? kraja. Zdravi l išče v Laškem že vrsto let zavrača inozemske gos -

te, ker jih ne more primerno nastaniti. Kot kaže, se bo novi hotel kmalu 

povezal s staro zdraviliško zgradbo. Tudi v Rogaški Slatini gradijo med Zd r a -
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vil iškim domom in novo Terapijo petnadstropni hotel A skupine. Imel bo 209 

ležišč s šest apartmaji, restavracijo, kavarno, dvema baroma, igralnico in 

konferenčno sobo. Stranska dejavnost hotela bo kopalni bazen, savne, k e g -

ljišče, lepotilni saloni, trgovski lokali idr. Sedaj ima Rogaška Slatina samo 

pet hotelov G razreda, tri hotele D razreda in šest depandans s skupno 1102 

ležiščema. K temu je prišteti še 350 do 400 zasebnih ležišč, vseh ležišč v 

kraju je torej okrog 1500. O d vseh nočitev v omenjenih termalnih mineral-

nih zdravil iščih je leta 1972 odpadlo na Rogaško Slatino 31 % od tujih noč -

nin pa 48 % . Med turističnimi kraji Slovenije je bila Rogaška Slatina po vseh 

prenočitvah na četrtem mestu, za Portorožem, Ljubljano in Bledom, po števi -

lu tujih nočitev pa še za Izolo in Bohinjem. Ludvik Rebeušek navaja v r az -

pravi "Sodobni nastanitveni objekti" (2), da vsa slovenska zdraviliško turistič-

na zmogljivost skupno z zasebnimi ležišči znaša okol i 5000 ležišč, kar je manj 

kot nastanitvena zmogljivost srednje vel ikega evropskega zdravil iškega kraja 

al i pri nas npr. Plave lagune. Kljub prenočitveni stiski so slovenski zdrav i l i š -

ki kraji vodilni glede inozemskega zdravil iškega obiska tako v jugoslovanskem 

kot v evropskem merilu. 

Poprečna dolžina bivanja je v zdravi l iščih precej daljša kot v drugih turistič-

nih krajih. Tako je leta 1971 znašal slovenski republiški popreček 2 , 9 dni, 

za zdravil iške kraje pa 7 , 0 dni (3). Najdaljše poprečno bivanje so zabe lež i -

li v zdraviliško turističnem kraju Laško, in sicer 15,1 dan, najnižje pa v 

Čateških Toplicah, 3 , 9 dn i . Če zajamemo samo naravna zdravi l išča, se po -

prečna doba bivanja skoraj povsod podaljša, v Laškem kar za cel teden 

(22,5 dni ) . Oč i tno je daljše bivanje domačih bolnikov za družbena sredstva. 

Vrsta bolezni in težina poškodbe odločata tudi o dobi bivanja inozemskih go s -

tov. Poprečno najdlje so bival i v naravnem zdravil išču Laško in v Rogaški 

Slatini (11,6). 

Časovna izbira je pogojena z osnovnim namenom obiska in finančnimi sposob-

nostmi obiskovalcev. Leta 1971 je znašala celotna zasedenost ležišč v S l ove -
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ni ji od junija do vključno septembra 46 % , v topliških in mineralnih zdravi l i š -

čih pa 71 % . Čeprav lepo vreme tudi v zdravil iščih ugodno vpliva na obisk, 

so sezonska nihanja manj občutna kot v večini drugih turističnih krajih. G l a v -

na sezona,30 meseci avgust, julij in september, sledijo bl ižnj i predsezonski 

in posezonski meseci junij, maj in oktober. V l ažn i , snežni in mrzli meseci 

zmorejo samo 15 % celotnega obiska. 

Predsezonski in posezonski meseci nimajo prednosti samo zaradi bolj umirjene-

ga podnebja in cen, ampak tudi glede zdravstvene in penzionske oskrbe, ki 

je v vročih dneh zaradi večjega navala gostov relativno bolj počasna. V h l a d -

nih in mokrih dneh pridejo bolj do izraza pokrita sprehajališča, športno rek -

reacijski objekti v zaprtih prostorih, klubski prostori, knjižnice itd. 

O d skupno štirinajstih hotelskih objektov v Rogaški Slatini polovica nima og re -

vanih prostorov in so odprti samo v toplih mesecih. V pasivni sezoni n i t i ,ogre-

vani hoteli niso dovolj zasedeni. Lani (1972) je znašala poprečna hotelska z a -

sedenost 69 % . Zimski in pomladanski meseci nudijo torej še veliko možnosti, 

ki bi jih lahko izpolni l i z aktivnejšo ponudbo v delovnih organizacijah S love -

nije in v sosednjih republikah, saj je njihova udeležba zadnja leta stalno na -

raščala in se približevala številu gostov, ki sta jih poslali uprava vojaških voj -

nih inval idov in Z veza borcev. 

Izrazit sezonski ritem zdravil išča se kaže pri oddaji zasebnih sob. Zasebne tu-

ristične sobe oddajajo v Rogaški Slatini in v bl ižnjih sosednjih naseljih: Ratan-

ska vas, Ločen dol in Spodnje Sečovo. Turistično društvo je ponudilo avgusta 

in septembra domačim in tujim samoplačnikom po 203 sobe s po 369 ležišč i . 

Dobro obiskana sta bila tudi julij in junij, medtem ko je aprila in oktobra v e č -

krat hladno in je treba sobe vsaj deloma ogrevati. Zasebnikom, ki nimajo cen-

tralne kurjave, se ne izplača oddajati sob po nižji ceni, a tudi gostje se v 

hladnejših mesecih raje odločijo za cenejši hotel, kjer se tudi hranijo. Lansko 

leto (1972) je na področju Rogaške Slatine oddajalo sobe 65 gospodinjstev. Po-

prečno ponudijo po dve do tri sobe s po dvema posteljama. Le izjemoma daje-
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jo zasebniki tudi hrano, saj se jim pripravljanje dietične hrane ne izp lača. 

Mnoge nove hiše v Ratanski vasi in v Rogaški Slatini so načrtovali za odda -

janje sob, za kar so graditelji dobili tudi ugodna turistična posoji la. V e č i -

na gostov v zasebnih turističnih šobah ima na voljo tekočo vodo in soupora-

bo kopaln ice. Topla in hladna voda v sobah je redkokje. 

V Atomskih toplicah imajo trenutno lesene počitniške hiške in spalne avtomo-

bilske prikol ice, nekateri si pomagajo s šotori, večina pa si poišče sobe pri 

zasebnikih. Turistično društvo Podčetrtek je leta 1972 od maja do konca sep-

tembra imelo na voljo pri zasebnikih 184 sob s 490 ležišči, od tega 71 % 

na slovenski strani. Sobe oddaja 75 gospodinjstev predvsem v Podčetrtku. Tu-

ristične sobe so še v naseljih, oddaljenih do 5 km od kopališča: Imeno, Sod-

na vas, Pristava, Golobinjek, S v . Ema, Vonarje in Roginska gorca. N a z a -

gorski strani se s turizmom ukvarjajo predvsem v Harin Z l a k i , posamič pa v 

Bratkovcu in v Lukovcu. N a levi strani Sotle si iščejo streho manj premožni 

gostje, ki si sami gospodinjijo. Zanimanje za nove gradnje v bl iž ini toplic 

je razumljivo. Da bi preprečili anarhično z idavo, je šmarska občinska skup-

ščina še pravočasno izdala odlok o prepovedi gradnje na širšem varnostnem 

območju Atomskih topl ic. 

Izletniški turistični promet je težko prikazati v števi lkah. Kopal išča s toplo 

vodo, kot npr. Moravc i , Čateške Toplice, imajo vsekakor več obiska kot 

Rogaška Slatina al i Radenci zlasti spomladi in jeseni. Zdravi l i šk i gostje v 

Rogaški Slatini so povečini stari nad 40 do 50 let, bl iž ina gozda in drevja 

jim daje sicer dovolj obrambe pred vročino, ne pa rekreacije v primerno top 

li vodi . V Atomskih toplicah je kopanje v bazenih trenutno poglavitna o b l i -

ka zdravljenja. Obiskujejo jih mnogi domači in inozemski prehodni gostje in 

gostje Rogaške Slatine, ki se v popoldanskem prostem času z lastnimi vozi l i 

vozijo na dodatno samoiniciativno zdravljenje. Medtem ko so leta 1963 pro-

dali 63 .933 vstopnic, so jih v lanskem letu že tri in polkrat več . Lansko 

leto so med drugim zgradil i tudi nov bazen za odrasle in ga pokrili s p las-

tično streho, tako da bodo poslej kopalno sezono podaljšali v zimske mesece 
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Po zdravilno vodo Atomskih toplic prihajajo z osebnimi avtomobili iz raznih 

krajev ožje in širše domovine, leta 1972 so jo prodali okrog 200.000 litrov. 

Po uspešno opravljenih raziskovalnih in vrtalnih delih se je proizvodnja po l -

ni lnice v Rogaški Slatini v zadnjih petnajstih letih domala podvojila, še ved-

no pa močno zaostaja za Radensko Slatino, kjer so leta 1972 prodali 

2 , 173 .733 hI vode (3). Skupno z mineralno vodo prihaja na površje plin CO2, 

ki ga prestrezajo in polnijo v bombe. 

Pestre in pogoste kulturne, zabavne in druge prireditve ter krajši izleti daje-

jo zdraviliškim krajem turistični utrip, ki izpopolnjuje monotono zdravljenje. 

Z a lažjo športno zabavno rekreacijo je v Rogaški Slatini trenutno še malo mož-

nosti. Pokritih sprehajališč skoraj ni, kino dvorana v Zdravil iškem domu je že 

vrsto let sporna. Zdravi l iški gostje imajo razmeroma malo prostega časa in se 

ne zanimajo za daljše iz lete. Z majhnim zdravil iškim avtobusom obiščejo zato 

le bližnje kraje in zgodovinske znamenitosti. Z a Atomske toplice bi lahko bil 

podčetrški grad z gozdovi in jasami ter s komunalno urejenim naseljem, zlasti 

zgornjim delom, primeren ambient za rekreacijo. Sosednje Olimje s staro le -

karno in cerkvijo, Vonarsko jezero in virštanjske vinorodne gorice z mikavn i -

mi zidanicami bi lahko sestavljali zaokroženo turistično pokrajino. 

Zdravi l išče se ne loči od agrarne okol ice samo po komunalni ureditvi urbani-

ziranega naselja, ampak tudi po demografski sestavi in vzporednih gospodar-

skih dejavnostih. 45 % zaposlenih v socialni in kulturni dejavnosti šmarske 

občine je leta 1971 prebivalo v Rogaški Slatini in najbližjih sosednjih nasel-

jih (10). O b koncu leta 1972 je zdravilišče zaposlovalo 562 oseb, od tega 

63 % žensk. V sezoni se je število delavcev povečalo za petino, sprejeli so 

večinoma mlada dekleta in fante, največ za delo v polnilnici in v gostinstvu. 

Fluktuacija sezoncev je stalna in ve l ika. S sezonsko pomožno delovno silo si 

pomagajo tudi v Atomskih toplicah. 

PoIkmečko in kmečko okol ica Rogaške Slatine občuti zdravilišče bolj posredno. 

Zdravi l i šče nabavlja povrtnino pri grosističnih podjetjih v Zagrebu, ki dob iva-
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jo zgodnje pridelke iz Dalmacije. Tudi v času, ko je letina doma, je je pre-

malo, še največ odkupi jo sadja in krompirja. Za okoliške kmetovalce več pome-

ni prodaja živine in mleka, ki ju prevzemajo druga podjetja. Obrt marsikje ni 

usklajena z zdraviliško turistično funkcijo naselja niti po storitvah niti po loka-

c i j i . Podobno velja za trgovino. V glavni sezoni prodajo npr. v slatinski samo-

postrežni trgovini za 20 % več kot pozimi. Domači in tuji gostje kupujejo pred-

vsem delikatese in razne pijače. V mesnice in pekarne zahajajo poleti zlasti 

gostje, ki si sami gospodinjijo. Tipični izdelek Rogaške Slatine je kristalno 

steklo, ki ga prodajajo družno z okraski celjske zlatarne. Malo spominkov je 

značilnih za ožjo zdraviliško okolico. Turistični delavci v Podčetrtku ugotavlja-

jo, da se je v zadnjih letih promet v gostiščih in v trgovinah precej povečal, 

da pa se bo z novo samopostrežno trgovino in restavracijo pri kopališču še iz-

boljšal. 

Na kraju dodajamo, da zdravilišče Rogaška Slatina ustvarja desetino občinske-

ga družbenega bruto proizvoda (leto 1971) in da je njegov delež toliko pomemb-

nejši, ker je ustvarjen na gospodarsko manj razvitem področju, podobno kot to 

velja za obstoječa in nastajajoča zdravilišča severovzhodne Slovenije. 

L i t e r a t u r a 

1. Ludvik Rebeušek: Raziskava tržišča in ekonomska propaganda v turizmu s 

posebnim ozirom na zdraviliški turizem. Celje 1966. 

2. Ludvik Rebeušek: Sodobni nastanitveni objekti-pogoji za nadaljnji razvoj 

slovenskega zdraviliškega turizma. Turistični vestnik. 

Ljubljana 1972, št. 4 . 

3. Letna poročila zveze naravnih zdravilišč SR Slovenije 1957-1972, Cel je . 

4 . Rudolf Leskovar: Ob tristo letnici zdravilišča Rogaška Slatina. Turistični 

vestnik. Ljubljana 1964, št. 10-11. 

5. Anton Nosan: Poročilo o izvedbi zajetja termalne vode na območju ter-

malnih virov pri Podčetrtku. Geološki zavod Ljubljana 

1968. 

6 . Turistična izgradnja Obsotelja. Gospodarska zbornica za okraj Celje 1964. 



216 

7. Predlog odloka za splošni interes akumulacije Vonarje. Zavod za vodno 
gospodastvo. Celje 1972. 

8. Feri Horvat: Zdravstveni turizem. Turistični vestnik. Ljubljana 1972, št.4 
9. Jožef Szabo: Mineralno-termalne vode v severovzhodni Sloveniji . Turistič-

ni vestnik. Ljubljana 1971, št.4. 
10. Popis prebivalstva po naseljih po štetju 1971. Prebivalstvo po aktivnosti 

in dejavnosti. Beograd 1972. 
11. Uradni list SRS. Leto 1964, št. 514-2. 

DER FREMDENVERKEHR I N KURORTEN MIT BESONDERER RÜCKSICHT 
BERÜCKS ICHTIGUNG DER KURORTE ROGAŠKA SLATINA UND ATOMSKE 
TOPLICE BEI PODČETRTEK 

Anton S o r e 

(Zusammenfassung) 

Der moderne Fremdenverkehr in Kurorten basiert auf dem Marketing. Die 
Gäste kommen in die Kurorte der Heilung und Rekreation wegen. In Rogaška 
Slatina und Atomske toplice wird besonders auf Heilung Wert gelegt. Von 
den Kurorten Sloweniens ist Rogaška Slatina hinsichtlich der Zahl der Besucher 
bzw. der Übernachtungen schon eine Reihe von Jahren an führender Stelle. 
Im Jahre 1972 entfielen auf Rogaška Slatina 32 % aller Besucher und 31 % 
der Gesamtzahl der Übernachtungen. Es sind überwiegend Gäste aus Osterreich, 
viel weniger aus Italien, Westdeutschland und den osteuropäischen Ländern. 
Den weiteren Anstieg der Besucher verhindert der Mangel an modernen Wohn-
plätzen, Hotels der A - und B - Kategorie. Was den Verkauf des Heilwassers 
anbelangt, ist Radenska Slatina an erster Stel le. Die bäuerliche Umbegung 
von Rogaška Slatina bietet dem Kurort verhältnismässig wenig Produkte. Das 
Gewerbe ist nicht im Einklang mit dem Fremdenverkehr. Der Fremdenverkehr 
in Kurorten ermöglicht verschiedene Fremdenverkehrstätigkeiten (Vonarsko je-
zero, Olimje uzw.(und Zgornje und Srednje Posotelje. 



tekstilna tovarna in konfekcija 

Celje 

TOZD 

Konfekcija posteljnega perila 

K o z j e 

Sedež je v Kozjem. Ukvarja se s konfekcijo posteljnega perila, kon-
fekcija robcev, izdelovanje osebnega perila, raznih pregrinjal, zaves 
in raznih gospodinjskih tekstilnih predmetov. Storitvena konfekcijska 
dejavnost po naročilu. 

Zaposluje 140 delavcev ožjega Kozjanskega. Izkorišča delno lokalne 
surovine, v pretežni meri bombažne tkanine za posteljnino. 

V poslopju stare graščine se je v letu 1955 formirala samostojna tkal-
nica "Kozjanka", ki pa se je leta 1959 integrirala z "Metko" Ce l je . 
Zaradi problemov z oskrbo osnovne surovine tkalskih osnov in iztro-
šenosti strojnega parka so začeli prostore delno preurejevati in proiz-
vodnja se je postopoma preusmerjala v konfekcijsko dejavnost. V le-
tu 1972 so dogradili nov proizvodni obrat v izmeri 1.350 m z mo-
dernim strojnim postrojenjem, pripravljenim za specialno proizvodnjo 
posteljnega perila. 

V letu 1973 se je na podlagi prosto izražene volje delavcev, obrat 
v Kozjem formiral v samostojno TOZD Tekstilna tovarna in konfekci-
ja "Metka" iz Ce l ja . 



ATOMSKE TOPLICE Podčetrtek 

Termalno kopališče, hidrokarbonatna-oligomineralna hipoterma, tempe-

ratura 35 - 37° , radioaktivnost 5 , 4 - 8 M E . 

Turistično-zdraviliški kompleks v izgradnji. Omogoča kopanje v dveh 

pokritih, pozimi ogrevanih plavalnih bazenih (10 kabin) in bazenu z 

navadno vodo za otroke. 

Točilnica, prodaja termalne vode, turistične in gostinske storitve (sa-

mopostrežna restavracija v toplicah in naselju, 74 ležišč v letnem po-

čitniškem naselju, 20 ležišč v avtomobilskih prikolicah pri bazenu, kam-

piranje), stalna zdravniška služba, nov hospitalni objekt in ambulanta 

za posebne preglede in prvo pomoč. 

V načrtu je nadaljnja izgradnja: hotel (200 ležišč), geološka raziskava 

vrelcev, nadaljnji razvoj zdraviliških in športno-rekreativnih naprav. 

Novo zdravilišče se hitro razvija, posebno ko ga je 1971 prevzelo Pod-

jetje za turizem, transport in gostinstvo iz Ljubljane (TTG). 

V letu 1973 358.637 gostov, 52.238 nočitev in prodaja 200.675 I zdra-

vilne vode. 



UDK 
UDC 
362.6 + 914.971 (497.12 - 11) 

P O P O L N O IN DELNO NESPOSOBN I ZA DELO V ZDRAVSTVENEM O K O L I Š U 

ŠMARJE PRI JELŠAH 

M a j h e n Joško 

Občina Šmarje je že leta 1961 spadala v skupino občin, ki imajo nad 14 % 

prebivalcev starih več kot 60 let. Proces staranja se je zelo pospešeno nada-

ljeval v razdobju 1961 - 1971. Najbolje bo to razvidno iz naslednje tabele: 

0-19 20-59 
60 in več 

let 

SRS 1961 35,1 52,5 13,4 

1971 32,9- 52,0 15,1 

Občina 1961 37,7 51,5 9,8 

Velenje 1971 36,7 53,7 9,6 

pbčina 1961 35,4 49,2 15,4 

Šmarje 1971 33,9 47,2 18,6 

Struktura prebivalcev SR Slovenije, občine Velenje in občine Šmarje po starost-

nih skupinah leta 1961 in 1971. 

Vzporedno uvrščajo vsi gospodarski podatki občino Šmarje med 5 slovenskih ob-

čin, ki imajo narodni dohodek in druge ekonomske kazalce pod jugoslovanskim 

poprečjem. Za socialno medicinske raziskave je predvsem pomemben rezultat 

tega stanja - t j . nizek odstotek zaposlenega prebivalstva in zelo skromne mož-

nosti naših socialnih služb za intervencije. Za ilustracijo naj zadošča podatek, 

da je bilo od 31.000 prebivalcev občine v letu 1972 prijavljenih pri KZSZ 

Celje poprečno le 5.493 aktivnih zavarovancev. 

*63000, Cel je , Y U , Zdravstveni zavod, Gregorčičeva 5, 

glej izvleček na koncu knjige 
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Zaradi neugodne starostne strukture in zaradi slabega socialno ekonomskega 

stanja moramo torej pričakovat? tudi slabše zdravstveno stanje prebivalstva. 

Primerjava umrljivosti kakor tudi splošne in nekaterih specifičnih obolelosti 

ter drugi indikatorji zdravstvenega stanja pri nas in v razvitih središčih pa 

razumljivo ne kažejo signifikantnih razlik, zato moramo s terenskimi študija-

mi prikazati specifične probleme na našem terenu. Posebno ogroženi so glede 

na zaostale razmere, v katerih živi jo, popolno in delno za delo nesposobni 

ljudje in je zaradi tega upravičena raziskava, ki naj nam bolj točno definira 

ta problem glede obsega, glede medicinskih in drugih vzrokov kot tudi glede 

tega, koliko je zdravstvena služba koristila tej skupini prebivalstva in koliko 

bi se še dalo narediti. Nadalje, kaj lahko napravijo socialne službe občine 

in drugi (organizacija RK in podobno). Po drugi strani pa starostna struktura 

in zdravstveno stanje prebivalstva v precejšnji meri vplivata na to, kako bo 

lahko uspela zaželena modernizacija kmetijstva in celotno vključevanje naše-

ga prostora v sodobno gospodarsko živl jenje. 

Zadnjih 20 let pri mnogih popisih prebivalstva iščemo tudi nekatere podatke 

o telesno in duševno defektnih, vendar so dobljeni podatki uporabni samo za 

bolj grobe analize. To je razumljivo, saj želimo z demografsko metodo pri-

kazati zdravstveni problem. Naš Zvezni zavod za statistiko je že leta 1953 

pripravil metodologijo za zbiranje podatkov o nesposobnih za delo in našteva 

26 skupin telesnih al i duševnih bolezni oz. defektnosti ter predvideva, kako 

naj se te bolezni in defektnosti ugotavljajo, in sicer: 

- s pregledom medicinske dokumentacije, 

- s pregledom na domu - anketar zdravnik al i medicinska sestra, 

- s pregledom v najbližji zdravstveni ustanovi, 

- in končno tako, da določeni zdravnik specialist opravi kategorizacijo nak-

nadno po simptomih, ki jih je zbral strokovni anketar. 

Takšen popis bi bil seveda zelo drag in bi zaposlil preveč medicinskega oseb-

ja. 
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Katedra za socialno medicino in higieno na podeželju Medicinske fakultete v 

Greifswaldu v DR Nemčiji je raziskovala celotno patologijo na območju neka-

terih izbranih zdravstvenih okolišev z glavnim ciljem, da preskrbi elemente za 

programiranje dela v splošnih ambulantah. 

Podobno je zastavljeno delo Manyia in Nemeta, objavljeno v časopisju Zdravo-

hranenje štev. 4 iz leta 1972. Temeljit medicinski pregled je zajel 1 .538 od-

raslih prebivalcev madžarskega zaselka Tarnamera. Na 1 odraslega prebivalca 

so našli 1,6 obolenja, ker so pač pri mnogih starejših ljudeh registrirali več 

bolezni. Skupno je imelo nekaj preko 50 % prebivalstva bolezni a l i bolezen-

ska stanja različne teže. Zato, da bi v bodoče zasledovali na dispanzerski na-

čin vse bolnike, so bolezni, razvrščene po mednarodni klasifikaciji, razvrstili 

še v 4 glavne skupine, in sicer: 

I . bolezni, ki zahtevajo aktivno zdravstveno pomoč, 

I I . bolezni, ki zahtevajo specialistično zdravljenje in jih krajevni zdravnik 

samo registrira, 

I I I . stanja, kjer zdravnik redko pomaga (alergija, ki la, golša, hipotonija), 

I V . stanja, kjer zdravnik še manj posega (emfizem, ploska stopala, kifoze). 

Zdravstveni okoliš Šmarje ima v 77 statističnih okoliših 2.544 družin oz. 8.856 

prebivalcev. Zastavil sem si nalogo, da bi brez pomoči, z lastnimi zdravstvenih 

mi delavci v podaljšanem delovnem času in v krajšem razdobju ugotovil in pri-

kazal, kakšen problem pomenijo popolno in delno nesposobni za delo, koliko 

jim zdravstvena služba pomaga in koliko bi jim optimalno lahko pomagala, 

kakšni so vzroki nesposobnosti in naše možnosti, da le to preprečimo oz. vsaj 

omilimo, in kakšne so možnosti drugih dejavnikov pri omejevanju invalidnosti 

na našem terenu. 

Pripravil sem anketo, ki so jo izvedle starejše, izkušene medicinske sestre. Z 

uporabo tablice slučajnih številk sem iz 2.544 družin izbral enostavni slučajni 

vzorec s 306 družinami, od katerih so bile 303 družine anketirane, 
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Sama anketa vsebuje poleg generali j 6 vprašanj: 

1/ Koliko dni v zadnjem letu je nesposobni za delo v postelji? 

Odgovor nam objektivno prikaže dejansko težino posameznega primera bolez-

ni . 

2/Vzrok je navedel bolnik al i njegov svojec, medicinska sestra pa je dopolni-

la to rubriko iz obstoječe medicinske dokumentacije. Ljudi, stare nad 65 

let, smo nameravali uvrstiti v popolnoma nesposobne za pridobitno delo, saj 

bi ravno zaradi slabe zemlje (večinoma I I I . in IV . kategorije) in primitivne-

ga načina obdelovanja ne mogli pričakovati, da se ostareli kmetovalec sam 

preživlja. Zaradi konkretnih razmer, ko stari ljudje še zelo dosti delajo, 

predvsem pa se preživljajo brez vsake pomoči, smo morali individualno oce-

njevati nesposobnost zaradi starosti. V skrajnem primeru se ena od naših an-

ketirank preživlja v 68. letu starosti kot dninarica in še popravlja svojo 

hiško ter plačuje vse davke in prispevke. Zato smo torej stare ljudi,ki nima-

jo pomoči niti od družine niti od družbe, morali uvrstiti med zdrave in 

sposobne za pridobitno delo. Seveda pa ti ljudje takšno "kategorizacijo" 

plačujejo s skrajno nizkim življenjskim standardom - tudi za naše zaostale 

razmere. 

3/ Zadnji pregled v ambulanti nam pove, koliko so nesposobni za delo iskali 

pomoč zdravstvene službe. 

4/ Od česa ž i v i ? V tej rubriki sem želel dobiti bolj podrobne podatke o tem, 

kako si bolni in onemogli posestniki pomagajo. Npr. tako, da prodajo koš-

njo, da dajejo v najem del zemlje, da jim jo drugi obdelujejo, in dobijo 

za to del pridelkov ipd. Zelo diferenciran, predvsem pa poln konfliktov, 

je tudi preužitek v hrani, oskrbi, denarju, storitvah itd. Anketa tukaj ni 

povsem uspela, saj dosti odgovorov želi prej prikrivati kot razjasniti dejan-

sko stanje. 
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5/ Kakšno pomoč rabi? Medicinska sestra je v tej rubriki navedla, kakšno 

pomoč bi popolno al i delno nesposobni za delo po njenem mnenju potrebo-

va l . 

6/ Vrsta zavarovanja? Z izenačitvijo kmetijskega z delavskim zavarovanjem 

to ne bo več važno, do sedaj pa so bile možnosti zdravljenja delavskega 

zavarovanca bistveno večje kot možnosti kmeta. 

Definirati smo morali seveda tudi pojem popolno in delno za delo nesposobnega. 

Takšne definicije pri nas nimamo. Ni t i v medicini dela niti pri socialnem za-

varovanju, kjer te izraze stalno uporabljajo. Moral sem stvar poenostaviti za 

naše potrebe: popolno nesposoben je človek, ki ga vzdržuje družina ali družba 

zaradi bolezni, hibe ali starostne onemoglosti, npr. popoln preužitek, pokoj-

nina (brez dodatnih dohodkov upokojenca), vzdrževalnina itd. Delno nesposo-

ben je človek, ki ga zaradi njegove bolezni al i hibe ne bi nikjer sprejeli v 

službo, pa se vendar nekako preživlja, delno s kmečkim delom, delno z razni-

mi neregistriranimi domačimi obrtnimi storitvami, manjšim prekupčevanjem ipd. 

R e z u I t a t i a n k e t e : 

16 % anketiranih družin ima 1 al i več članov, ki so popolno za delo nesposob-

ni; 

22 % družin ima 1 ali več članov, ki so delno nesposobni za delo; 

62 % družin nima bolnih al i ostarelih članov; 

38 % anketiranih družin ima torej 1 al i več popolno ali delno nesposobnih 

članov in lahko sklepamo, da je na celotnem terenu naše zdravstvene 

postaje ob 95 %-n i verjetnosti od 35 do 46 % takšnih družin. 

Popolno nesposobni predstavljajo 5 % , delno nesposobni pa 9 % z anketo za-

jetih prebivalcev al i skupno 14 % in lahko v celotni populaciji našega zdrav-

stvenega okoliša pričakujemo ob isti verjetnosti 8 - 12 % popolno in delno 

nesposobnih oz. 4 - 7 % popolnoma in 8 - 12 % delno nesposobnih. 
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Vzroki popolne in delne nesposobnosti za delo: 

Skupina Popolno Nespo- Delno Nespo-

mednarod. V z r o k štev. sobni štev. sobni 
klasifikac. % < % 

Starost 17 33,3 80 88,9 

V I I bolezni srca 8 15,7 

stanje pri kapi 5 9,9 
29,14 

amput. noge 1 1/9 

tromboza noge 1 1,9 

v slaboumnost in 

duševna bolezen 8 15,7 1 U 

X I I I revmatične bolezni 5 9,9 5 5,6 

slepota 3 5/9 

V I I I bolezni respirator. 
trakta 1 l ' 9 1 U 

IX bolezni prebavnega 
trakta 1 

1 TBC 1 1,9 1 1,1 

X bolezni urogenital. 
organov 1 M 

XV I I amputacija roke 1 1,1 

51 100 90 100 

V kljub ravnokar opisanim zoženim kriterijem, ki upoštevajo naše konkretne raz-

mere, je vendar starost glavni razlog nesposobnosti. Kjer pa je bilo več vzro-

kov, smo se morali odločiti za 1 vodilnega, ki predvsem povzroča popolno alf 

še bolj pogosto delno nesposobnost. Druga velika skupina so bolezni cirkulator-

nega sistema; večjo skupino predstavljajo še slaboumnost in duševne bolezni, 

revmatične bolezni in bolezni čutil, predvsem slepota. Pri delno nesposobnih 
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je razumljivo starost daleč najbolj vodilni vzrok; večjo skupino sestavljajo tu še 

revmatične bolezni. 

L e ž a l n a doba (samo pri popolno nesposobnih) 

16 od 51 anketiranih je v času ankete ležalo (31,3 % ) : 

3 v bolnici, 

4 dolgo let (4 - 15 let), 

3 več kot 3 leta, 

1 več kot 2 leti, 

5 več mesecev. 

Z a d n j i z d r a v n i š k i p r e g l e d v a m b u l a n t i a l i na domu 

(popolno nesposobni) 

število procent 

pred enim tednom 10 20 

pred enim mesecem 19 37 

pred enim letom 10 20 ' 

sploh ne 4 8 

ni točnih podatkov 8 15 

51 100 

Lahko torej rečemo, da ima 57 % v tej skupini urejeno zdravstveno varstvo, 

dobra četrtina pa ga praktično nima. Vendar gre pri tej skupini za stanje, kjer 

zdravstvena služba vsaj trenutno ne more dosti ukreniti (slepota, stanje po ampu-

tacij i , starostna onemoglost). 

Pri delno nesposobnih dobra četrtina navaja obisk pri zdravniku pred enim me-

secem in se torej zdravijo redno. 10 % se jih zdravi občasno, drugi pa ne 

uporabljajo zdravstvene službe. 
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O d č e s a ž i v i j o ? 

popolno nesposobni 
v % 

delno nesposobni 
v % 

1 . pokojnina 42 25 

2. preužitek 30 24 

3. vzdrževalni na 10 6 

4. proda košnjo, da v najem zemljo ipd. 3 ' 4 

5. od obdelovanja posestva 6 39 

6. vzdržujejo ga svojci 2 1 

7. dnina 0 1 

8. brez navedbe 7 0 

100 100 

"odstotki zaokroženi" 

Popolno nesposobni, ki živijo od pokojnine al i vzdrževalnine, dobijo več al i 

manj denarja v gotovini in so za naše pojme res preskrbljeni, preužitek pa nu-

di lahko zelo veliko ali pa skoraj nič. Bolnik lahko le delno opravlja nekate-

ra kmečka dela in še to le za silo. Pri teh gre verjetno za kombinacije s po-

močjo in pa izredno pomanjkljivim obdelovanjem zemlje ob skrajno skromnem 

življenju. Otroci vzdržujejo onemogle starše le izjemno. Pri delno nesposob-

nih je pomoč družine (preužitek) še slabša in se takšni ljudje v več kot polo-

vic i primerov vzdržujejo sami - kot v prejšnji skupini ob izredni skromnosti in 

slabem izkoriščanju posestva. 

K a k š n o p o m o č r a b i j o za d e l o n e s p o s o b n i po m n e n j u m e d i -

c i n s k e s e s t r e ? 

popolno nesposobni delno nesposobni 

. v % ' v % . 

zadovoljivo - dodatna pomoč ni potrebna 23 55 

popolna oskrba 57 ^ 6 

denar 2 23 

nega 10 1 
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kuhanje, pospravljanje in druga 

gospodinjska dela 8 4 

delo na posestvu 0 11 

100 100 

"odstotki zaokroženi" 

Za večjim uveljavljanjem sosedske pomoči, kot so jo že ponekod zastavile ko-

misije RK in SZDL ter nekatere krajevne skupnosti, bo popolna oskrba in nega 

onemoglih angažirala tudi najbližje svojce bolj kot do sedaj, po strokovni 

plati pa bodo morali patronažna služba zdravstvenega doma in socialni delavci 

pri občinskem odseku za zdravstvo in socialno varstvo predvideti več časa za 

te probleme. Predvsem je treba poudariti, da ni najbolj potrebna pomoč pri 

popolno nesposobnih denar, ampak delo oz. razne usluge. Potreba po kontak-

tih se v mestnih okoljih pri ostarelih osebah zelo pogosto ugotavlja, tukaj pa 

se sploh ne omenja. 

V r s t a z a v a r o v a n j a (popolno in delno nesposobni za delo skupaj): 

Kmetijski zavarovanci 55,3 % 

Upokojenci 28,9 % 

Svojci zavarovancev 8 , 7 % 

Družbena podpora 7,1 % 

Visok odstotek kmetijskih zavarovancev (v vzorcu le malenkost višji kot v ce-

lotni populaciji zdravstvenega okoliša) vzbuja upanje, da bo uvedba starostne-

ga zavarovanja kmetov pomenila pri nas odločno socialno intervencijo. Na ža-

lost pa zakon tega ne omogoča, kar prikazujejo naslednji podatki o stanju sta-

rostnega zavarovanja kmetov v občini Šmarje z dne 1 . 5 . 1973: 

Število glavarjev družin Število kmetijskih pokojnin, Število nerešenih 
(nosilcev zavarovanja) ki se že izplačujejo prošenj 

3.297 272 (8,2 % ) ca. 150 
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S k l e p i 

1/ Za onemoglega dejansko obstajata dve alternativi: doma ob minimalni oskr-

bi al i v domu počitka, iztrgan iz svojega okolja, ob popolni oskrbi. 

2/ Dobro pripravljena laična sosedska pomoč, ki jo ponekod že uvajajo ustrez-

ne komisije SZDL, krajevne skupnosti, RK in posebno podmladek RK, bo 

obvezovala in prevzgojila tudi svojce, da bodo več in bolje skrbeli za 

svoje onemogle in ostarele. 

3/ Do sedaj posveča patronažna služba le zelo majhen del svojega delovnega 

časa tej skupini prebivalstva, kar bo treba popraviti. Sodelovanje med 

patronažno službo in celotno zdravstveno službo ter socialnimi delavci ob-

čine ob teh vprašanjih bo treba urediti in programirati (davčne olajšave, 

urejanje raznih vzdrževalnin in drugih premoženjskih zadev, posamično 

preprečevanje sklepanja povsem nerealnih prevzemnih pogodb, ki pozneje 

zahtevajo dolgotrajne sodne obravnave, in podobno). 

4/ Tako zastavljena in načrtovana strokovno socialna in medicinska, laična -

sosedska in družinska pomoč lahko v zelo kratkem času bistveno spremeni 

usodo bolnih in onemoglih ljudi in kar je predvsem važno - brez večjih 

stroškov. 

5/ Zakon o pokojninskem zavarovanju kmetov v dosedanjem besedilu za zdaj 

le povsem neznatno vpliva na izboljšanje socialnega stanja ostarelih kme-

tov . 

6/ Podatki o velikem številu bolezni srca in krvnih žil pri prvih in ponovnih 

pregledih v ambulantah, pri zdravniških obiskih na domu in napotenih v 

bolnico, kakor tudi v naši anketi, govori za to, da bi morali obravnavati 

bolnike s temi boleznimi ločeno od drugih po dispanzerski metodi in jim 

tako zagotoviti nepretrgano zdravljenje, pravočasne kontrole, primeren 

način življenja in vse drugo, kar nudi dispanzerski način dela. 
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Vse, kar velja za skupino bolezni srca in ožilja, velja tudi za drugo vel i-

ko skupino kroničnih bolnikov, t j . za revmatične bolnike, in bi vsaj v za-

četni fazi pri nas naredili precej, če bi ustanovili dispanzer za srčne in 

revmatične bolezni z zgoraj naznačenim programom de|a (sicer pa so naloge 

na teh področjih v medicini dobro obdelane, samo v praksi še niso realizi-

rane). 

7/ Pravočasna kategorizacija defektnih otrok ob rednem delu dispanzerjev in 

posvetovalnic za otroke bo omogočila, da se zgodaj ukrene vse, kar se da, 

za pravočasno habilitacijo defektnih otrok, ki sicer pozneje sestavljajo ve-

liko skupino za delo nesposobnih. Na žalost opažamo, da kategorizacija in 

habilitacija teh otrok potekata zelo hitro v razvitih in zelo počasi v ne-

razvitih občinah. V slednjih je teh primerov več , plačnik pa je bila do se-

daj občina, ki je za to težje našla denar kot skladi zdravstvenega zavaro-

vanja delavcev. 

P o v z e t e k 

Anketiranje 303 družin zdravstvenega okoliša Šmarje po metodi enostavnega 

slučajnega vzorca je pokazalo, da je 5 % prebivalcev popolnoma in 9 % del-

no nesposobnih za delo. Ugotovljeni so vzroki nesposobnosti, ležalna doba pri 

popolno nesposobnih, nadalje urejenost zdravstvenega varstva ter od česa živijo 

in kakšno pomoč rabita obe skupini za delo nesposobnih prebivalcev. V sklepih 

so predloženi ukrepi strokovne socialne in medicinske pomoči, laične - sosed-

ske in družinske pomoči, ki bi usklajene hitro in brez velikih stroškov izbolj-

šale usodo bolnih in onemoglih ljudi. 
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TOTALLY A N D PARTIALLY INCAPABLE FOR WORK I N THE HEALTH-AREA 
OF ŠMARJE PRI JELŠAH 

M a j h e n Joško 

(Summary) 

Testing of 303 families in the health-area of Šmarje pri Jelšah by the methods 
of the simple casual pattern showed that 5 % of the inhabitants are totally 
incapable and that 9 % of them are partially incapable for work. The causes 
for incapability have been found and also the laying period of totally inca-
pable, the organisation of health care, and on what this people live and what 
help do they need. In those conclusions there are also the measures of profes-
sional social and medical help, laic help -that of neighbours and famil ies, 
which would improve, if coordinated, the lives of i l l and debilitated people 
quickly and without large expenses. 
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K O N F E K C I J A OBLAČIL 

Rogaška Slatina 

Proizvodnja težke konfekcije, hlač, plašče v za moške, ženske in ot-

roke, oblačil za šport in rekreacijo in kakovostnih fantovskih oblek. 

Prodaja po vsej državi, predvsem v Sloveniji in Hrvatski. Izvoz (30%) 

na zahodnoevropsko tržišče in tudi Z D A . 

400 članski delovni kolektiv sestavlja predvsem ženska delovna sila 

(80%) iz bližnje okolice. 

Podjetje je nastalo iz skromne obrtne krojaške delavnice, ustanovlje-

ne leta 1946. V začetku le proizvodnja po meri, pozneje konfekcija. 

Od leta 1968 hitrejši razvoj v novih prostorih v Ratanski vasi (270 

zaposlenih) in ob novih strojnih napravah. Drugo obdobje je zaključe-

no 1973 z razširitvijo proizvodnih in izgradnjo poslovnih in pomožnih 

prostorov ter najsodobnejšo strojno opremo. 

Načrtujejo nadaljnja vlaganja v moderno tehnologijo dela in družbe-

ni standard (stanovanja). V prihodnje nameravajo približevati delov-

na mesta tistim območjem občine, kjer je še več nezaposlene delov-

ne sile in so slabe prometne povezave. 



Gozdni obrat Šentjur pri Celju 

Eden od devetih obratov Gozdnega gospodarstva 

Celje. 18 zaposlenih. Zaradi uvajanja mehani-

zacije ni misliti na povečanje števila zaposlenih 

kljub naraščanju proizvodnje. 

Osnovna dejavnost je gospodarjenje z gozdovi v obeh sektorjih lastništ-
va na področju občine Šentjur. Za področje je značilna znatna prevla-
da zasebnih gozdov, teh je 7.733 ha (4.320 ha v gospodarski enoti Šent-
jur in 3.503 ha v gospodarski enoti Planina). Družbenih gozdov je le 202 
ha (3 % ) , z njimi gospodari obrat. 

Lesna zaloga 447.017 m3 944.662 m3 1.391.779 m3 

55 m3/ha 124 m3/ha 179 m3/ha 

Letni prirastek 12.055 m3 25.224 m3 37.379jti3- 100% 
1.48 m3/ha 3.32 m3/ha 4.80 m3/ha 

3 3 3 
Poprečni gozdni posek 6.740 m 15.560 m 22.300 m 

Na trg je usmerjeno le 37 % posekanega lesa (45 % iglavci, 34 % listav-
ci), predvsem zaradi domače porabe lesa številnih lastnikov, nizke proiz-
vodne sposobnosti gozdov in nižjega deleža tehničnega lesa. 

S hlodovino zalagajo Lesno industrijo Bohor, z jamskim lesom rudnika Laš-
ko in Velenje, s celuloznim lesom Tovarno celuloze v Krškem, z drogovi 
pa obrate za impregnacijo v Hočah, Slavonskem Brodu in Karlovcu. 

Naslednja dejavnost in skrb obrata je gojitev in varstvo gozdov in izgrad-
nja gozdnih prometnic, spreminjanje razmerja drevesnih vrst v korist iglav-
cev in poglabljanje dobrih odnosov z gozdnimi posestniki s strokovno po-
močjo, kreditno službo in pod. 
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S T A N O V A N J S K O IN K O M U N A L N O P O D J E T J E 

ŠENTJUR PRI C E L J U 

Opravlja razne komunalne dejavnosti v občini in 

še posebno v njenih centralnih naseljih, kjer ur-

bane funkcije in potrebe hitro naraščajo. 

Podjetje opravlja in vzdržuje stanovanjske hiše, 

nakupuje in gradi stanovanjska poslopja, stanovan-

ja in poslovne prostore, pobira najemnine in zakup-

nine, opravlja gradbena, remontna ter vodovodno-

inštalaterska dela, minerske usluge, upravlja in ure 

ja pokopališča in vzdržuje ceste. 

Podjetje deluje od leta 1965 in ima 22 zaposlenih. 

Vendar pričakujejo spričo naraščajočih mestnih funk-

cij pospešen razvoj. Število zaposlenih se bo dvig-

nilo na 50 in že za leto 1974 načrtujejo bruto pro-

met 5 milijonov dinarjev. 



TRGOVSKO I N P R O I Z V O D N O POD J ET J E 

TOZD, PRODAJA NA DROBNO ŠENTJUR 

130 zaposlenih. Vzdržuje osnovno trgovsko 

mrežo na drobno v Šentjurski občini • Pred-

vsem preskrbuje prebivalstvo z osnovnimi živilskimi potrebščina 

mi v svojih lokalih v Šentjurju, Sl ivnici , na Planini in Ponik-

vi, pa tudi z raznimi gospodinjskimi stroji, inštalacijami in 

gradbenim materialom, steklom, porcelanom, posodo, keramiko 

z akustičnimi aparati, pohištvom in tekstilom. 

Prednik tega podjetja je bilo v Šentjurju podjetje "Resevna" iz 

leta 1954, s tremi poslovalnicami. Resevna se je širila s prev-

zemom takratnih kmetijskih zadrug« Ob združitvi s podjetjem 

Merx iz Celja v letu 1968 je imelo podjetje 17 poslovalnic. 

Z lastnimi sredstvi in odrekanjem celotnega kolektiva je pod-

jetju uspelo na novo zgraditi in obnoviti trgovine v vseh več-

jih krajih občine. 



V O G L A J N S K O - S O T E L S K A S LOVEN I JA 

IZDALO Geografsko društvo Slovenije ter občinski skupščini Šmarje pri 
Jelšah in Šentjur pri Celju 

NATISNILA Univerzitetna tiskarna v Ljubljani 

TIPKOPIS Breda Seles 
LEKTORIRAL Kranjc Marko 
NAKLADA 700 izvodov 
CENA 50 din 

N A S L O V N O 
STRAN 

OPREMILA ing.arh. Mira Kunaver 

Na podlagi 7. točke odstavka 36. člena zakona o obdavčenju proizvodov in sto-

ritev v prometu (Uradni list SFR J , št. 33-316/72) daje Republiški sekretariat za 

prosveto in kulturo na prošnjo Geografskega društva Slovenije mnenje (št. 421-1/74 

od 5. 3. 1974), da šteje knjigo Voglajnsko-sotelska Slovenija med proizvode iz 

7. točke prvega odstavka 36. člena zakona o obdavčenju proizvodov in storitev 

v prometu, za katere se ne plačuje temeljni davek od prometa proizvodov. 
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OBČINA ŠMARJE 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., angl.) 

Obravnava glavno problematiko občinskega področja Šmarje pri Jelšah v vzhod-
ni Sloveniji. Obširna manj razvita, pretežno agrarna področja, odseljevanje, 
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ceste, vodovodi, socialno-zdravstvena zaščita. 



S y n o p s i s 

UDC 914.971 (497.12-11)+711.2 
Original scientific paper, Geography 
llešič S. 
61000 Ljubljana, Y U , Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 
12 
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In this article the author tries to define the notion of the region of the rivers 
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the Savinja and Sotla rivers in the limits of the communities of Šentjur pri Cel-
ju and Šmarje pri Jelšah. The common natural and social characteristics of the 
whole region are noticed, then the differences in the limits of its own borders, 
especially those between the North and the South, and also those of the detai-
led microregional analysis. 

UDC 914.971 (497.12-11)+352.07 
Original report, political science 
Božiček B. 
63240 Šmarje pri Jelšah, Y U , Občina Šmarje 

THE COMMUNITY OF ŠMARJE 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

The author deals with the main problems of the communal domain of Šmarje 
pri Jelšah in the Eastern Slovenia. Large, less developed, mainly agricultural 
part, emigration, a low standard of l ife. A series of steps for a quicker eco-
nomical, cultural and sanitary development are prepared: modernization of the 
agriculture, new industrial enterprises, roads, waterworks, health-protection. 
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OBČINA ŠENTJUR 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., angl.) 

Globalen prikaz glavne problematike področja občine Šentjur pri Celju v vzhod-
nem delu Celjske kotline. Pretežno agrarna pokrajina, obširna manj razvita pod-
ročja, delovna sila se je odselila, dnevna migracija v mesto, socialni, zdravst-
veno-varstveni, prosvetno-kulturni problemi, neurejene prometne zveze. Delo in 
načrti za sanacijo in hitrejši razvoj. 
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M A N J RAZVITA OBMOČJA V SR SLOVEN I J I 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov. angl.) 

Sestavek ugotavlja nekatere značilnosti dosedanjega regionalnega razvoja. Slo-
venije. Obravnava razlike v stopnji gospodarske razvitosti na posameznih ob-
močjih ter s tem povezane kriterije. Nato pa obravnava nekatere značilnosti 
razvoja manj razvitih območij v Sloveniji. 
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Original report, political science 
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THE COMMUNITY OF ŠMARJE 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

This is a global review of the main problems concerning the area of the co-
mmunity - Šentjur pri Celju, situated in the eastern part of the Celje basin. 
Relatively agricultural region, large underdeveloped areas, working force has 
emigrated to cities, social, health, curtural, traffic problems. Working and 
plans for reorganization and a quicker development. 
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LESS DEVELOPED R E G I O N IN SR SLOVEN I JA 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

The article shows some characteristics of the regional development of Slovenia 
up to now. It deals with differences in the degree of economical development 
in individual regions and the criteria linked to it. At last it deals with some 
characteristics of the development of less developed regions in Slovenia. 
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PRISPEVEK K PRIRODNOGEOGRAFSKI T IPOLOGI J I POKRA J INE V POREČJU 
V O G L A J N E IN Z G O R N J E SOTLE 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., angl.) 

V območju terciarnega gričevja v porečju Voglajne in zgornje Sotle je izdvo-
jenih pet tipov pokrajine glede na litološko zgradbo, medtem ko je v severnem 
in južnem gorovju mladotektonski dvig poglavitni pokrajinotvorni dejavnik. Za 
posamezne tipe pokrajine so na osnovi reliefne energije ugotovljeni poprečni 
nakloni, talni tip in okarakterizirane so dominantne gozdne združbe in izraba 
tal. Na koncu so razloženi pogoji, ob katerih se javljajo večji vinogradniški 
kompleksi. 

UDK 
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NEKATERE MORFOLOŠKE ZNAČILNOST I RELIEFA V N I Z K E M TERCIARNEM 
SVETU MED V O G L A J N O IN SOTLO 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., angl.) 

Avtor analizira tipično morfologijo nizkega gričevnatega podolja med zgornjo 
Voglajno in zgornjo Sotlo. Mlajši terciarni skladi, ki so zelo različno odpor-
ni in enostavno nagubani, so podlaga za mlad, plitev in močno razčlenjen 
relief. Strukturne oblike so dominantne v usmeritvi in obliki slemen, toda tu-
di skulpturni reliefni elementi niso redki. V pasu mehkejših apnenčastih kam-
nin, deloma kot litavski apnenci, je nastal določen tip plitvega krasa. 
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A CONTRIBUTION TO THE NATURAL GEOGRAPHICAL TYPOLOGY OF THE 
REG ION IN THE RIVER BASINS OF THE V O G L A J N A AND THE UPPER SOT-
LA 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

In the part of the tertiary hiIIs of the Voglajna and the upper Sotla five types 
of landscape have been separated regarding to their lithological structure, while 
young tectonic is uplift the principal factor of country forming in the Northern 
and Southern mountains. The average inclination of the slopes on the basis of 
the relief energy, soil type and forest association for individual landscape type 
have been established, as well its land use. Conditions for viticulture are des-
cribed. 
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SOME CHARACTERISTICS OF THE RELIEF OF THE LOW TERTIARY LAND 
BETWEEN THE V O G L A J N A A N D THE SOTLA 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

The author analises the typical morphology of the low lying hilly country 
between upper Voglajna and upper Sotla val ley. Younger tertiary strata of 
a very different resistancy, which are simply folded, are the basis in which 
a young shallow and decomposed relief has been developed. Structural ele-
ments are dominant by the direction and the shape of the parallel relief 
stripes, but also sculptural elements are not rare. In a belt of softer calca-
reous sediments, partly as lithotamnian limestone, a certain type of shallow 
karst exists. 
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USADI NA SOTELSKEM V POKRAJ INSK I LUČI 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., franc.) 

Članek nas seznanja s poglavitnimi izsledki načrtnega proučevanja 600 usadov . 
v subpanonskem terciarnem gričevju. Izlušči njihove značilnosti ter ugotavlja, 
da gre za poseben, preperelinski tip usadov, ki ga skuša tudi osvetliti v vzroč-
ni in funkcijski povezanosti prirodnih in družbenih zakonitosti. V tej luči naj 
bi bili usadi predvsem posledica kulturne in prirodne razčlenjenosti pobočij. V 
bistvu so degradacija geografskega okolja v tradicionalni agrarni pokrajini. 
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N E K A J ZNAČ ILNOST I RAZVOJA V INOGRADNIŠTVA NA SOTELSKEM IN 
V O G L A J N S K E M V Z A D N J I H SEDEMDESETIH LETIH 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., nem.) 

Na osnovi statistične analize in vzorčne raziskave katastrske občine Virštanj 
obravnava avtor umik vinogradniških površin na Sotelskem in Voglajnskem v 
obdobju 1896-1969. Ugotavlja več tipov spreminjanja izrabe zemlje, proces 
ozeIenjevanja, razne faze vinogradniškega preloga in močno relativno neraz-
vitost regije. 
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LES GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LA VALLEE DE LA SOTLA 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slovene (slovene, français) 

L'article présente les principaux résultats de I"étude organiseé de 600 glissements 
de terrain dans les collines tertiaires subpannoniennes. Il en tire leurs caractéris-
tiques et constante qu' i l s'agit d'un type particulier, d'effritements des glisse-
ments de terrain, qu' i l essaie aussi d'éclairer dans la liaison causale et foncti-
onnelle des lois naturelles et sociales. Sous ce jour, les glissements de terrain 
seraient avant tout la conséquence du démembrement culturel et non naturel des 
versants. En essence, ils sont une dégradation de l'environnement géographique 
dans le paysage agraire traditionnel. 
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Original-wissenschaftliche Arbeit, Geographie 
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E IN IGE CHARAKTERISTIKEN DER ENTWICKLUNG DES WEINBAUES IN 
SOTELSKO UND V O G L A J N S K O I N DEN LETZTEN 70 JAHREN 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slowenisch (slowenisch, deutsch) 

Auf Grund der statistischen Analyse und der Sondierungsuntersuchung der Ka-
tastergemeinde Virštanj behandelt der Autor die Auflassung der Weinbauflächen 
in Sotelsko und Voglajnsko in der Zeit von 1896-1969. Er stellt mehrere Typen 
von Veränderungen der Ausnützung der Agrarflächen fest, desgleichen den Ver-
grünlandungsprozess, verschiedene Phasen der Weinbaubrache und die starke re-
lative Unterentwicklung der Region. 
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O S N O V N E ZNAČILNOST I KMETIJSTVA V OBČINI ŠENTJUR PRI CEL JU IN 
ŠMARJE PRI JELŠAH 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov.,angl •) 

Prevlada drobne posesti in nadpoprečen delež obdelovalnih zemljišč v pretek-
losti danes povzroča naglo manjšanje njiv, vinogradov in naraščanje pašnikov« 
Poljedelstvo je poIikulturno in namenjeno samooskrbi. Skupna vrednost polje-
delskih pridelkov in stopnja tržne usmerjenosti kmetijstva sta znatno pod slo-
venskim poprečjem. Pretežni del tržnih pridelkov daje družbeni sektor. 
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SODOBNI REG IONALN I PROBLEMI PREBIVALSTVA NA O B M O Č J U OBČ IN 
ŠMARJE IN ŠENTJUR 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov.,angl.) 

V razpravi je osvetljen razkroj demografske strukture. Z analizo mehanične in 
naravne rasti prebivalstva ter socialne in prostorske mobilnosti prebivalstva ter 
oblikovanja urbanizirane zone z dnevno migracijo delovne sile in zone s praz-
njenjem in odmiranjem agrarnega prebivalstva je podana diferenciacija prosto-
ra po demografski strukturi. 
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BASIC CHARACTERISTICS OF THE AGRICULTURE IN THE COMMUNIT IES 
OF ŠENTJUR PRI CEL JU A N D ŠMARJE PRI J ELŠAH 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

The predominance of small properties and more than average part of exploited 
land in the past cause today a rapid decrease of fields, vineyards and an in-
crease of pastures. Field exploitation is polycultural and it is intended to 
self-preservation. The total value of agricultural products and the degree of 
market-orientation are visibly below the Slovene average. The biggest part 
of agricultural products is given by social section. 
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THE RECENT REG IONAL DEMOGRAPHICAL PROBLEMS OF THE COMMUNIT IES 
ŠMARJE A N D ŠENTJUR 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

The treatise shows us a demographical desintegration structure. With certain 
analyses of the mechanical and natural inhabitants growth, of the social and 
regional mobility, of the modeling of urbanised migration workers zones and 
of the emptying or even dieing zones where the agrarian inhabitants l ive, 
the demographical regional differences are given. 
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SESTAVINE PREBIVALSTVENEGA PRIRASTKA V POKRA J IN I MED SOTLO, SA-
V O , S A V I N J O IN V O G L A J N O V DESETLETJU 1961-1971 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., angl.) 

Na podlagi osnovnih statističnih podatkov je v sestavku prikazana rast števila 
prebivalstva v obravnavanem desetletju. Podane in razčlenjene so osnovne ses-
tavine, ki neposredno vplivajo na spremembe števila prebivalstva. Prikazane so 
vrednosti in podane so stopnje natalitete, mortalitete in naravnega prirastka, 
kakor tudi vrednosti migracijskega salda. Nakazana problematika je podana po 
območjih obstoječih matičnih ali krajevnih uradov. 
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PERSPEKTIVE ZA R A Z V O J OMREŽJA NASEL I J V SOTELSKO-VOGLAJNSK I 

REGI J I 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., angl.) 

Osnova za ovrednotenje možnega razvoja omrežja naselij v Sotelsko-voglajn-
ski regiji je bila analiza dosedanjega razvoja. Na osnovi predpostavk o raz-
vojnih dejavnikih so predstavljeni štirje različni alternativni vzorci razvoja 
omrežja naselij. 
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STRUCTURAL ELEMENTS OF THE POPULATION IN THE REG ION BE1WEEN 
THE RIVERS SOTLA, SAVA, SAV IN JA A N D V O G L A J N A DURING THE 
1961 - 1971 DECADE 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

On the basis of elementary statistic data the increase of the population in this 
decade is shown in the article. Basic elements that influence indirectly changes 
of the population are given and analysed. The author shows the values, he gives 
the degrees of birth-rate, those of death-rate and of natural increase as well as 
the values of the migration balance. These themes are given within the limits 
of the present local offices. 
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Original scientific paper, Geography 
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PERSPEKTIVE O N THE EVOLUTION OF THE SETTLEMENT NETWORK IN 
THE SOTLA-VOGLA JNA R E G I O N 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and.English) 

The analysis of the evolution and contemporary status of the network of settle-
ments in the hilly area between the town of Celje and the Sotla river (E Slo-
venia) served as the basis for evaluation of the possible future development. 
Four alternative patterns based on different assumptions about the factors of 
evolution are sketched. 
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Izvirno znanstveno delo, geografija 
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PROMETNO-GEOGRAFSKE RAZMERE V VOGLAJNSKO-SOTELSK I POKRAJ IN I 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., angl.) 

Obravnava prometno-geografske razmere v nerazviti pokrajini: prirodno pogoje-
nost ter razvoj cest in železnic, obremenitev (frekvence) in stanje prometnih 
sredstev glede na prirodno močno razgibano pokrajino in oddaljenost od promet-
nih smeri. 
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NEKATERI GEOGRAFSKI PROBLEMI ROGAŠKE SLATINE 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., nem.) 

Avtor obravnava glavne funkcije tega zdraviliško-turističnega in delno tudi in-
dustrijskega naselja, mu opredeli cone in naznači glavne poteze razvoja. 
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TRAFFICALLY-GEOGRAPHICAL SITUATION I N THE V O G L A J N A A N D THE 
SOTLA R E G I O N 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

The author deals with traffically-geographical situation in this underdeveloped 
region: natural conditions and the development of roads and railways, charge (freq-
uency) and situation of traffic means regarding the region which is natural agi-
tated and regarding the distance from traffic Iines. 
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GEOGRAPHISCHE PROBLEME V O N ROGAŠKA SLATINA 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slowenisch (slowenisch, deutsch) 

Die Autorin betrachtet die Hauptfunktionen dieses Heil- und Fremdenverkehrs-
ortes und der industrie-siedlung. Darin werden Zonen und die Hauptentwick-
lundgsphasen definiert. 
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ZDRAVILIŠKI TURIZEM S POSEBNIM OZ IROM NA ROGAŠKO SLATINO I N 
ATOMSKE TOPLICE 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., nem.) 

Rogaška Slatina je najbolj obiskan zdraviliško kopališki kraj v Sloveniji. Os-
novni problem pri vseh so premajhne hotelske in restavracijske kapacitete. Pop-
rečna dolžina bivanja v zdraviliščih je daljša kot v drugih turističnih krajih. 
Zlasti v severovzhodni Sloveniji so mnogi izviri mineralne in termalne vode 
gospodarsko še neizkoriščeni. Med mladimi zdravilišči je omeniti predvsem nag-
lo razvijajoče se Moravče pri Murski Soboti in Atomske toplice pri Podčetrtku. 
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P O P O L N O IN DELNO NESPOSOBNI ZA DELO V ZDRAVSTVENEM OKOLI-
ŠU ŠMARJE PRI JELŠAH 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slov. (slov., angl.) 

Avtor ugotavlja zdravstvene razmere tipične nerazvite občine Šmarje pri Je l-
šah na osnovi anketiranja. Ugotavlja vzroke in stanje zdravstvenega varstva 
in predlaga mere strokovne, socialne, medicinske in domače pomoči. 
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DER FREMDENVERKEHR IN KURORTEN MIT BESONDERER RUCKSICHT 
BERÜCKSICHTIGUNG DER KURORTE ROGAŠKA SLATINA UND ATOMSKE 
TOPLICE BEI PODČETRTEK 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
slowenisch (slowenisch, deutsch) 

Rogaška Slatina ist ein meist besuchtes Kur- und Badeort Sloveniens. Das 
Hauptproblem sind zu geringe moderne Kapazitäten in den Hotel - und Gast-
stättenbetrieben. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Kurorten ist 
länger als in den übrigen Fremdenverkehrsorten. Besonders in den nordöstlichen 
Regionen (Gegenden) Sloweniens sind zahlreiche Mineral- und Termalwasser-
quellen wirtschaftlich noch nicht völlig ausgenützt. Von den neueren Kurorten, 
die einer raschen Entwicklung zustreben, sind vor allen Moravci in der unmit-
telbaren Nähe von Murska Sobota und Atomske toplice bei Podčetrtek hervor-
zuheben . 
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TOTALY AND PARTIALLY INCAPABLE PEOPLE FOR WORK IN THE HEALTH 
AREA OF ŠMARJE PRI JELŠAH 

Voglajnsko-sotelska Slovenija 
Slovenian (in Slovenian and English) 

The author states the health situation of the typically underdeveloped commu-
nity - Šmarje pri Jelšah on the basis of testing. He states reasons and the 
situation of health-care, and he suggests some measures of professional social, 
medical and home help. 




