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D rugi zvezek drobnega opisa slovenskih pokrajin  obsega Šta
jersko s Prekm urjem  in z Mežiško dolino. Ne moremo trditi, da 
je to po prirodi enotna pokrajina, a  priznati moramo-, da so to 
pokrajinske enote, ki se naslanjajo ena na drugo, k i jih  je so-sed- 
stveni položaj dodobra povezal med seboj. Ni treba, da se v uvodu 
ob tem zadržujemo na dolgo- in široko-, moremo pa podčrtati, da 
smo tu  v tistem delu Slovenije, k je r se panonske geografske po
teze najbolj intenzivno in najbolj n a  široko- uveljavljajo-, da p a  še 
imamo tudi v tern našem predelu posamezna področja, k je r je 
panonske vplive čutiti zelo malo.

Naš opis pod zgornjim naslovom je zajel pred vsem Slovensko 
Podravje in sicer: a) Pohorsko Podravje ter b) Spodnje slovensko- 
Podravje s Pomurjem; c) Savinjski predel v poglavitnih pokra
jinskih enotah s Celjsko kotlino kot osredjem; č) Celjski kotlini 
najbližje severne ter vzhodne dele Posavskega hribovja kakor tudi 
d) zgornje ter srednje Sotelsko- s Kozjanskim, med tem ko- je treba 
najspodnjejšo Sotelsko pokrajino- obravnavati skupaj s Krško- kot
lino ter Zasavjem v naslednjem zvezku, obsegajočem Posavsko- in 
Primorsko Slovenijo-.

V glavnem se v tem zvezku obravnavano ozemlje ujem a z 
obsegom nekdanje Slovenske Štajerske, k i je vsekakor njega 
ogrodje. Poimenovanje tega ozemlja je tedaj v  bistvu upravičeno'. 
Po letu 1918 smo- se nekako- ogibali uporabe imen starih histo
ričnih dežel, ker so nam  bile nesim patične ko-t nekdanje avstrijske 
»kronovine«; to je bilo- v dobi, ko smo- v zmagi narodne ideje iz 
leta 1848, po težnjah prepo-rodovskega gibanja, z razpadom  Avstro- 
Ogrske dobili zedinjeno Slovenijo-, dasi krno na primorski in ko
roški strani te r brez Porabja. Toda zelo smo- v  naslednjih letih 
čutili pom anjkanje ustreznih pokrajinskih ime-n, tembolj, ko- so 
dejansko v  živi ljudski govorici, vsaj do neke- mere, živela dalje.
V območju stare K ranjske ni bilo težav, ker so se izkazala popu
larna in dobro utemeljena poimenovanja Gorenjske ter Dolenjske 
kot docela ustrezajoče nadomestilo. Za Štajersko pa podobnega



nadomestila ni bilo na  razpolago. Zato je znova prevladala upo
raba pokrajinske označbe s Štajersko (prim. v  partizanskih pro
slavah 1954 »Štajerska v borbi«). In vse to je  pomenilo razloge, da 
smo se nam enih našemu 2. zvezku postaviti n a  čelo sedanje ime.

Rokopis za drugi zvezek drobnega opisa slovenskih pokrajin  
je bil p ripravljen  za tisk spomladi leta 1956. Nekatere najnovejše 
spremembe je bilo mogoče vstaviti še med stavljenjem. Z izborom 
ilustrativnega gradiva so- bile podobne težave kakor p ri prvem 
zvezku: sistematično! pripravljene skice, karte  in zlasti fotografske 
podobe iz predvojne dobe so se prenekatere izkazale za zastarele, 
p a  jih  je bilo treba nadomestiti z novimi, k a r  ni bilo vselej lahko, 
v  nekih prim erih celo neizvedljivo.

Tretji in zadnji zvezek drobnega opisa slovenskih pokrajin  naj 
zaključi serijo- pod naslovom »Posavska in  Prim orska Slovenija«, 
z drobno geografsko- karakteristikoi naših pokrajin  od Slovenskega 
alpskega sveta, in  od Štajerske pa  do južnih ter zahodnih meja 
slovenske zemlje.

V Ljubljani, v letu 1956.
Anton Melik



ŠTAJERSKO PODRAVJE S POMURJEM

PREGLED IN SKUPNOSTI

V prvem  delu našega pokrajinskega opisa Slovenije smo si 
ogledali Slovenski alpski svet. D a damo pri tem poudarka na 
visokogorskem značaju pokrajine, smo se v glavnem omejili na  
visoki gorski svet te r smo pustili ob strani tiste pokrajine, k i tudi 
pripadajo alpskemu svetu, toda ne k  visokim goram. N ajvečja 
taka  pokrajinska enota je Pohorsko Podravje, ki leži med Ce
lovško kotlino ter D ravskim  poljem in ki predstavlja zelo samo
svojo pokrajino, razlikujočo se domala v vseh pogledih od ostalega 
slovenskega alpskega sveta. Zato se zdi za organično razvrstitev 
snovi najprim erneje, da začnemo drugo knjigo pokrajinskega opisa 
Slovenije z orisom Štajerskega Podravja, katerega zgornji del ob
sega p rav  to enoto, ki naj jo ob kratkem  karakteriziram o kot 
Pohorsko Podravje. S svojim sredogorskim značajem, zlasti pa  po 
kam ninski sestavini, k i skoraj ne pozna apniških te r dolomitnih 
pečevnin, temveč le kristalinik in eruptivne snovi, se izredno močno 
ter že na prv i pogled vidno razlikuje od naših apniških Alp.

Podravju  p ripada primeroma zelo velik del slovenske zemlje, 
P rav  vsa Slovenska Koroška spada zraven, saj je kakor nanizana 
po dolgem ob D ravi in  razodeva, da je Štajersko Podravje de
jansko samo njeno nadaljevanje, vsaj v zgornjem delu. Vsekakor 
pa je ob D ravi zelo' zelo mnogo slovenske zemlje, lepe slovenske 
zemlje in  raznovrstne ter zlasti dobro obljudene. V širših enotah 
se sicer po D ravi pokrajine imenujejo le ponekod, na  prim er v 
spodnjem nižinskem področju, k jer se razprostira Dravsko polje:, 
toda v malem imamo po tej reki vendarle več označb, bodisi v 
naseljih in v drobnih krajevnih imenovanjih kakor v pesmih, ki 
pojejo o »Dravci« pa  o hojah »čez Dravco« in še o mnogem drugem, 
k a r  se godi ob tej lepi naši reki. Slovenski Koroški bi tud i lahko 
rekli Zgornje Slovensko Podravje, toda dejstvo, da je  v njeni sredi 
primeroma nizko ležeča Celovška kotlina, ki se proti vzhodu n a 



slanja na dokaj visoko Pohorsko Podravje, vse to takšnih pokra
jinskih označb ne priporoča. Ime Štajersko Podravje moremo šteti 
za najustreznejše in  najpripravnejše za ta  predel in ga uporab
ljamo za pregledno označbo, k er pač ne razpolagamo z boljšim 
in prikladnejšim . P ri tem moramo naglasiti, da je  to po svojem 
prirodnem  značaju, in  sicer v vseh predelih, kakor tud i po gospo
darski in prebivalstveni s truk tu ri zelo samosvoj predel, ki se že 
na  prv i pogled vidno razlikuje od sosedstva; p ri njem  se poudarek 
tako rekoč sam po sebi postavlja na pripadnost k  porečju Drave, 
na Podravje.

V nekem smislu je pri tem umestno, da posebej opozorimo že 
s poimenovanjem tudi n a  Pomurje, slovensko pokrajino v območju 
porečja spodnje Mure. Saj je M ura tako  docela samostojna reka, 
da se včasih čutimo netočne ali vsaj premalo natančne, če je ne 
imenujemo posebej poleg Drave. Zato bomo včasih govorili pose
bej o Spodnjem slovenskem Podravju  s Pomurjem, kad ar hočemo 
posebej naglasiti pomembnost te velike severovzhodne slovenske 
pokrajine. Menimo p a  vendarle, da  more biti v bistvu s pokra
jinskim  imenom Podravje obseženo vse to skupaj.

Štajersko Podravje s Pom urjem  je eden najbolj samosvojih 
predelov slovenske zemlje. Označujemo ga po obeh rekah, katerih  
porečju pripada, saj drugega imena zanj ni. V Štajerskem Po
dravju  in Pom urju nismo v enotnem predelu, marveč v  dveh 
velikih pokrajinskih področjih, ki pa  n ista zapopadeni m orda v 
razlikah med m urskim  in dravskim  območjem. Štajersko Podravje 
samo sestoji iz dveh delov, k i se med seboj razlikujeta v  marsičem, 
bodisi po prirodi svojega ozemlja kakor tud i po gospodarskih in 
sploh antropogeografskih svojstvih. Eno je  spodnji, drugo zgornji 
del Podravja. Zgornji del moremo imenovati v pom anjkanju bolj
šega skupnega imena — P o h o r s k o  P o d r a v j e .  Obsega Po
li orje in Kobansko te r Strojno kot orografsko ogrodje in doline 
Dravsko, Mislinjsko te r Mežiško kot fiziško in  antropogeografsko 
ožilje, a posebej še Vitanjsko podolje. Pohorsko Podravje je  h ri
bovit predel, ki ima višine in značilnosti sredogorja; p ripada 
Alpam, a se od ostalega slovenskega alpskega sveta razlikuje po 
svojih osrednjealpskih svojstvih, saj sestoji pretežno iz kristalastih 
škriljevcev. — S p o d n j e  ali N i z k o P a n o n s k o ' P o d r a v j e  
p ripada  panonskem u območju in  ima, njega fizišlce te r gospodarske 
in prebivalstvene značilnosti. Sestoji iz širokega osrednja, ki ga 
tvori ravno D ravsko polje, in dveh obsežnih pasov nizkega gri
čevja, D r a v i n j s k i h  g o r i c  in H a l o z  na  južni strani ter 
S l o v e n s k i h  g o r i c  na  severu.



Obe področji, Pohorsko in Spodnje ali Panonsko Podravje, 
veže skupna pripadnost k  dravskem u porečju. Rečni sistem reke 
Drave, ki je odločil o razporedbi dolin, je  ustvaril ožilje reliefa, 
a  z njim  prirodno osnovo za mnoge skupnosti človekovega udej
stvovanja. Predvsem za promet, k i se je od nekdaj rad  naslanjal

Pod. 1. Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino 

Drobna pokrajinska razčlenitev 

I. Pohorsko Podravje: 1. Pohorje; 2. Kobansko; 3. Strojna; 4. Dravska dolina; 
5. Mežiška dolina; 6. Mislinjska dolina; 7. Vitanjsko podolje. — II. Spodnje 
Podravje in Pomurje: 1. Goričko; 1 a. Rabsko Gorička; 1 b. Lendavske gorice; 
1 c. Grabensko (Grabenland) ; 2. Slovenske gorice; 2 a. nadaljevan je Sloven
skih goric med Lučanami ter Ernovžem; 2 b. Medjimurske gorice; 3. Haloze; 
3a. Viničke gorice; 4. Dravinjske gorice; 5. Murska ravan, in sicer 5 a. Ravensko; 
5b. Mursko polje; 5 c. Medjimurska ravan; 5 č. Apaška ravan; 5 d. Lipniška 
ravan; 6. Dravska ravan, in sicer: 6 a. Zgornje Dravsko polje; 6b. Spodnje 
Dravsko polje; 6 c. Ormoška Dobrava; 6 č. Varaždinska Podravina. — III. Sa
vinjski predel z Zgornjim Sotelskim te r bližnjimi deli Posavskega hribovja: 
1. Bočko ali Konjiško pogorje; 2. Velenjska kotlina ali šaleška dolina; 3. Do- 
brnska kotlinica; 4. Ponikevska planota; 5. Mozirska kotlinica; 6. Celjska 
kotlina, in sicer: 6 a. Spodnja Savinjska dolina; 6b. Vranski kot; 6 c. Voglajnska 
pokrajina; 7. Rogaško podolje ali Zgornje Sotelsko; 8. Mrzliško pogorje;

9. Dolina ob spodnji Savinji; 10. Kozjansko s srednjo Sotelsko dolino



na to podolžno dolino, dasi je  v starem in tud i še v srednjem veku 
s pridom  z njo tekmovala pot po Vitanjskem podolju, na  južnem 
vznožju Pohorja. Ob Dravi, ki se je uveljavljala tudi kot prevozna 
vodna pot, se je koncentriral domala ves promet v dobi modernih 
cest in železnic te r s tem stvoril osnovo za mnoge druge skupnosti, 
k i vežejo bodisi v gospodarstvu kot v upravi, v kulturnem  pogledu 
in raznih oblikah vsakdanjega življenja Podravje v enoto. Antropo» 
geografska osnovnica D ravske doline je  prišla posebno krepko do 
veljave od leta 1918 dalje, ko ji je  p ripadla v  ojačeni meri funkcija, 
da veže Podravje in nanj naslonjeno* slovensko Pom urje v celoto 
obmejnega slovenskega predela. Prirodno osredje vsega Podravja 
je na D ravskem  polju in tu, na njegovem zgornjem koncu, je na 
stalo podravsko urbansko središče, mesto Maribor, ki se je  razvilo 
tam kaj, k jer se Pohorsko Podravje stika s spodnjim, panonskim 
delom.

Severni in severovzhodni del Slovenskih goric se odm aka že 
k  Muri, tvoreč kos Pom urja. Toda p rav  tu  se najlepše vidi, kako 
neznatna, če ne docela brezpomembna ločnica je razvodnica v 
takem  enakomernem nizkem gričevju. Slovenske gorice so po
k rajinska enota kljub dravsko-murskemu razvodju, potekajočemu 
preko njihovih slemen. V teh goricah se na  Podravje naslanja slo
vensko P o m u r j e ,  ki sestoji iz široke ravnine ob Muri, obdane 
z nizkimi goricami kakor n a  jugu tako tudi na severu. O nstran 
M urske ravnine se vzdiguje G o r i č k o  in ločeno od njega L e n 
d a v s k e  g o r i c e .  Tako v fiziškem kot v demogeografskem po
gledu se veže Pom urje s spodnjim Podravjem  v enoten pokrajinski 
predel, v poglavitno in najznačilnejšo slovensko panonsko pod
ročje.

Štajersko Podravje je sicer v sebi neenotno, vendar v celem 
zaokrožena celota, ki se s svojo osrednico na  D ravi napram  so
sedstvu uveljavlja dokaj individualno. Pom urje je na  znotraj bolj 
enotno, toda podobno* kakor moli etnografsko slovenske ozemlje, 
etničnemu polotoku slično-, daleč proti severu med m adžarski in 
avstrijski (nemški) teritorij, tako je  slovensko Pom urje tako rekoč 
izsek v enovitem robnem panonskem območju. Na prirodne meje 
se njegovi robovi ne naslanjajo' in dobro se vidi, da so mu mejnice 
ustvarjali neki zgodovinski dogodki, ki so se razpletali kot odsev 
politične dinamike večjih geografskih predelov. More se le reči, 
da se neha slovensko* Pom urje na vzhodu nekako tam kaj, k je r se 
začno' gorice naglo zniževati, prehajajoč proti širnim, le še rahlo 
vzvalovljenim ravninam  srednjega Podonavja. Sedanje državne 
meje P rekm urja  so skušali leta 1919 ojačiti z naslonitvijo na neka



prirodna dejstva, na  razvodnico* med Muro- in Rabo na  Goričkem in 
na sleme osamljenih Lendavskih goric, k a r  je seveda dovedlo* do 
nesoglasij z etnografsko mejnico.

Štajersko Podravje druži tedaj v sebi alpski svet s panonskim, 
ta  pa  p riha ja  v Pom urju še posebno do veljave. Štajersko Po
dravje leži v obrobju bodisi Alp kot Panonske kotline*. Toda leži 
v onem delu alpskega obrobja, k je r se odpira na panonsko stran 
dolina reke Drave, najdaljša podolžnica v vseh Vzhodnih Alpah. 
Noben predel n a  vzhodnem robu Alp se ne more meriti po po
membnosti lege s slovenskim Podravjem  in M aribor ima po naravi 
imenitnejšo prometno lego nego* Gradec ali katerokoli drugo mesto 
med D unajem  in Ljubljano. Toda političnogeografska izkoristitev 
tako ugodne lege je zavisela od politične dinamike v velikem. Ta 
pa  se je m enjavala in zlasti v novejši dobi, od sredine srednjega 
veka dalje, ko je prevladoval pritisk  od severa, političnogreograf- 
skemu uveljavljanju Podravja ni bila ugodna.

V našem Podravju  je nastala v srednjem veku Podravska ali 
P tu jska  m arka, ki je imela svoje osredje na D ravskem  polju, 
segajoč od Boekega pogorja na jugu do Mure med Emovžem in 
Radgono na severu. Na vzhodu je segala prvotno in še v 11. ter 
12. stoletju le malo preko črte Radgona—P tu j—Šentvid ob ustju  
D ravinje. Šele ob koncu 12. in v 13. stoletju so potisnili ogrsko mejo 
polagoma bolj proti vzhodu, da se je končno med ponovnimi boji 
ustalila zadaj za Zavrčem v Halozah, za Središčem ob D ravi in 
za Ljutomerom ob Muri. Na zahodno stran je D ravska m arka 
sprva segala samo* na obrobje in vzhodni del Pohorja ter Kozjaka, 
a  v D ravski dolini nekako* do Ožbalta. Pohorsko Podravje tja  do 
D ravograda se je priključilo šele leta 1147. Toda ta k ra t so D ravsko 
krajino samo priključili Koroški krajin i — kasnejši Štajerski — 
ki so jo bili osnovali ob srednji Muri med Bruckom in Ernovžem, 
prav  tako  kot mejno deželo v obrambo zoper Madžare. Meja 
med D ravsko in Štajersko marko je  že takoj sprva potekala vrh 
Kobanskega in po* Muri, torej domala natančno tam kaj, k je r teče 
sedanja narodna in državna meja, pač znamenje, da je ta  mej- 
nica naslonjena na dosti dobro vidne prirodne pregraje. Politično 
vodstvo je ostalo v G raški ravnini pač zato, ker je sploh politična 
dinam ika v tej dobi prihajala od severa, toda po prirodnih svoj
stvih je D ravsko polje po* svoji križiščni legi za upravno osredje 
še bolj prikladno.

Politični razvoj v srednjem veku je največ vplival na nastanek 
sedanjih etnografskih meja ob slovenskem Podravju  ter Pomurju.
V rimski dobi je tud i še D ravsko polje s svojim nizkim obrobjem



pripadalo k  provinci Panoniji. V dobi P rib ine in Koclja je bilo 
vse to ozemlje del n jiju  slovenske panonske države (7, 112). V sred
njem veku pa se je politična meja v teku borb med M adžari in 
alpskimi fevdalci za dolga stoletja ustalila dokaj daleč od alpskega 
vznožja, na črti pod Zavrčem, Središčem, Ljutomerom in Radgono, 
k je r se je držala do leta 1919. V pri rodno enotnih pokrajinah so 
se kot posledica politične in gospodarske razdeljenosti polagoma 
začrtale nekatere demogeografske raznolikosti, ob Halozah, med 
Slovenskimi in Medjimurskimi goricami, n a  Murski ravnini ter na  
Goričkem. Razvila se je slovensko-nemška narodna meja, a Medji- 
m urje se je priključilo k h rvatsk i narodni enoti, ona M edjimurska 
ravan, ki se v njej ravno Pom urje tako lepo veže z ravnim  Po
dravjem. Presenetljivo dejstvo, da  sega slovenski živelj v P rek 
m urju  kakor v velikem etnografskem polotoku proti severu, je 
očitno* v genetični zvezi s kolebanjem državne meje med M adžari 
te r njihovimi zahodnimi sosedi in med tem izvedeno kolonizacijo'.
— Naša M urska ravan  se ni uveljavljala kot osnova za politično' 
prebivalstveno organizacijo, pač k er je  premalo individualizirana, 
že preveč člen planega panonskega področja; v njenem sosedstvu 
se razprostirajo* velike ravne ploskve, ločene med seboj le po* nizkih 
goricah, znižujočih se naglo proti vzhodu.

Predel Spodnjega Podravja  in Pom urja predstavlja v  mnogih 
pogledih samosvoj del slovenske zemlje z zelo zanimivimi svoj
skimi potezami. Iz vzrokov, ki temeljijo v politični, gospodarski in 
ku ltu rn i zgodovini kom aj pretekle dobe, pa se ta  predel v celotni 
slovenski usodi ni toliko uveljavljal ter ni toliko sovplival na 
izobliko skupnih slovenskih ku lturn ih  in sploh narodnih svojstev, 
kakor bi bilo* prim em o številčni moči njegovega prebivalstva, Saj 
biva tu  dom ala ena četrtina prebivalstva Slovenije. Resnica je, 
da je  panonski ali, kakor se more skoraj z isto veljavnostjo* reči, 
nižinski slovenski človek premalo* vtisnil svojega pečata slovenski 
in jugoslovanski skupnosti (63 a). Toda upravičeno moremo priča 
kovati, da je  novo stanje, urejeno* z narodno* osamosvojitvijo* Po
dravja in s političnim priključkom  P rekm urja  v letu 1919 in z 
osvoboditvijo le ta 1945, postavilo osnove za drugačno razmerje, 
za vsestransko polno uveljavljanje vsega panonskega področja v 
slovenski skupnosti. Podoba je, da  smemo od tega pričakovati 
obilne obogatitve, saj je panonski predel ne le gospodarsko zelo 
samosvoj, temveč tudi področje zelo zanimivih, vrednih in  svojskih 
etnografskih lastnosti te r ku ltu rn ih  dobrin. O d kod izvirajo*, je 
še premalo dognano. Vsekakor p a  delajo* vtis nečesa prvotnega, 
bodisi da so se ohranile iz davne preteklosti v nižinskem in go



riškem panonskem prirodnem  ambienti!, k i spominja v nekih po
gledih na slovansko pradomovino, ali da imamo v n jih  tud i učinke 
vplivov, ki so prihajali semkaj iz sosednjega srbskohrvatskega 
ozemlja. V spodnjem Podravju  in Pom urju je v prirodi zemlje 
toliko skupnosti s hrvatsko-slavonskim in vojvodinskim področjem, 
da so razum ljivi raznovrstni antropogeograf ski stiki, o katerih  nam 
pripoveduje zgodovina. N ikjer na Slovenskem se ne vživimo tako 
lahko v  širino brezkončnih ravnin H rvatske in  Slavonije, Mačve, 
Srema, Bačke in Banata, kakor v  Spodnjem slovenskem Podravju 
ter Pom urju, n ik jer nismo tako kot ob M uri in D ravi docela v  p ri
rodi te bogate zemlje z obzorji domala brez meje, z brezkončnimi 
žitnimi polji, z enakomernimi goricami, smejočimi se s svojimi 
vinogradi in sadovnjaki, te r s tako* ogromno vročega sonca nad  
vsem. To p a  so hkrati svojstva robnih delov širne Panonske kotline, 
ki je nem ara tudi prispevala neke skupne vplivne poteze, kakor 
jih nakazujejo dejstva naravne opremljenosti zemlje same. Za 
slovensko celoto pomenijo ta  svojstva zelo vredno samosvojo obo
gatitev, ki bo v bodoče nedvomno učinkovito modificirala naše 
doslej morebiti nekako preveč alpske komponente.





PO HO RSK O  PODRAVJE





OBSEG IN P O K R A JIN S K I  ZNAČAJ 
SKUPNOSTI

Oris Štajerskega Podravja začenjamo1 s poglavjem o Pohor
skem Podravju. Že v uvodu smo naglasili, da se nam  nudi s tem 
najustreznejša priložnost, da  tako rekoč nadaljujemo* z opisom 
Slovenskega alpskega sveta. Pohorsko Podravje je dejansko toliko 
kot vzhodni konec Slovenskega alpskega sveta; z njim  se zares 
zaključujejo Slovenske Alpe n a  vzhodu, in  sicer zelo učinkovito
— neposredno ob D ravskem  polju. Učinkovito pač v tem, da se 
takoj na vzhodu pod njimi z D ravskim  poljem in z nizkimi ter
ciarnimi goricami začenja ravninski predel, robno* področje velike 
Panonske ravnine. Pohorsko Podravje p a  se hk ra ti v  vseh Sloven
skih Alpah odlikuje po samosvojih potezah, predvsem v prirodnem 
pogledu, a tudi v  gospodarskem, naselbinskem in prebivalstvenem 
smislu.

Pohorsko Podravje smo imenovali s tem imenom pač po Po
horju, ki predstavlja njega najobsežnejši, najvišji in v vsakem 
pogledu najim enitnejši del. Če smo s tem raztegnili ime na  ves 
sredogorski svet tja  do vzhodnega roba Podjune, do Celovške 
kotline, smo se p ri tem mogli nasloniti na prebivalstvo in  njegovo 
živo govorico n a  prim er vzhodnega vznožja, ki često označuje s 
tem imenom ves gorski svet proti zahodu, ne p a  morebiti samo 
Pohorje v  običajnem smislu. Poimenovanje po D ravi pa je u te 
meljeno* v vsakem pogledu, saj je reka D rava s svojo dolino in 
s svojim porečjem v Pohorskem Podravju  osrednje važnosti, v  vseh 
pogledih osrednja žila, s svojo gospodarsko* pomembnostjo pa  po
staja s hidrocentralam i celo* gospodarska hrbtenica pokrajine šir
šega obsega. Tako sodimo, da moremo biti z imenom Pohorskega 
Podravja vendarle v glavnem zadovoljni. Sprva smo skušali zanj 
uveljaviti tud i ime Visoko Podravje, a  se nam  zdi m anj ustrezno*.

Pohorsko Podravje obsega v glavnem sredogorski svet s h ri
bovjem in z dokaj globoko zarezanimi planim i dolinami, ki imajo 
povečini značilnosti kotlin-udorin. N a vzhodu spada semkaj K o -  
b a n s k o ,  k i predstavlja s svojim vzhodnim delom južno obrobje



G raškega zatoka, in široko P o h o r j e ,  razprostirajoče se v  glav
nem vzporedno z njim. Vmes med obema leži D r a v s k a  d o 
l i n a ,  a  Pohorje obdaja na južni strani V i t a n j s k o  p o d o l j e ,  
ločeč ga od Bočkega ali Konjiškega pogorja.* Zahodnemu delu 
Pohorskega Podravja tvorijo ogrodje in dajejo značaj prostorne 
doline, ki je  med njimi višji svet zelo razčlenjen. Najvažnejši sta 
M i s l i n j s k a  in M e ž i š k a  dolina, ki se med njim a vzpenja 
najviše U r š l j a  g o r a ,  že v podaljšku K aravan k . Orografsko 
najbolj od celote ločena je S t r o j n a ,  sredogorje:, zavzemajoče 
prostor med Mežiško dolino, Celovško kotlino in  Dravsko dolino. 
N a levi nad  to se dviga G radniško ali Šentpavelsko hribovje in 
južni konec Golice, vmes med njim a pa se vanjo odpira dolga 
Labotska dolina, a vse to že izven Pohorskega Podravja v smislu 
večje pokrajinske enote.

Nič ni čudnega, da naš predel v živi ljudski govorici nima 
skupnega imena, saj se njegovi sestavni deli vsak zase krepko 
uveljavljajo kot pokrajinske enote. Toda obilo> ima skupnih svo-j- 
stev, bodisi prirodnih kot gospodarskogeografskih. Kot enota v 
večjem smislu se uveljavlja v celoti nasproti sosedstvu. Saj je to 
predel, k i leži kot prostran višji blok med Celovško* kotlino in 
D ravskim  poljem s Slovenskimi ter D ravinjskim i goricami; po
dobno se loči tud i od nižjega srednještajerskega gričevja (Graškega 
zatoka) in od višje Golice. N ajm anj vidno ga je priroda obmejila 
n a  južni strani, k je r moremo m arsikatero podobno ali celo enako 
svojstvo opažati tud i v srednjem  savinjskem področju. Toda v 
velikem nudi vendarle razvodnica med dravskim  in savinjskim 
porečjem dovolj določno- mejnico-.

Po geološki sestavi in po zgradbi spada Pohorsko Podravje 
brez dvoma med najzanim ivejše in samosvoje slovenske predele. 
P ripada še osrednjim Alpam in sestoji v glavnem iz metamorfnih 
škriljevcev. Toda njih  znaten del p ripada le slabo metamorfnim 
paleozojskim glinastim škriljevcem in filitom, medtem ko tvori

* Z imenom Bočko ali Konjiško pogorje označujemo tu in v naslednjem 
ves dolgi niz gora, ki se vleče kot nadaljevanje Karavank od zgornje Pake čez 
Paški Kozjak, tik južno ob Konjicah s Konjiško goro- ter čez Boč in Rogačko 
goro južno od Haloz do Ravne gore blizu Varaždina. Po zgradbi in kamninski 
sestavi je to pravo nadaljevanje Karavank. Smatramo- pa za potrebno in pred
vsem -praktično, da uporabljamo zanj posebno ime. Kakor bo kasneje še posebej 
utemeljeno, se nam zdi najpripravneje, da imenujemo to pogorje po eni naj- 
markantnejših gora v sredi, po- Boču, in sicer v obliki lokalne rabe, ne izklju
čujemo pa tudi souporabe po Konjiški gori ali Konjicah v obliki Konjiškega 
pogorja.



Karta geološkega pregleda

1. eruptivne ali vulkanske kamnine; 2. starejši kristalasti škriljevci; 3. paleozojski kristalasti skriljevci
4. paleozoik in mezozoik; 5. oligocen; 6. miocen; 7. pliocen; 8. kvartar



ostalo področje povsem kristalasto staro gmoto, najbolj kom paktno 
v Pohorju, k je r se nahaja  v njenem osredju ogromna masa ognje- 
niških kam nin. To je znameniti »pohorski masiv«, ki je nudil tako 
krepkega odpora gubanju, da  se je njegov odporni učinek p re 
našal na  sosedstvo še na daleč. Toda ognjeniška žarja  je privrela 
na dan v Pohorskem Podravju  na mnogih krajih, ne le v Pohorju, 
k je r je  zavzela največ površja, marveč tudi na Kobanskem in v 
Strojni te r posebno na  široko v mežiško-savinjskem razvodnem 
področju, k je r se vleče dolgi »bistrski« pas tonalita, tik  južno ob 
njem pa smrekovški h rbet andezita. Ognjeniški izbruhi so se v 
Pohorskem Podravju  večkrat ponavljali, od zelo' starih dob, ko so* 
se pojavili graniti, do terciara, ko' so se še v miocenu razlile na 
površje velike množine andezita, dacita idr.; obilo pa  jih  je ob
tičalo le malo pod površjem. Žile ognjeniških kam nin preprezajo 
druge hribine; iz njih  so vode prenašale rudne snovi ter stvorile 
rudišča n a  raznih krajih , bodisi železa (največ v Pohorju) ali 
svinca (ob Mežiški dolini) itd. Nobena pokrajina na  Slovenskem 
nim a toliko sledov ognjeniškega delovanja kakor Visoko Podravje; 
tudi obilo m anjših slatinskih izvirov še priča o* tem.

Mezozojski apnenci in dolomiti, ki imajo v sestavi površja na 
Slovenskem v  ogromni meri prevladujočo vlogo, so tu  zastopani 
docela neznatno. Toda v južnem  delu in  obrobju, k je r smo n a  pre
hodu v K aravanke te r v Bočko ali Konjiško pogorje, imajo apnenci 
zelo velik delež in tam kaj vidimo ostrejše vrhove te r tu  in tam 
razgaljene strmine, k a r  je  sicer v Pohorskem Podravju  skoraj 
docela neznan geomorfološki element. Zakaj miren relief z za
obljenimi vrhovi in h rb ti te r položnimi pobočji označuje površje 
v Pohorskem Podravju  tud i v najvišjih delih.

V treh pasovih, čez preval Radlje, po Vitanjskem in po* Rib
niškem podolju so segali sem morski zalivi, malo* slana ali docela 
sladka jezera ali vsaj podolja v terciaru, zlasti v  miocenu (17, 17a), 
od panonske strani ter zapustilo dediščino v  usedlinah in obsežnih 
naplavinah; tud i premogovne plasti se nahajajo  vmes. Toda v 
celem imajo terciarne hribine dokaj m ajhen obseg in tud i kvar
tarne nasipine so omejene na ne široko področje v glavnih dolinah.

V podnebnem pogledu je predel Pohorskega Podravja docela 
alpski. Zima v spodnjih legah razodeva sosedstvo Celovške kotline, 
od koder pogosto priteka silno shlajen zrak ob Dravi, a  vrh  tega 
se tu  samostojno močno uveljavlja toplotni obrat. Poletje ne iz
p ričuje bližine Panonske kotline, marveč je  alpsko hladno. Zato 
se ne čudimo, da vinske trte  tu  ni (razen krajevno v  izredno 
ugodnih legah, seveda brez gospodarskega pomena). Padavin  je



spričo znatnejše nadm orske višine precej. Značilno je, da se predel 
odlikuje po imenitnih gozdih, ki so v prevladujoči meri iz iglastega 
drevja, največ smreke in jelke,

Pohorsko Podravje se mora označiti kot izrazita prehodna po
krajina. Predvsem veže Panonsko* Podravje s Celovško kotlino*, 
danes v glavnem po dolini ob Dravi, nekdaj pretežno* po V itanj
skem podolju in preko Mežiške doline, ki je celo v moderni dobi 
potegnila nase glavno železnico. Razen tega nudi naš predel pri- 
rodne poti v  prečni smeri, po Labotski dolini in po mislinjsko- 
šaleški progi; križišče podolžnih in prečnih poti je bil nekdaj 
Slovenj Gradec, kasneje, zlasti v  dobi železnic, Dravograd.

Spričo označene prehodne lege je prirodno, da je  bilo Pohorsko 
Podravje v območju križajočih se antropogeografskih in  zlasti 
političnih vplivov. P rihajali so semkaj bodisi iz Celovške kotline, 
tako v starem kot v srednjem veku, ko je  Mislinjska dolina in 
D ravska dolina nad  Ožbaltom z zahodnim Pohorjem še pripadala 
Koroški. P rihajali so nadalje od nižinskega Podravja, ki je  bilo 
močnejše, ker je  po njem potekala znam enita obalpska pot, vodeča 
v veliki svet, z velikim urbanskim  središčem Mariborom. Do neke 
mere so se privlačni vplivi uveljavljali tud i od jugovzhoda, od 
Celjske kotline, vendar sorazmerno m anj močno, največ po Mi
slinjski dolini in čez Vitanje. N ajm anj seveda so zunanji vplivi 
segali semkaj od G raške kotline, od katere je naš predel pač po 
prirodi najbolj ločen; saj vodi še danes tjak a j ena edina cesta, 
a še ta  čez 679 m visoki Radeljski prelaz.

S svojim hribovjem in sredogorjem nudi Pohorsko Podravje 
m arsikatero oviro za prehode v drobnem, za penetracijo izven 
naznačenih dolinskih poti. Zato je ostalo v njem  m arsikaj konser
vativnega. Značilno je na primer, da se je p rav  ob njem ustavilo 
prodiranje germanizacije, p a  da je naše Podravje s Kobanskim 
kot obrobjem postalo* m ejna narodna pokrajina; pač prvenstveno 
spričo dejstva, da je bilo ravno od Graške kotline semkaj najm anj 
prirodno utemeljenega stika. Znamenje, da naš predel deluje kon
servativno, je tud i dejstvo, da se je p rav  tod tako* dolgo očuvala 
starinska hiša-dimnica, ki je podlegla sele civilizaciji najnovejše 
dobe.



POHORJE

UVOD. Poglavitni del Pohorskega P odravja je Pohorje, velika 
gorska enota, ki zavzema ves prostor od D rave in D ravske doline 
na severu do Vitanjskega podolja na jugu ter od D ravskega polja 
in D ravinjskih goric na vzhodu do Mislinjske doline na zahodu. 
S temi štirimi dolinskimi pokrajinam i je obseg Pohorja docela 
določno opredeljen. Če smo ta  obseg posebej navedli, smo* storili 
zaradi naslednjega. V delu geološke literature zadenemo n a  nazi- 
ranje, da severno od terciarnega Ribniškega podolja ležeči, t ja  do 
D ravske dolini segajoči predel ni več Pohorje, temveč da ga je 
treba prištevati h Kozjaku. Resnica je, da sta bila severno od ter
ciarne proge Ribniškega podolja ležeči predel in Kozjak nekdaj 
enota, ki ju  je imenovani terciarni zatok ločil od glavne enote, to  je 
Pohorja. Toda to  so dejstva paleogeografskega in geološkotekton- 
skega razvoja, ki so sicer zelo pomembna, toda za geografsko 
pojm ovanje vendarle niso odločilne važnosti. Zakaj dejansko- je 
vse gorovje od D ravske doline do Vitanjskega podolja v orograf- 
skem in geografskem smislu — enota, ki je zanjo vendarle šele 
sekundarnega pomena, da sestoji geološko genetično iz dveh delov, 
k i ju  je nekdaj ločil in ju  sedaj veže tre tji sestavni del, iz te r
ciarnih kam nin sestoječe in v reliefu za spoznanje nižje Ribniško 
podolje. Za človeka, za gospodarstvo, za celotno geografsko^ po
dobo in izraz je tedaj Pohorje pokrajinska enota kljub naznačenim 
geološko genetičnim raznolikostim in tako bomo naše pogorje poj
movali v vsem našem obravnavanju.

Pohorje meri v dolžini od D ravograda do vznožja ob D rav 
skem polju 45—50 km, a v širino v srednjem delu, k je r je pogorje 
najmasivnejše, blizu do 25 km. Kakor se že iz tega razvidi, je 
Pohorje ena zelo velikih gorskih pokrajin  na Slovenskem.

O GEOLOŠKI SESTAVI. Poseben sloves je dobilo Pohorje po 
svoji geološki in petrografski sestavi. Raziskovali so ga mineralogi, 
petrografi in geologi skorajda v večji meri nego zastopniki drugih 
panog, o čemer priča tudi zelo narastla književnost. Geologi so 
sprva uvrstili vulkansko kamnino, ki zavzema ogrodje Pohorja, 
med granite in sklepali po prirodi eruptiva in kristalinskega ovoja, 
da gre za p rav  staro erupcijo ter temu primerno pripisovali po
horskemu masivu arhajsko starost (76, 120). Kasnejše proučevanje 
Pohorja je začelo kazati, da stvar ni tako preprosta; niti n i vsa 
vulkanska kam enina enake prirode in torej tudi ne istodobnega



nastanka niti se ni potrdila tako velika starost vsega masiva, saj 
je izpričano, da so nektere eruptivne žile prodrle skozi razmeroma 
mlade plasti. Raziskovanje Pohorja še ni zaključeno, bodoče petro- 
grafske in geološke študije bodo* nedvomno prinesle še mnoge 
dopolnitve dosedanjega znanja. Na osnovi današnjega stanja pro
učitve se nam  kaže v glavnem naslednja slika.

Glavna m asa pohorskega intruziva ni pravi granit, marveč 
se mora prištevati tonalitu.* Pripom niti je, da se kljub temu še

Pod. 3. Rdeči breg v Pohorja 

Kope med Ribniškim podoljem in Dravsko dolino

vedno v nestrokovnih krogih uporablja stara označba in tehniki, 
ki v veliki meri izkoriščajo tonalitne mase iz kamnolomov pri 
Josip dolu in Cezlaku, govorijo največ o granitu, dasi gre dejansko 
za tonalit. Sicer pa  je razlika le malenkostna in se tiče podrobnosti 
mineraloške oziroma petrografske sestave (77, 3). Vrh tega ostane

* Do najnovejšega časa so jo (namreč sivkasto glavno eruptivno kamenino 
Pohorja) petrografi in geologi uvrščali v gramitsko skupino, prvotno med gra
nite, ime, ki je še sedaj v rabi med domačini in v industriji. Zaradi bolj ali 
manj jasno izražene paralene teksture pa je dobila nazive »granitgnajs«, 
»gnajsgranit« in končno »granit s paralelno strukturo«. Poznejša preiskavanja 
so jo dodelila h »granititom« in šele v najnovejšem času nastopa ime »tonalit«.

V slovenski literaturi nahajamo tudi domače ime za tonalit, in sicer 
»zrnjak«, po njegovi zrnati strukturi (77, 2).



še odprto vprašanje, če se bo izkazalo, da se sme vsa masa, ki 
so jo še nedavno označevali kot granit, sedaj res uvrščati v  tonalit, 
zakaj v tem pogledu je v podrobnem preiskanega razmeroma malo 
ozemlja. Do sedaj je ugotovljeno, da so dejansko tu  zastopane 
različne eruptivne kamenine. Ponekod, zlasti v  zahodnem delu 
Pohorja, v m anjši meri tud i na severu (nad Pamečami, p ri Vuze
nici, p ri V uhredu itd.), so ugotovili prave prodornine, ki se ozna
čujejo kot porfirit oziroma dacit (prim. Kieslingerjevo sekcijo v 
geološki karti za list Dravograd, 91). P ri tem so našli, da so erup
tivne kam enine v ožjih ali širših žilah prodrle ne le starejše in 
mlajše kristalaste škriljevce, marveč tudi mezozojske plasti, na 
nekih mestih celo še miocenske usedline. Pohorski vulkan  je de
loval tedaj tud i še v  m lajši geološki dobi, še v začetku miocena, 
podobno kot vulkani andezita, ki so ugotovljeni v  tako* prese
netljivo velikem številu v severnem obrobju savinjskega porečja. 
Pohorski eruptiv  je  potemtakem nasta jal ob ponovnih izbruhih, 
ki so se ponavljali skozi dolge geološke dobe. P ri tem je še ugo
tovljeno, da spada tonalitna masa v glavnem med lakolite: po 
veliki večini žarja  ni privrela p rav  na  površje, marveč se je za
gozdila med stare in mlajše usedline, jih  privzdignila te r se raz
lezla pod njimi. Kasnejše odplakovanje z erozijo je  sicer po velikem 
delu odstranilo odejo teh kamenin, toda ponekod so stare usedline 
ostale do* danes, na prim er v Velikem vrhu (1347 m), k je r prekri
vajo tonalit kot ostanek nekdanje odeje. Ob stiku je žareča žarja 
s pritiskom in svojo visoko toplino učinkovala preoblikovalno na 
sedimentne plasti te r jih  sprem injala v kristalaste škriljevce, ki so 
se, čim bliže so* bili žarji, tem bolj preobrazili, medtem ko so 
v bolj malo prizadetih legah m anj spremenjeni. Posebno paleo- 
zojski škriljevci SO’ ponekod jako malo metamorfni. V celem pa ob
dajajo* kristalasti škriljevci kot mogočen ovoj veliko maso* tonalita.

V zahodnem delu Pohorja je  žarja  prodrla p rav  na površje 
in se tam  strdila, k a r  je  povzročilo porfirsko strukturo v  tam 
kajšnjih  prodorninah, v  dacitih. Povrhu tega preprezajo žile in 
leče mlajših eruptivnih kam enin starejšo maso intruziva, zname
nje, da je žarja  vrela ob ponovnih izbruhih v  žilah na  vse strani, 
ponekod seveda tudi p rav  na  površino. Eni takih  žil tonalita p ri
pada tudi Pekrska gora (ali Slovenska K alvarija), ki se dviga pri 
M aribora iznad dravske nasipine docela osamljeno, obdana na 
južni strani s terciarom.

Tudi med kristalastim i skrilavci vlada zelo* mnogolična pe
strost; največ ji delež imajo med njim i raznovrstni gnajsi, k i tvorijo 
zunanji ovoj zlasti na široko v vzhodnem delu Pohorja, sestavljajoč
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tud i vznožne dele gorovja, pa  Mestnik in  filit, k i je ponekod, zlasti 
na zahodu, spričo slabše metamorfoze ohranil značaj paleozojskih 
(karbonskih) glinastih škriljevcev (77; 78; 16; 16 a, b).

Daši so novejše raziskave pokazale, da je  znaten del pohor
skih eruptivov in  kristalinskih skrilavcev razmeroma mladega n a 
stanka, se vendarle zavrača mnenje, da bi Pohorje ne bilo arhajsko 
gorovje, zakaj večji del gorovja sestoji iz stare polnokristalinske 
mase (75; 76; 120; podobno 73).

Živahno vulkansko delovanje je povzročilo- seveda obilo spre
memb v struk tu ri kamenin, kakor so dediščina po njem našteti 
različki v kemičnem, mineraloškem in petrografskem  pogledu. Za 
geografijo te in podobne podrobnosti ne pomenijo mnogo, saj se 
za geo morfološko preoblikovanje različne pohorske eruptivne k a 
menine ponašajo precej enako. Podobno kakor so za morfogenezo 
manjše važnosti razlike med raznim i oblikami kristalastih skri
lavcev in se tud i različne stopnje metamorfoze v reliefu ne uve
ljavljajo dovolj učinkovito, da bi bilo treba geomorfologu posebej 
paziti na petrografske razlike. Pač p a  je gospodarsko važno, da 
je metamorfoza spremenila na prim er apnenec v marmor, k i ga 
imamo na Pohorju razvitega p rav  lepo na več krajih. Marmor se 
nahaja  v večjih množinah pri Zgornji Novi vasi, p ri Zgornji 
Bistrici (Šertovcu) in p ri Planici, kakih  5 km  SSZ od Zg. Polskave, 
v manjših ležiščih se vidi n a  raznih krajih . M armorne kamnolome 
so na Pohorju izkoriščali že Rimljani, zlasti p ri Šm artinu in pri 
Zgornji Bistrici ter marmor uporabljali za svoje zgradbe. Kamno
lome nad  Zgornjo Bistrico pri Novi vasi SO' v prvih stoletjih našega 
štetja mnogo bolj izkoriščali nego dandanes (72).

N adalje je važno, da je vulkanska žarja povzročila koncen
tracijo koristnih rud  v zgornjih plasteh zemeljske skorje in da  so 
na ta  način nastala rudišča v legah, dosegljivih človeku za gospo
darsko izrabo. V sosedstvu Pohorja so vulkanske mase bodisi na  Z, 
JZ in na J ; sklepajo, da se nahajajo  kot lakoliti v  mnogo širšem 
področju globlje pod zgornjimi plastmi. Tudi iz te žarje so p ri
hajali z rudninam i obloženi plini in  vode v zgornje sloje te r tam 
kaj odlagali svoje snovi. Tako so nastala rudišča svinčeve rude 
s srebrom p ri Ožboltu ob Dravi, železna ruda pri Sentlovrencu in 
Vuhredu, v Hudem kotu p ri Ribnici itd. V bližini, na zahodnem 
vznožju, se nahajajo izvori slatine in toplice (72—79).

1 onalit in dacit nudita tudi izborno gradivo za gradnje, bodisi 
gradbeni kamen, ki ga je seveda močno’ izpodrinil moderni beton, 
ter za tlakovanje cest, za k a r  se sedaj pridobiva v veliki množini 
v Josipdolu in v Cezlaku nad Oplotnico.



V zvezi z razprostranjenostjo eruptivno-kristalinskega masiva 
je do neke mere tud i nastanek nekdanjega steklarstva, k i se je 
bilo razvilo na  mnogih k ra jih  n a  Pohorju, uporabljajoče tam kajšnji 
pesek.

N a kristalastih  škriljevcih in eruptivnih kam eninah ležijo po
nekod v zahodnem delu Pohorja manjše zaplate mezozojskih k a 
menin, triasnih in krednih; iz krednih apnencev je  na prim er lepo 
priostreni Jesenkov vrh (927 m) nad  Pamečami p ri Slovenjem 
Gradcu.

Posebno značilna poteza v geološki sestavi Pohorja je dejstvo, 
da so kristalaste kam enine razdeljene v dve ločeni območji, k i ju  
loči dolg pas terciarnih hribin. T a terciarni pas se vleče od D ravske 
doline p ri F ali proti Z mimo Šentlovrenca in Ribnice, od koder 
zavije proti SZ te r doseže zopet glavno- dolino p ri Vuzenici. V njem 
je nedvomno dediščina po nekdanjem  depresijskem pasu, ki je  po 
njem segal stržen morskega zaliva proti Z; ker se tod tudi sedaj 
razprostira pas sorazmerno nižjega ozemlja, smo upravičeni go
voriti o R i b n i š k e m  (terciarnem) p o d o l j u .  Po geoloških 
ugotovitvah je segalo morje v najstarejšem  miocenu (akvitanu) 
približno do Šentlovrenca, toda še dalje po podolju se je razpro
stiralo jezero, k i so ga zasipale vode z glino- in dacitnim  grohom, 
peskom in prodom (17, 2). V srednjem miocenu (helvet) je na 
splošno m orje spričo splošnega ugrezanja ozemlja udrlo še bolj 
daleč proti zahodu po zalivih. Toda za Ribniško podolje domne
vajo geologi, da je segalo morje po- zalivu ta k ra t samo nekako do 
današnjih Ruš (17, 3).

RAZČLENJENOST. HIDROGRAFSKO OMREŽJE. Pohorje je dokaj 
masivno gorovje. Ne dosega sicer velikih višin, saj sega največ 
do 1543 m, a se odlikuje po sorazmerno m ajhni oroplastični raz
členjenosti, povrhu tega se okrog njega razprostira le hribovje in 
gričevje. N ekateri geologi (na prim er Doelter, 72 a) so- predlagali, 
da bi se kot Pohorje smatralo samo gorovje do ribniško-šent- 
lovrenškega terciarnega pasu, severno od tod, med njimi in D rav 
sko dolino ležeče metamorfno ozemlje p a  bi se štelo h  Kozjaku. 
D asi je res, da bi se tako poimenovanje gorske skupine bolj p ri
legalo geološko-tektonskim svojstvom, mu vendarle, kakor že na 
vedeno, ugovarjajo orografski razlogi, a z njimi vred pojmovanje 
prebivalstva in celotno- geografsko gledanje. Saj se naglasa celo 
z geološke stran i (Dreger, 72, 84), da je  treba severno- mejo Pohorja 
gledati v D ravski dolini, predstavljajoči prirodno mejo, ne pa  v 
orografsko mnogo m anj izrazitem Ribniškem terciarnem  podolju.



Pohorje nam  bo vedno vse gorovje, ves gorski predel med D ravsko 
dolino in V itanjskim podoljem te r med D ravskim  poljem z D ra 
vinjskimi goricami in Mislinjsko dolino.

V geomorfoloških svojstvih površinskih oblik ni opaziti znat
nejših razlik  med posameznimi deli, k i so> si različni po geološko- 
petrografski sestavi. N a najvišjem  hrb tu  so udeležene domala vse 
poglavitne kamenine, ki sestavljajo obsežno gmoto Pohorja. Pri-

Pod. 5. Ribniško terciarno podolje

Pogled od Ribnice proti severovzhodu

pomniti pa  je, da je terciarni pas, ki sega od Fale mimo Šent
lovrenca in Ribnice do D ravske doline p ri Vuzenici, nekoliko nižji 
od kristalastega sosedstva na  J in  S. Miocenske kamenine so očitno 
mogle nuditi odplakovanju in eroziji m anj odpora. Tako je nastal 
v reliefu pas nižjega ozemlja v imenovani terciarni progi; ob po
gledu z višjega mesta dela vtis plitvega podolja, dasi vodni odtok 
ni koncentriran nanj. Severno* od Ribniškega podolja ležeči del 
Pohorja je po geološki sestavi docela enak Kozjaku; od njega ga 
je ločila le globoko vrezana dolina Drave. Višine hrbtov in vrhov 
so v njem nekoliko večje nego v terciarnem  Ribniškem podolju, 
v katerem dosezajo najvišje vzpetine le 550—700 m. Severno pred 
gorje je pravzaprav  široka, a močno razrezana planota z višino



750—850m; redke kope na, n jej segajo* še višje, a ne za mnogo, 
na prim er Janžev vrh 937 m, Hlebov vrh 913 m.

V celotni oroplastiki je Pohorje razmeroma malo razčlenjeno, 
čemur je, kakor se zdi, poglavitni vzrok v usmerjenosti hidro
grafskega omrežja. Pohorje im a nam reč izredno preprosto' raz
porejen vodni odtok. Tu imamo opravka s tipičnim raztokom od 
osredja n a  vse strani. Glavni h rbet se je v vsem obsegu uveljavil 
kot razvodje; od SZ se vleče razvodnica čez Jesenkov in Krem
žarjev vrh, čez Veliko Kopo in Č rni vrh  te r Planinko. O d tod 
dalje razvodna črta  vijuga močneje, a  vendarle poteka v glavnem 
po najvišjih  vrhovih. Od Planinke zavije proti jugu čez Rogljo 
(1517 m) in spet proti severu čez Klopni vrh (1335 m) te r znova na 
jug čez Veliki vrh (1347m), n ak ar se vrne vnovič na sever na Žiger- 
tov vrh  (1345 m). Od tod teče m irneje mimo Areha (1249 m) in Bol- 
fenka (1146 m) proti SV. Očitno je, da so* se izvršile v kasnejši dobi 
na področju med Planinko* in Žigertovim vrhom hidrografske spre
membe. Skorajda ne more biti dvoma o* tepi, da je  prvotno raz 
vodje teklo od P laninke naravnost proti vzhodu v skoraj ravni 
črti čez Klopni in Zigertov vrh. To se pravi, da sta dravska pritoka 
Radoljna in Lobnica šele polagoma svoj tok in svoje porečje za- 
denjsko podaljšala do* Roglje in  Velikega vrha; zaviti, pro ti V 
in JV usmerjeni tokovi v povirju Lobnice nam  pričajo o tej pre- 
točitvi.

H idrografska mreža je v  soglasju s kakovostjo ta l zelo gosta. 
Ribniško terciarno podolje se kom aj k a j uveljavlja v  usmeritvi 
vodnega odtoka; le do neke mere zbira potoke, toda njih  odtok je 
usmerjen prečno skozi predgorje Janževega in Hlebovega vrha 
k  Dravi.

Raztočni značaj odtoka je  povzročil, da se posamezni deli 
niso mogli razčleniti od celote. Povrhu tega je ostala erozijska 
osnova za pritoke k  Mislinji precej visoko, nekoliko nižje za vode, 
tekoče k  D ravin ji — ob njih  izvira n a  pohorskih pobočjih celo 
savinjska H udinja — a najnižje ob D ravi. Zato so doline in  grape 
ob dravskih pritokih vrezane najgloblje.

ZNAČAJ POVRŠJA. V Pohorju se nam  že ob prvem  pogledu 
uveljavlja razlika med vzhodnim in zahodnim delom. Razlikujeta 
se po višini in po svojstvih površja; vzhodni del je znatno nižji 
in ima značaj široke planote, a  zahodni je  višji in sestoji iz dokaj 
dolgega hrbta, ki je razčlenjen v  posamezne gore izredno* enako
merne višine med 1500 in 1540 m. Ob njih  moremo opazovati kope 
in ploščate hrb te  v višinah 1440—1480, pač ostanek posebne vršine.



Dobro se vidi, da je bila ta  visoka planota posebno na  široko raz 
vita v osredju med Črnim  vrhom, Planinko, Vdovico (1458) in 
Rogljo.

V vsem Pohorju imajo gore one značilne, m irne oblike silno 
širokih kop z zelo položnimi, skrajno enakomerno nagnjenimi po
bočji. Posebno lepo pridejo' ta  svojstva do veljave p ri najvišjih 
vrhovih, in sicer p ri vseh enako, skoraj brez razlike po tem, v

Pod. 6. V vrh eli Pohorja: Ribniško sedlo

kakšnih hribinah so izoblikovani. Med seboj povsem slične so n a j
višje gore, bodisi tiste, k i so iz tonalita, kakor je  dolgi hrbet P la 
ninke (1529 m) ter kope ob Ribniškem jezeru (1535 m), ali one, ki 
so iz kristalastih skrilavcev kakor je Roglja (1517 m), ali iz por- 
1 ir ita kot je Mali Črni vrh (1535 m) in  Velika Kopa (1542 m) ter 
Mala Kopa (1526 m) ali končno iz porfirita  ter filita kot je Veliki 
Črni vrh (1543 m), najvišja gora vsega Pohorja. Isto nam  po trju 
jejo drobne proučitve, ki so pokazale, da med seboj dokaj raz
lične pohorske kam enine ne kažejo v kakovosti prsti, obliki izrabe 
in naselitve posebnih razlik, le da je zemlja na  kom paktnih erup 
tivnih kam eninah po navadi, posebno če je na strmem terenu, za 
spoznanje bolj plitva kot na škriljevih (123, 42). N ajvišje pohorske 
kope z vmesnimi h rb ti in za nekoliko nižjim i ter široko razpo
tegnjenimi sedli so tem lepše v krajinskem  smislu, ker s svojimi



lepimi tratam i še za spoznanje molijo iznad gozda, tako da  se 
nanje vzpenjajo le še zadnje, zelo razrejene skupine iglavcev in 
posamezna nizka drevesa.

Yzhodni del Pohorja je drugačen. Tu se širi prostrana planota 
v višini 1230—1330 m. Ni sicer popolnoma ravna, marveč razrezana 
v nepregledno valovito zemljišče, k je r tečejo potoki med višjimi 
kopam i in širokimi hrb ti po širokih, plitvih grapah v p rav  po-

Pod. 7. V visokem Pohorju
Pogled od Ribnice proti Veliki Kopi

časnem toku; obilo pa je skoraj docela ravnih, precej vlažnih ali 
celo močvirnih področij. N ad široko vzhodnopohorsko planoto so 
ohranjene nekatere višje gore, med njimi najm arkantnejši Zigertov 
vrh (1345 m) in Veliki vrh (134? m), najvišji gori vzhodnega Po
horja, nudeči s svojo osamljeno' ogelno lego izredno lepe razgledne 
možnosti.

Ta prostrana planota med Planinko, Rogljo, Klopnim, Ziger- 
tovim in Velikim vrhom je ena zelo opaznih posebnosti Pohorja. 
Njen nastanek še vedno ni dovolj raztolmačen; podoba je, da se 
je tako dobro ohranila, ker leži v področju, v katerem  je vodni 
odtok kolebal in se je  končno' izvedla pretočitev proti SV k Dravi. 
Na zunanjem  robu te planote so tesne doline, na severu celo z zna
menitim kanjonom, s koriti in slapom Šumikom, prekrasno' pri-



rodno lepoto Pohorja z možnostjo velike zagraditve v hidrotehnične 
namene, za zbiralno kotanjo.

Lepa vzhodnopoliorska planota nas v m arsikaterem  pogledu 
spominja na Pokljuko, po zamočenih ravnotah in močvirjih, po 
prekrasnih sklenjenih iglastih gozdih ter po izenačeni nadm orski 
višini pa  še po čem. Njene značilnosti nam  najizraziteje stopijo 
pred oči, če hodimo od Areha ali od Klopnega vrha do turistične 
koče na  Pesku (1382 m), 
ki je  sama postavljena 
na jugozahodni rob te  
največje  visoke planote 
ne le Pohorskega Po
dravja, temveč nasploh 
vzhodne Slovenije.

Ta velika  vzhodno- 
pohorska p lanota s svo
jim i gostimi te r  nep re 
glednimi tem nim i gozdi, 
z redkim i in  temačnimi 
stezami in slabo zaznav
nimi potmi, z obilnimi 
vodami, lokvami, moč
v ir ji in celo' jezerci, k i 
je  med n jim i Črno je 
zero (1171 m) pod Ve
likim  vrhom  največje , 
to pa je  bilo v zadnji 
veliki vo jn i med oku
pacijo poglavitno opo
rišče partizanskega gi
banja  in  tud i taborišče 
znamenitega pohorske
ga bataljona. Tu se je  
v višavah med Javorškim  vrhom (1298 m), Jagerskim i Pečmi 
(1239 m), Jagerskim  vrhom  (1327 m) in globačami severno od 
Črnega jezera, b lizu  »Treh žebljev«, tragično zaključila  njegova 
zadnja velika borba zoper h itlerjevskega okupato rja  na dan
S. ja n u a r ja  1943.* Spomenik sredi pohorskih samot p ri Treh 
žebljih nas spom inja na velike dni narodnoosvobodilne borbe in  
junaškega d e jan ja  pohorskega bataljona.

France Filipič, Pohorski bataljon, Maribor 1952.



Velika v zhodnop ohorska planota p a  je s svojimi vodami tudi 
osnova za načrt, kako ustvariti na Pohorju hidroenergetsko* re
zervo in  pomoč dravskim  elektrarnam . Nova velika pohorska 
hidroelektrarna še bo opirala predvsem na veliko zbiralno' vodno 
kotanjo, ki se prip rav lja  n a  vzhodnem delu planote, tam, k jer 
leži sedanje neveliko plitvo Črno jezero 1171 m visoko. Črno jezero 
najbrž ni drugega, ko v  fevdalni dobi umetno zagrajeni zgornji 
del plitve grape potoka Ribniščice. To gorsko globačo bodo s 50 m 
visoko betonsko pregrajo zajezili, tako da bo Črno’ jezero narastlo 
na obseg 200 ha  in pomenilo veliko zbiralno vodno kotanjo. O d tod 
bodo vodo spuščali po grabi Ribniščice navzdol do nad  Šumik, 
k jer bo1 v višini okrog 1050 m prva pohorska hidrocentrala. Toda 
druga, glavna nova pohorska hidrocentrala Lobnica bo spodaj v 
D ravski dolini ob D ravi okrog 270 m visoko, kam or bodo* spuščali 
vodo po strmi tlačni cevi-tunelu skoraj 780 m navzdol. Toda vodo 
v novo Črno jezero bo treba zbirati z zelo širokega površja velike 
vzhodnopohorske planote. V ta  nam en bodo' napravili ob njenem 
severnem robu 18 km  dolg zbirni kanal, k i bo tekel v višinah 1050 
do 1150 m in prelil vase vse vode, ki teko s planote proti severu, 
vključujoč še povirje Radoljne s potokoma Plešiščico te r Planin- 
ščico ob Plešiču (1407 m) in P laninki (1529 m). Zbirni kanal bo 
dovajal gorsko vodo — v vrhovju Pohorja padejo znatne množine 
dežja, nad  1500 mm na leto — do nove elektrarne nad  Šumikom, 
ki jo bo s svojo novo močjo poganjala okrog 150 m navzgor v  zbi
ralno kotanjo Črnega jezera, k i bo s svojo gladino okrog 1200 m 
visoko. N a južnem  robu vzhodnopohorske planote bodo napravili 
drugi, južni dovodni kanal, k i bo zajel vode, tekoče v južno smer, 
predvsem povirje Oplotnice s Čmovo, in .jih dovajal v  Črno jezero ; 
del tega kanala  bo' šel pod Peskom v obliki 1400 m dolgega pre
dora. Nove vodne elektrarne bodo dajale sprva letno do 106 mili
jonov kilovatnih u r  električne sile. V kasnejši gradbeni stopnji 
bodo napravili še nove zagraditve na  pohorski planoti in ustvarili 
zbiralne kotanje v  novih jezerih »Repe« ob zgornji Oplotnici, 
»Črnova« ob zgornji Čm ovi te r »Tiho* jezero« ob zgornji Lobnici 
pri Treh žebljih, tako da  bodo zmogljivost pohorskih elektrarn 
zvišali na 270 milijonov kilovatnih u r  na leto*. To* bodo ogromne 
rezerve, s katerim i bo mogoče podpreti dravske elektrarne, kadar 
bo tam kaj nizko zimsko vodno stanje.

S pripravljaln im i deli za nove zbiralne kotanje in elektrarne 
na  vzhodnem Pohorju so pričeli v letu 1954.

Pod najvišjim  vrhovjem imamo v bočju Pohorja v srednjih 
legah ohranjene vršine kot učinek mlajšega uravnavanja. Povečini



so izoblikovane na Z in JZ v sorazmerno ozkem, a n a  S in V 
v širšem pasu, in sicer v valovitih terasah in ploščatih hrb tih  ter 
pomolih med grapami, zlasti v višinah med 1000 in 700 m, k jer 
prihajajo spričo tega za naselja in kulturno izrabo p rav  močno 
v poštev. Pas vršin naznačene višine je najožji n a  jugozahodni 
strani, znatno širši pa  proti JV, a p rav  zelo širok na severu, v 
terciarnem podolju in njegovem sosedstvu. V skladu z naznače-

Pod. 8. Šmartno na Pohorju
Pokrajina v višinah med 780 in 850 m

nimi morfografskimi razmerami je Pohorje najbolj poseljeno v 
vzhodnem in jugovzhodnem ter severnem pasu. Med terasam i sta 
posebno' izraziti in široko razviti dve, višja v legah nekako* med 
950—1030 m in druga v  višinah med 750—850 m, ki je  vsekakor 
ena poglavitnih pohorskih vršin, na široko razvita zlasti okrog 
Šmartna ter v severnem delu Pohorja.

"V nižjih legah pohorskega bočja se morejo ugotoviti najnižje, 
a zelo krepko* razvite vršine, in sicer široke planje ter ožje terase 
in ploščati gorski pomoli v višinah okrog 620—650 m ter okrog 

m 111 še nižje. Terasni nivoji naznačenih višin so najobil- 
neje izoblikovani v vzhodnem in jugovzhodnem delu Pohorja; ni 
tue o, da se je na njih obljudenost posebno povečala. Med vrši-



nami, ob katerih  so tu  navedene le poglavitne, so pobočja bolj 
napeta, bolj strma. Toda v celem so za Pohorje značilne pretežno 
položne, zmerno nagnjene bočne oblike. K akor so za vrhovje zna
čilne položno zaobljene kope, dolgi, polagoma se znižujoči hrbti 
in široka sedla, podobno prevladujejo* v srednjih in spodnjih legah 
zaobljene površinske oblike. Ob potokih se v grapah opaža znat
nejši strmec tam kaj, k je r prehajajo  z višje vršine na nižjo; v taki 
strmi stopnji je nastal okrog 19 m visoki slap Šumik s skakavci 
na Lobnici v nadmorski višini malo pod 900 m.

Pod. 9. Ribniško jezero

Domala povsod na Pohorju pokriva površje debela plast pre- 
pereline. Ob stiku z zrakom razpada tonalit v  zrnat peskovit 
drobir, ki se nam  po kolovozih v tako obilni množini melje pod 
nogami; preperelina iz njega daje jako rodovitno rahlo prst. Po
dobno prhni gnajs. Zelo naglo preperevajo m anj metam orfni skri
lavci, posebno filiti; n a  n jih  naglo nasta ja  obilna p last prsti. D a 
vidimo n a  Pohorju tako obsežno prhko zemljišče, je k temu ne
dvomno* zelo mnogo pripomogla tud i m ajhna nagnjenost pobočij. 
Saj v malo* strmih legah odplakovanje napreduje precej počasi, a 
ovira ga tud i bu jna  vegetacija, ki ne m anjka nikjer. Redka so 
mesta na Pohorju, k je r je razgaljena živa skala; tu  in tam  vidimo 
gole skale v strm inah nad najgloblje vrezanimi grapam i ob znat



nejših potokih v srednjih in spodnjih legah. Toda na splošno je 
kam enita osnova skrita  povsod, vse je zeleno, sveže in bujno, saj 
v debeli p rsti tud i vlage ne m anjka. Kolikšna razlika med zelenim 
Pohorjem in apniškim i sredogorskimi predeli bodisi v Prim orju kot 
v osrednjih slovenskih področjih! Ni čudo, da ponekod na vzhodni 
pohorski planoti vodni odtok na premalo nagnjenih tleh zelo za
staja in da tam kaj niso redke jako vlažne ravnote ali celo moč
virne ploskve, pa  lokve.

Pod. 10. Dolinka ob Vuhredskem potoku

V debeli preperelim  na Pohorju so vozna pota zarezana glo
boko v tla  in  globoki kolovozi, znamenite pohorske globače, so 
prav značilne za pokrajino.

Vlažna področja so najštevilnejša na vzhodni planoti, toda 
najzanimivejša zamočvirjena mesta se nahajajo  na  najvišjem  za
hodnem delu Pohorja. Tu vidimo na dveh krajih  na najvišjih 
kopali, tik  ob vrhu, p rava barja  z majhnim i jezerci. Barja so do
kaj obsežna, pritlikavo rušje raste v n jih  s tipično močvirsko travo, 
ki se med njo svetlikajo m anjša tem na jezerca. Ob Planinki je 
v višini okrog 1525 m v enotnem barskem  področju raztresenih 
sedem neznatnih jezerc, ki so jih v modemi dobi začeli imenovati 
po najbližjem, a še vedno zelo oddaljenem trgu kot šentlovrenška



jezerca. Ob Jezerskem vrhu (1535 m) leži sredi barske površine 
nekoliko- večje Ribniško jezero nekako v višini 1515 m. Vegeta
cijska odeja je  tako sklenjena, da se n ik jer ni odprl vpogled v 
osnovo. Toda ne more biti dvoma, da so barja  z jezeri tu  nastala 
kot učinek diluvialne poledenitve; ob vrheh so se v položnih legah 
razvili k ra tk i bočni ledeniki in pod njimi so se izoblikovale plitve 
pobočne kotanje, sicer neznatne po obsegu te r globini, a  vendar 
dovolj izdatne, da so se v n jih  razvila jezerca in barja. Nemara so 
k  izoblilci tega površja nemalo pripomogli tudi periglacialni procesi.

K akor že navedeno, na splošno* potoki na  Pohorju svojih grap 
niso vrezali globoko, zlasti ne v osrednjem delu in na vzhodni pla
noti. Večji potoki v obrobju so izdelali globlje in  dokaj strmo 
zarezane grape, ki imajo domala povsod značaj tesnih dolov; 
»jame« jih  imenujejo Pohorci in Kobanci. Večja vodna sila v njih  
je privabila neštete mline in žage, saj je  v gozdni pokrajini, kakor 
je  Pohorje, izredno dragocena. Najgloblje zarezane so grape v 
severnem delu, k je r jih je naglo vrezovanje D rave sililo k  inten
zivnemu poglabljanju. Povrhu tega so potoki tu  krepkejši, ker so 
zbrali večje snope pritokov v terciarnem  podolju, k a r  jim  je oja
čilo erozivno silo. Taki so Radoljna, Velka, Vuhredski potok in 
Cerkvenica. Grape ob n jih  le v srednjem toku, k je r teko* po ter- 
ciaru, zaslužijo ime doline spričo večje širine in  znatnejše polož- 
nosti pobočij, dasi je tudi tu  za plosko dno malokje mesta.

Toda kakor hitro prestopijo potoki znova v kristalaste skri
lavce, se jim  dolina zopet zoži in od tod do D rave teko, žuboreč 
in  šumeč po* p rav  tesnih debrih, k je r SO' se še pred  k ratk im  vrstile 
žaga za žago, ki pa  se jim  je v p rav k ar pričeti dobi varčevanja 
z lesom začelo krčiti obratovanje in m ajati obstoj.

POHORSKO GOSPODARSTVO. GOZD. Geomorfološke, orografske 
in pedološke osnove za gospodarsko izrabo* ta l so na Pohorju dokaj 
ugodne. K ar se tiče podnebnih pogojev, je stvar taka, da ima Po
horje kot osamljeno sredogorje po naravi za gorsko kmetijstvo' in 
naselja odmerjene nizke meje. N a najvišjih pohorskih vrheh vidimo 
dokaj obsežne trate; pravi gozd prehaja na n jih  v redkejše drevje 
ali celo le še v posamezna nižja drevesa, smreke ali macesne. Skle
pali so, da je narava sama tu  odmerila zgornje možnosti za dre
vesno rast in da podnebna zgornja meja gozda poteka nekako med 
1500 te r 1550 m (I, 362). Toda vendarle ne smemo* izključevati 
možnosti, da so tra te  v vrhov ju  Pohorja — delo človeških rok, 
posledica dejstva, da so km etje tod izkrčili gozd v prejšnjih  dobah, 
ko so še zelo pasli po gorovju. Se sedaj pripovedujejo stari ljudje,

«



da je bilo za njihovih mladih let goličja več, pa da se je kasneje 
v vrheh znatno zarastlo z drevjem. Potem takem ne bi imeli tu  
opravka s podnebno gozdno mejo, marveč z istim pojavom, kakor 
po drugih naših alpskih pogorjih, k je r je  človek zgornjo gozdno 
mejo potisnil navzdol, da si je s tem povečal pašne površine, Veliko 
verjetnost takega tolmačenja nam  po trju je  dejstvo*, da poteka na 
bližnji Uršlji gori, k i je  še bolj osamljen vrh, zgornja meja gozda

Pod. 11. Šentilj-Razborica v Pohorju

Tri zbližane km etije (»Zgornja ves«) na zgornji m eji poseljenosti

v višini okrog 1650—1670 m, a podobno na vrhu Kamen med Smre
kovcem in Raduho (II, 1, 38). Po tem tolmačenju bi tudi lažje 
razumeli, zakaj so pohorske tra te  najbolj na široko razprostrte po 
jugozahodnih pobočjih vrhovja.

Tudi novejše drobno proučevanje Pohorja je dovedlo do do
gnanja, da najvišji pohorski vrhovi niso* goli ali zarastli le še z 
redkimi posameznimi drevesi zaradi klim atskih ovir, marveč za
radi posega človeka (123, 46; 85 a, 335; II, 1, 38).

/go rn ja  meja poljskih sadežev se nahaja nekako na višinah 
okrog 1100 m. Le kaj malega čez so se vzpele na najugodnejših 
krajih najvišje njive. Razlika med severnimi in južnimi pobočji



v gorovju ni znatna, toda v zgornjih legah so južne in jugovzhodne 
strani bolj poseljene.

K akor po navedenem ni mogoče drugače pričakovati, je Po
horje v vsem svojem osrednjem delu ogromen gozd. Vse najvišje 
področje, vsa prostrana vzhodna planota, a  prav  tako pobočja in 
stranski h rb ti nad 1100 m, vse pokriva ogromen, sklenjen gozd.
V njem je  travnih  jas skrajno malo, razen že omenjenih tra t v 
ovršju. Nekako od višine 1100 m, zlasti pa  od 1000 m navzdol se 
začno v gozdu pojavljati kulturne jase s kmetskimi domovi; to je 
pas, v katerega še segajo najvišje kmetije, le p rav  redke so se 
vzpele še više. O d višine 1000 m navzdol postajajo kulturne jase 
številnejše, posebno na južnih in jugovzhodnih pobočjih. Gozd na 
Pohorju je po veliki večini smrekov, z nekaj jelke, v višjih legah 
tudi bora in macesna. Domala le v srednjih in spodnjih pobočjih 
se s smreko* mešajo listavci, največ bukev (70, 50, 123). V prelepih 
temnih smrekovih gozdih je poglavitno* bogastvo Pohorja; pohor
sko gospodarstvo je skozi stoletja temeljilo* v glavnem na njega 
izkoriščanju. Nič m anj ko 66 %, celotne površine je na Pohorju 
pokrite še vedno z gozdom; v osrednjem delu seveda mnogo več, 
a v nižjih obrobnih pasovih nekaj manj, toda tudi tu  preko po
lovice. Kako* popolnoma prevladujejo iglavci, se razvidi iz stati
stičnih navedb iz dobe ob koncu prejšnjega stoletja. T akra t je bilo 
na Pohorju zaraščenih s samim iglastim drevjem nič m anj ko 
71,2 % gozdne površine, a v tem čistega smrekovega gozda skoraj 
tretjino (34,2 %) gozdne površine, ostalo pa smreka, pomešana z 
borom (26 %) in jelko (11 %). Smreka je tedaj prevladujoče gozdno 
drevo na Pohorju — v ostalem se v pohorskih gozdih iglavci me
šajo z listavci, največ seveda z bukvijo. Povezanost z gozdom 
odseva lepo iz poklicne statistike. V gozdarsko-žagarski gospo
darski panogi je bilo zaposlenih v letu 1931 po nekaterih severnih 
pohorskih občinah od 25 do 33 %* celotnega prebivalstva, po mno
gih pa od 10 do 16 %>, a  redke so občine, k je r ne bi ta  delež znašal 
vsaj 5 do 10 %* (prim. II, 1, 13).

Pripom niti je, da so v teh navedbah obseženi le tisti, ki so 
živeli samo od naznačene zaposlitve; v resnici je poleg tega še 
obilo ljudi, ki so imeli bodisi večji ali m anjši del svojega gospo
darskega obstoja v izrabi gozda. Velik del pohorskih gozdov je bil 
v lasti veleposestev, bodisi starih fevdalnih graščin, kakor je Fala, 
ali novih trgovsko-industrijskih posestev, kakor je bilo veliko lesno 
in gozdarsko podjetje v Mislinji, in še obilo drugih.

Po osvoboditvi je  vsa ta  gozdna veleposestva zajela agrarna 
reforma in jih  vključila v narodno imovino*. N a njih se je moglo



organizirati sistematično načrtno gospodarstvo in Pohorje je po
stalo eno največjih in najim enitnejših področij lesne industrije in 
predelave te r izvoza v Sloveniji.

Velik del gozda na Pohorju je bil in je v lasti domačih km et
skih posestnikov, ki jim  je dotekalo od njegovega izkoriščanja obilo 
denarnih virov. V velikih neposeljenih gozdnih predelih je pričalo 
obilo »golcarskih« kolib ali bajt o začasnih bivališčih gozdarskih

Pod. 12. »Na požaru« v Pohorju

delavcev, sekačev in tesačev. Domala v vsem območju Pohorja je 
l>il<> skozi zadnjih sto let obilo ljudi, ki so bili zaposleni s sekanjem 
drevja, s tesanjem in z odvažanjem hlodov, bodisi do kmetskih 
domov ali do žag ali v dolino. Podobno kakor v dobi kapitalizm a 
za moderne načine gozdnega izkoriščanja je bilo nekdaj, ko so 
potrebovali les pri steklarski industriji, za oglje in druge oblike 
obrti, pa za izvoz po Dravi. Sicer je res, da je izkoriščanje gozda 
poprej gospodarsko znatno m anj pomenilo, vendar je nedvomno, 
da je zaposlenost v izkoriščanju gozda zelo mnogo pripomogla 
k zgostitvi pohorskega prebivalstva. Podoba je, da so mnoga ko-
I arska gospodarstva, ki jih vidimo med starimi trdnimi kmetijami 
posebno v višjih legah, nastala v novejši dobi na gozdarskem za- 
sluzku. M arsikatero kočo so zgradili gozdarski delavci na vele
posest vdi, ki so izkoriščala gozd. A ker segajo gozdi v največje



višine, je bilo posebno smiselno, namestiti gozdne delavce kot ko
čarje v najvišjo možno lego, da so čim bliže področju svojega dela, 
a jim  je hk rati še omogočeno vsaj skromno poljedelstvo*. Morda je 
to naseljevanje v zvezi s poljedelstvom »na požaru«, s sejanjem 
žita na posekovini, ki je bilo na Pohorju zelo običajno* do na j
novejše dobe. Ko so* posekali gozd v nekem oddelku, štorovje in 
vejevje niso požgali, zemljišče pa  ne zasadili samo* z gozdnimi 
mladikami, marveč posejali z žitom, ki so* ga pridelovali nekaj let, 
da je drevje dorastlo. Ta način poljedelstva »na požaru« se je  po 
letu 1945 v glavnem nehal (123, 47).

Za pohorsko pokrajino je posebno značilno izredno veliko šte
vilo žag, zlasti preprostih m ajhnih kmetskih žag, pa  tud i večjih 
in velikih industrijskih, ki so nastale v zadnjih desetletjih kap ita 
listične dobe. Tu ima domala vsaka količkaj trdna km etija svojo 
žago*, in sicer v grapi ali »jami«, n a  katero se naslanja ali v katere 
bližini leži njen gozdni delež. Posebno mnogo* je žag v večjih 
grapah z močnejšo vodno silo, največ v onih, k je r držijo znatnejši 
kolovozi in ceste na obrobje. Med njimi so posebno* na gosto z 
žagami zastavljene debri ob glavnih potokih na jugovzhodni in 
severni strani, a kmetije so* zgoraj nad grapami, po širokih terasah 
in položnejših pregibih v pobočju. Posebno* na gosto so* večje žage 
koncentrirane v grapah ob potokih, ki tečejo s Pohorja v Dravo*; 
saj je šel po D ravski dolini od nekdaj odvoz lesa, sprva po vodi 
v obliki šajk  itd., pozneje po železnici.

Les odvažajo iz gozdov na razne načine. Kakor povsod v 
Alpah se za odvoz izkorišča snežna odeja. Nemara so snežno plast 
nekdaj še mnogo bolj izkoriščali v  ta  namen, v dobi, ko so bile 
globače za poletno prevažanje lesa še slabše urejene, pa pozneje, 
ko so potrebovali za glažute in za oglarje ter za fužine obilo drv. 
Za zimsko* prevažanje drv  so* služile posebne ročne sani (prim. 
Koprivnik, 70). Morda je Pohorce prav  zimsko delo v gozdu učilo*, 
poleg krpelj uporabljati tudi smučke, ki se zdijo tu  že jako staro 
prometno sredstvo, podobno kot na Blokah (83). Sicer pa je Pohorje 
naše najm asivnejše sredogorje, poseljeno v  tolikih višinah, da je 
občevanje med visoko raztresenimi km etijam i moglo dovesti do 
uporabe smuči. Toda v glavnem so najbrž smuči uporabljali 
samo drvarji pri zimskem delu nad  samotnimi kmetijami, toda 
kmetje ne,

Mnogo hlodov in drv so spravljali s Pohorja v dolino po lesenih 
rižah ali plovnicah. Nastale so takrat, ko so bile glažute, ki so 
rabile mnogo kuriva, na Pohorju v največjem razcvetu. Plavljenje 
lesa po potokih je bilo nekdaj sploh prav  močno udomačeno;



ostanki »klavž« (na prim er ob Oplotnici) še danes pripovedujejo
o tem (80). P lavljenje lesa po rižah je bilo seveda mogoče samo 
tam kaj, k jer je veliko gozdno veleposestvo nudilo osnovo za ren ta 
bilnost velikih naprav  te vrste. Posebno veliko rižo so izpeljali po 
Lobnici iz osredja Pohorja do bližine D rave pri Rušah.

N ajvečji del lesa se odvozi po cestah, ki so izpeljane ob glavnih 
potokih na  obrobje, predvsem k  Dravi, k jer ga obilo naložijo na

Pod. 13. Pohorski kolovoz

vagone na železniških postajah, a  nekaj so ga poprej oddali na 
splavih po reki. Velik del lesa gre za jugovzhodno stran, na glavno 
železnico ali pa na konjiško ozkotirno progo. Tudi železnica v 
Mislinjski dolini ga prevzame precej, največ po posredovanju že- 
lezniške postaje Mislinje, kjer je pred vojno stalo največje lesno
industrijsko podjetje pohorskega področja( izdelovanje sodov in 
sodčkov, zabojev, lepenke itd.), sedaj pa le m anjša predelava lesa.

Po osvoboditvi se je sprva gospodarsko izkoriščanje gozda še 
stopnjevalo in delež prebivalstva, ki-se je v območju Pohorja p re 
življalo z delom v gozdu, sekanjem in pripravljanjem  lesa, na 

Lgah ter pri prevozu, se je zlasti v vzhodnem Pohorju še povečal 
preko predvojnih 30%  prebivalstva in se povzpel ponekod celo



čez 40 %, na  prim er v Breznem, Podvelki, v zahodnem Pohorju pa  
se držal največ med 20 in 30 %. A med 10 in 20 %  je znašal še 
mnogokje po Pohorju delež v gozdu zaposlenih (49—55).

V izkoriščanju gozda n a  Pohorju in v Pohorskem Podravju 
nasploh so nastale v najnovejši dobi velike spremembe. Potreba 
varčevanja z zalogami lesnega bogastva je velevala bistveno ome
jiti sečnjo. Zato se je delež prebivalstva, ki živi od dela v gozdu in 
p ri lesu sploh, izdatno* skrčil. Število žag pa  se ni skrčilo le zaradi 
varčevanja z gozdom, temveč v glavnem že poprej, ko je prevlada 
kapitalističnega izkoriščanja gozda imela za posledico naglo opu
ščanje nerentabilnih m ajhnih žag in nasta jan je velikih žagarskih 
podjetij, zlasti v prometno najugodneje ležečih dolinah.

KMETIJSTVO. Na splošno je v pohorskem gozdu tem več iz- 
krčene površine, čim bolj se od pasu 1100 do 1000 m spuščamo na
vzdol. Obilo n jiv  in travnikov je urejenih na vršinah med 900 in 
\ 000 m, k je r stoje najv išja  pomembnejša naselja, posebno mnogo 
je obdelanega zemljišča med 780—850 m, a  na vzhodnih, jugo
vzhodnih te r južnih straneh se delež obdelane zemlje še stopnjuje 
do vznožnega pasu, k je r se ob njive n a  prisojnih pobočjih že 
uvrščajo vinogradi. Toda tudi v najugodnejše ležečih nižjih pohor
skih kat. občinah se delež zoranega zemljišča ne zviša čez 12—16 %; 
po veliki večini po znaša mnogo manj, med 4 in 8 % celotne po
vršine. V celem je na vsem Pohorju 11,7 %> površine v  njivah in 
18,8 %  v travnikih  in pašnikih. Na Pohorju se zelo goji rž, pšenica 
in oves te r krompir. Kropivnik popisuje, da se je v dobrih letih 
zrnja toliko pridelalo, kolikor ga je prebivalstvo potrebovalo; pše
nice in ovsa so imeli še za prodajo. V srednjih letinah niso nič 
prodajali in nič kupovali, a v slabih letih so kupovali spomladi 
koruzo (70, 78). Toda te navedbe so veljale pač le za trdnejše 
kmetije.

Tudi za pohorske njive je še vedno značilna mnogovrstnost 
sadežev, vendar se opaža velika m enjava posevkov po legah, po 
ugodnostih reliefa, po prisojah in osojah ter seveda po nadmorski 
višini. Koruze sejejo malo; hribovske kmetije, ki morajo kupovati 
hrano, kupujejo  predvsem koruzo oziroma koruzni zdrob in moko 
(123, 44). Zgornja meja uspevanja pšenice se v glavnem ujema 
z najvišjim i kmetijami. Povsod pa vse najvišje km etije še sejejo 
rž, največ jaro. Čim više gremo v goro, tem več je jarega žita; 
nekako v višinah okrog 800 m prevlada jaro žito nad  ozimnim. 
Podoba je, da je višina, do koder uspeva rž skupno z ovsem in 
ječmenom, omejila naseljevanje v smeri navzgor (123, 44). Oves in



ječmen im ata važno vlogo v prehrani pohorskih prebivalcev, ki 
jim  je bil ovsenjak nekdaj poglavitni kruh. Živinoreja ni mnogo
vrstno razvita. Konj imajo tu  p rav  malo*, ka j malega več le v 
vznožnem področju. N ekdaj so redili ogromno ovac. Gojenje drob
nice se je opustilo. Za rejo k rav  so malo vzpodbudni neugodni 
pogoji za oddajo mleka; prevladovanje samotnih km etij je močna 
ovira za nastajanje mlekarn. Pač pa se gojijo voli, k i jih redijo za

Pod. 14. Drvarska bajta  na Pohorju

prodajo in uporabljajo kot poglavitno vprežno živino. V nižjih 
legah ima znatnejši pomen tudi gojenje prašičev. Za živinorejo 
potrebnih travnikov na Pohorju ne m anjka, domala povsod jih  je 
več nego njiv, obilna namočenost jih  vzdržuje v svežem stanju, 
/ a  pašo se na j višji deli Pohorja malo izrabljajo.

Očitno je, da je in da je bilo* Pohorje kot gorska pokrajina od 
nekdaj predvsem živinorejsko področje. Zato vsekakor preseneča, 
da imajo planine s planinsko pašo tako majhno vlogo v pohorskem 
gospodarstvu. P ravzaprav  moramo reči, da Pohorje planin sploh 
nuna, k ar na prvi pogled preseneča, saj se pogorje vzdiguje še 
< o 450 m nad  zgornjo- mejo najvišjih naselij in njiv. V višinah 
med 1100 in 1550 m vidimo v slovenskih Alpah zelo zelo mnogo 
planin, v Posočju celo poglavitni del. Podoba je, da popolna pre



vlada samotnih km etij ni dajala  pobude za pravo* planinsko gospo
darstvo, saj so si mogli km etje urejati gorske pašnike v  gozdnih 
področjih v bližini doma. Zdi se, da je tudi primeroma kasna na 
selitev prispevala k zanem arjanju planšarstva.

Toda ob tem je  treba vendarle opozoriti n a  nekatere stvari. 
Koprivnik v svojem opisu Pohorja piše za drugo polovico 19. sto
letja, da so imeli nekdaj vendarle urejeno planinsko pašo dokaj 
na široko v najvišjem  delu Pohorja, k je r so pasli velike črede 
goveje živine, ki so jo km etje od vseh strani prignali na pašo*; 
čuvali so* jo za plačilo stalni pastirji, stanujoči po tam kajšnjih  
drvarskih  ba jtah  (70, 5). Med obema vojnam a so skušali gorsko 
pašo obnavljati. Sedaj je tega mnogo manj. Velik del travnih  planj 
po najvišjih  področjih poleti kosijo; košnjo na veleposestniških 
travnik ih  so jemale visoko ležeče km etije v najem. Ta nekdanja 
p laninska paša je  očitno v genetični zvezi s staro* fevdalno posestjo. 
S tari fevdalci iz vznožnih dolin so na svojih velikih pohorskih 
veleposestvih imeli v ovršju urejene planinske pašnike, kamor so 
proti najem nini sprejemali živino na pašo, podobno kot n a  sosed
njem Koroškem. Bilo bi zelo zanimivo, z drobnimi študijam i raz
iskati, kako in kdaj so se začele te  fevdalne planine, od kod vse 
so gonili živino nanje,

V zvezi s tem vzbuja pozornost dejstvo, da  so v fevdalni dobi 
tudi na Pohorju kakor v vzhodnih Savinjskih Alpah ustanavljali 
po visokih legah posebne kmetije z živinorejskim gospodarstvom, 
tako imenovane švajge (40), po katerih  so* m arsikje ostali hišni p ri
imki Švajgar in dr., k i p a  so* se kasneje preoblikovale v običajne 
kmetije. Na Pohorju so* fevdalci osnovali od 13. in 14. stoletja dalje 
precej švajg, to je tak ih  kmetij, ko so se morale baviti v prv i vrsti 
z živinorejo in oddajati davščine v  siru in drugih živinorejskih 
proizvodih. Zato so ustanavljali švajge predvsem ob zgornji meji 
žitnega uspevanja. Toda ponekod so tud i že obstoječe kmetije 
spreminjali v švajge (40, 3). Švajge so znatno prispevale k  pose
litvi gorskih predelov. Od 16. stoletja dalje jih ni več mogoče ločiti 
od drugih km etij (40, 50). Na Pohorju so bile švajge, največ z 
ovcami, tudi v primeroma zelo nizkih legah nad Rušami in Selnico 
te r v višjih legah nad  Vitanjem, okrog Skomarjev (40, 83). Tudi 
na Kobanskem so ustanavljali švajge kakor tud i po hribih na 
Gorogranskem. Tudi za severozahodno Pohorje je bilo mogoče 
dognati nekdanje švajge po še ohranjenih imenih Švajger (71).

Vsekakor bo zelo smotrno v bodoče v ovršju Pohorja pro
strane gorske tra te  izkoriščati za planinske senožeti, zlasti pa  za 
planinsko pašo; ne bo napak, ako bomo na teh vrheh uredili prave



planine, ki pomenijo vsekakor racionalnejšo izrabo gorskega zem
ljišča.

Na Pohorju imajo podobno kot v ostalem Pohorskem Podravju 
nekatere km etije na  splošno dokaj velik obseg, toda prevladujejo 
srednje in majhne. O trdnejših gospodarstvih se je moglo reči, da 
je km etovanje p ri n jih  zadovoljevalo domačim potrebam  in da so 
pridelki poljedelstva te r živinoreje zadoščali za dom, a da je šlo 
nekaj goveda in prašičev še v prodaj. Toda šibkejše kmetije, ko
čarji ter neštete družine, ki so ali so bile zaposlene na žagah in 
drugače p ri g ozda rsk  o - ž a gars k i industriji, so- morale živež kupo
vati v znatni meri; saj se ga precej dovaža od drugod. N a splošno 
prodajajo s Pohorja tud i precej perutnine in jajc. Sadjarstvo* je 
tudi tu  zelo v čislih, toda v višjih legah in v osojnih pobočjih so 
prirodni pogoji za sadno drevje že preveč neugodni, da bi imelo 
sadje v gospodarstvu omembe vreden pomen. Iz nižjih področij, 
zlasti iz prisojnih leg pa gre precej sadja, posebno jabolk na trg, 
zlasti iz krajev, k i so bliže prometnim žilam. Na glasu so razne 
vrste sadjevca s Pohorja. Ponekod so se dolgo držali ostanki hišnih 
obrti v neznatni meri; tud i izdelovanje domačega blaga-raševine 
(II. 1, 2) je  bilo pomembno in se je v zadnjih vojnah še ojačilo.

V zadnjih desetletjih je na splošno* kmetijstvo tako v polje
delstvu kot v živinoreji na Pohorju nazadovalo. Zlasti so večje 
kmetije skrčile pridelovanje žita, a tud i število živine se je zm anj
šalo. Spričo tega se je zm anjšala potreba po dninarjih  in po ko- 
čarski pomoči. Čedalje bolj je napredovalo odseljevanje prebi
valstva, ki ga pridelek z m ajhnih posestev ne more preživljati. 
In kolikor bolj se je v najnovejši dobi skrčilo* izkoriščanje gozda, 
toliko bolj se je zm anjšala možnost za zaslužek doma. Ni se tedaj 
čuditi, da predstavlja Pohorje področje odseljevanja v  bližnje in 
oddaljene industrijske k ra je  te r v m esta sploh. K akor vsi hribovski 
predeli Pohorskega Podravja je tud i Pohorje svet depopulacije.

NEKDANJA IN SEDANJA INDUSTRIJA. K akor dovolj poudarjeno, 
pomeni les največjo postavko v pohorskem gospodarstvu. Gozdno 
bogastvo pa je v bistveni meri pripomoglo tudi, da  se je  na  Pohorje 
naselila industrija, in sicer steklarstvo ter fužinarstvo*, ki je oboje 
potrebovalo za svoj obrat izredno veliko drv. Žganje ali kuhanje 
oglja je pomenilo' na Pohorju od nekdaj izredno razširjeno gospo
darsko panogo in z oglarjenjem so se zelo mnogo ukvarjali bodisi 
kmetje in njihovi delavci kakor tud i oglarji v velikih veleposest
niških gozdih. Reči moramo, da je p rav  obilica oglja privabljala



sem fužinarje in steklarje, da je bil tedaj gozd tisti najmočnejši 
faktor, na katerega so se vezale industrije na Pohorju.

Staro pohorsko s t e k l a r s t v o  v 18. in  19. stoletju je  bilo v 
glavnem na grudo navezana industrija, saj je izkoriščala pesek iz 
pohorskih kamenin. K akor navedeno, je imelo povrhu tega močno 
osnovo* v velikih pohorskih gozdih, saj je  rabilo zelo mnogo* lesa. 
Zelo je značilno*, da se je za njim  in za peskom selilo* celo daleč 
v notranjost in na  višine preko 1000 m; prestavljanje steklarn ali 
glažut seveda ni bilo brez slabih posledic za odvoz izdelkov. Po
sebno je značilno, da se steklarstvo* ni moglo nik jer ustaliti, dasi 
se je držalo še največ v severovzhodnem delu Pohorja. Pohorske 
steklarne so se morale v novejši dobi boriti s hudo tekmo ugodneje 
ležečih tovarn doma in na  tujem ; skušale so si pomagati s tem, 
da so uvažale boljši pesek iz tujine, toda končno so podlegle vse.

N avaja se (Mišič, 80), da je  v celem obratovalo na Pohorju 
enajst steklarn, in sicer v severnem delu osem, v južnem  dve, a  ena 
v zgornjem koncu Mislinjske grape. Steklarne so* bile ob izlivu 
Lobnice v  Dravo; tu  so postavili eno najstarejših  v 18. stoletju, a 
nedaleč od tod je obratovala velika moderna steklarna do leta 1893, 
tako da se vidijo od nje še gradbeni ostanki. Steklarne so bile nad 
Šentlovrencem, tik  nad Šumikom (»stara glažuta«), pod Arehom, 
v globeli pod kočo* na  Klopnem vrhu, pod Ribniškim sedlom (Šikla- 
rico), ob Planinki, k je r se je ena od njih, imenovana (po* lastniku 
Josipu Langerju) » Josipdol«, med vsemi pohorskimi držala naj- 
dalje, do leta 1909. Na južni strani je bila steklarna v Rakovcu 
nad  Vitanjem (prim. ime Glažutske planine) pa v Oplotnici, ki je 
bila najkasneje ustanovljena in je nehala obratovati šele leta 1894; 
nekateri njeni ostanki so pretvorjeni v kovačnice. N avaja se, da so 
bile dve, tri manjše steklarne še visoko nad  Ribnico (80). V Josip- 
dolu nad Ribnico so se v steklarni, opuščeni od vseh najkasneje, 
naselili ljudje, ki so zaposleni v kamnolomu; v naselju se še vidijo 
kepe in gmote nekdanjih steklarskih izdelkov. V Rušah in okolici 
pričajo mnogi priim ki G lažar (Glaser) o nekdanji razširjenosti 
steklarstva.

še  starejše od steklarstva je bilo na Pohorju f u ž i n a r s t v o .  
Temeljilo je v glavnem na rudnem  bogastvu, saj se železna ruda 
nahaja  v m anjših množinah, sposobnih za staro preprosto rudar
stvo, v mnogih delih Pohorja. Prostrani pohorski gozdi so* nudili 
neizčrpni v ir kuriva in oglje so mogli pridobivati povsod v obilni 
množini. Končno so bile tu  na  razpolago* tud i za fužine prepotrebne 
vodne sile; tesne gorske grape so bile najprikladnejše v spodnjem 
delu potokov, k je r množina vode ni izkazovala prevelikih kole



banj. V nasprotju  s steklarnami, ki so se vzpele na višine celo v 
osredje Pohorja, so se fužine naselile le v obrobju. Saj so ostale 
navezane na večje vodne sile, ki so jih  nudili največji pohorski 
potoki v spodnjem delu svojega toka. Fužine so se naselile povečini 
na tak ih  mestih, k je r potok izstopa iz višjega gorovja in je n je
gova sila najkrepkejša. Nekatere pohorske fužine so bile prav

Pod. 15. Josipdol 

Ostanki nekdanje glažute leta 1934

velike; v plavžih so* topili domačo železno rudo, a v kovačnicah 
so jo predelovali v raznovrstne izdelke. Večje topilnice železa so 
bile v Mislinji in v Vuhredu (70), p rav  tako ob Plavžnici nad  Vu
zenico; navaja se, da so nehale, k er je zm anjkalo železne rude, 
ki je je bilo posebno mnogo v severnih pobočjih Velike Kope. Tudi 
pri Šentlovrencu je bil nekdaj plavž s fužino. V Oplotnici so še 
dandanes vidni ostanki fužine in kovačnic. Ob H udinji pri Vitanju 
se prav tako še vidijo sledovi fužin in  kovačnic. Toda vse te pre
proste stare fužine in kovačnice so prenehale in minile, nekatere 
ze da\no, druge v bližnji preteklosti, kakor drugod po Slovenskem,
I krajevna imena še pripovedujejo o* njih. Ostala je le m anjša 

ze ( zarska industrija v Šentlovrencu, medtem ko sta podobni pod



je tji v Muti in v Slovenjem G radcu že izven pravega Pohorja; vse 
delajo z uvoženim železom. Povsod je  za opuščenimi fužinami 
ostala nezaposlenost bližnjega prebivalstva, prispevajoč k  odselje
vanju  na tuje.

N aj ob tem naglasimo, kako silno važna gospodarska panoga 
je bilo n a  Pohorju o g l a r s t v o .  Ogromno oglja so skozi stoletja 
izdelovali po neizmernih pohorskih gozdih, ogromno število- oglar
jev je zaposlovalo oglarstvo, ki je prispevalo obilo tudi k  poselitvi 
Pohorja. Zakaj mnogo novih koč, bornih, m ajhnih in samotnih, 
je nastalo ob oglarskih središčih, medtem ko- so sinovi iz m arsi
katere pohorske kmetske družine našli življenjsko zaposlitev v 
oglarstvu.

K akor steklarstvo in fužinarstvo je na Pohorju domala po
vsem prenehalo tudi oglarstvo. P rave moderne lesne industrije je 
tu  skrajno malo; že imenovano- podjetje v  Mislinji je  v vojni pro
padlo, a se je  obnovilo- le v manjšem obsegu, deluje pa tovarna 
lesovine idr. v  Podvelki p ri Breznem in nekaj znatnejših obrtnih 
podjetij v  večjih k rajih  na  obrobju, sicer pa so le žage, ki jih  je 
bilo poprej tako  rekoč brez števila po neštetih grapah v spodnjem 
toku pohorskih potokov, medtem ko so se večje naselile in se ohra
nile ob večjih potokih, zlasti pa  v bližini železniških postaj v 
znatnejših krajih.

K a m n o l o m i  spadajo na Pohorju danes kakor skozi sto
le tja  med p rav  pomembna gospodarska podjetja. Saj se Pohorje 
po svojih kam eninah razlikuje in odlikuje od svoje široke okolice, 
bodisi od panonskih ravnin in goric na SV, kakor od pokrajin  z 
obilnim apnencem na jugu in jugozahodu; obojim more nuditi za 
gradbene in druge namene svoje trde  kamenine. Najbolj na veliko 
se na  Pohorju pridobiva »granit«, p ravzaprav  tonalit, k i ga na 
več k ra jih  lomijo- in obdelujejo te r ga izvažajo po mestih Slovenije 
in drugam, da ga porabljajo  za tlakovanje cest v mestih, a  tud i 
na avtostradah. Za takšne velike kamnolome je najprikladneje 
tam kaj, k jer je  tonalit v kameninsko najbolj ustrezajoči s truk turi 
in k je r je najlaže p riti blizu z velikimi transportnim i sredstvi. 
Zato sta se do sedaj najbolj razvila kamnoloma za pridobivanje 
»granita« v Cezlaku, nekaj nad  Oplotnico, k je r teče mimo cesta 
na  Pohorje, in v Josip dolu sredi Pohorja, nedaleč od Ribnice, do 
koder je p rav  tako speljana dobra cesta iz D ravske doline ob 
Velki. D rugi kamnolomi so le manjši. Verjetno je, da se bo prido
bivanje granitnih kock na  Pohorju še stopnjevalo, saj jih bomo



v naši hriboviti deželi na klancih avtomobilskih cest vedno precej 
potrebovali, podobno kakor bo bržkone naraščala tudi potreba v 
naglo napredujočih mestih in industrijskih krajih.

Pod. 16. Josipdol

Kamnolom za »granit« (tonalit)

Marmor s Pohorja je bil vedno zelo* cenjen. O tem pričajo 
mnoge arheološke ostaline iz rimske dobe, k i pripovedujejo, da so 
ga lomili na več krajih . D andanes imamo le primeroma manjše 
kamnolome za marmor, čeprav ga zelo hvalijo tudi za kamno
seška in zlasti za k iparska dela. Znatnejši kamnolomi za marmor 
so pri Zgornji Bistrici, pri Zrečah itd.



PROMET. Pohorje je  za prom et velika ovira. Vse velike ceste 
se ga ognejo in ga obidejo. Toda podoba je vendarle, da je  celo 
čez Pohorje nekdaj vodila pomembnejša pot na daljavo, in sicer 
od D ravske doline pri Vuzenici nem ara mimo Sv. Primoža čez 
Sedovnikov vrh  (944 m) ali čez Malo Sedlo (998 m) na Slovenj 
Gradec. Im ena po sedlih govorijo za to* domnevo (Sedovnik, Sedlar, 
Sedovnikov in  Sedlarjev vrh), k i jo  bo nem ara mogoče izpričati 
z zgodovinskimi zapisi. Ta pot čez zahodno* Pohorje je  predstav
ljala nadaljevanje poti, ki je pridržala čez Radlje iz Graške kotline 
in je po bližnjici prevajala  promet n a  Slovenj Gradec.

Pohorje je s slabšimi potmi in kolovozi dokaj dobro prepreženo 
in arheologi so našli, da je bilo podobno že zgodaj v zgodovini, 
nekako že v rimski dobi. Nedvomno so dobri kamnolomi vabili 
k  napravam  poti, podobno kot pozneje mnogostranska izraba 
gozda za glažute in fužine. V novejši dobi so* izpeljali ceste srednje 
kakovosti od severne strani dokaj daleč v Pohorje. D ebri potokov 
Radoljne, Velke, Vuhredskega potoka in  Cerkvenice so nudile 
dobrodošlo ugodnost, da so po* njih  zgradili ceste iz D ravske do
line v notranjost Pohorja, k je r so porabili položnejše terciarno 
podolje, da so jih izpeljali v višino na hrbte. Za koncetracijo na 
seljenosti ob njih  pa  so prečne debri pretesne; edino tako priliko 
nudi terciarno podolje. V njem  je nastal tam kaj, k je r ima Radoljna 
skoraj podolžen tok in k je r je nasuta terasa v dolinsko dno, edini 
pohorski trg Šentlovrenc.

V D ravski dolini so vsa izhodišča večjih debri postala želez
niške postaje ; v njih  so se razvila središča lesne trgovine in odvoza 
lesa. Podobno vlogo imajo nekatere postaje v Mislinjski dolini in 
na jugovzhodnem vznožju, nastale na izhodišču pohorskih grap. 
Po Mislinjski grapi so* bili do* lesnoindustrijskega podjetja nape
ljali celo gozdno* železnico do pod vznožja najvišjega dela gorovja.
V jugovzhodnem predelu, k je r se Pohorje vzpenja najpolo-žneje, 
so izpeljali cesto na  Šmartno* do višine 850 m in jo še podaljšali 
do vznožja Treh kraljev. V najnovejši dobi so zgradili na Pohorje 
moderno cesto v turistične in tujskoprom etne namene z izhodiščem 
iz Hoč, držečo na vzhodni hrbet in po* njem do Areha. Podaljšati 
jo  nam eravajo postopno po vsem glavnem hrb tu  v zahodno Po
horje s sestopom na Slovenj Gradec. Tudi to cesto so potemtakem 
ustvarili nekm etijski nagibi. Za pomoč so ji posebej ustvarili še 
pohorsko vzpenjačo, ki pozimi dviga ljudi na smučanje od vznožja 
pri Zgornjem R advanju p a  do Bolfenka 1050 m, k je r smo* že v 
bližini pohorskih turističnih domov. — K rajša cesta teče od Slo



venske Bistrice skozi Visole na Tinje 667 m visoko, a  druga od 
F ram a skozi Kopivnik do Planice.

Medtem ko teko vse te ceste na  Pohorje od vzhodne strani in 
so prim erom a krajše, imamo v srednjem delu daljše. Iz D ravske 
doline tečejo v glavnem tri ceste v  Pohorje. P rva vodi skozi P u 
ščavo do Šentlovrenca, a so jo pred nedavnim  podaljšali oh Ra- 
doljni visoko v Pohorje do turistične koče na Pesku (1382 m). P rav  
do tam  pa pridrži cesta iz D ravinjske doline skozi Oplotnico in 
Cezlak. S tem je Pohorje dohilo prvo transverzalno cestno zvezo, 
ki bo ogromno pomenila za turistični promet in seveda za odva
žanje lesa ter povrhu tega ob p rip rav ljan ju  nove pohorske hidro- 
centrale na zgornji Lobnici. — D ruga cesta teče od bližine Brezna 
skozi Podvelko ob Velki navzgor do kamnoloma v Josipdolu z od
cepom na Ribnico. Do» iste Ribnice pa drži cesta od Vuhreda ob 
Vuhredskem potoku; podaljšali so jo pred nedavnim do pod Črni 
vrh, in sicer do» Ribniške koče v nadm orski višini 1530 m (Planinski 
vestnik 1955, 12, str. 655).

Vse to pomeni, da je Pohorje že k a r  dobro opremljeno s cest
nimi dohodi, k a r  bo izvrstno» služilo» za odvoz granita, lesa itd., 
a zelo p rav  prišlo» tudi turističnim  nagibom. V zadnjih desetletjih 
se je nam reč na Pohorju jako» razvil turistični promet. Znatna 
višina, zdrav gorski in gozdni zrak ter lepi razgledi, ti nagibi so 
začeli vabiti mestne ljudi iz sosedstva. Posebno velikega pomena 
je bilo seveda dejstvo», da stoji tako» rekoč ob vznožju Pohorja 
večje, gospodarsko krepko razgibano mesto Maribor, ki mu pomeni 
gorovje izredno ugodno ležeči cilj za lepe izlete in za odmor v 
daljšem poletnem bivanju. Lahka dostopnost od železnic, ki ob
dajajo Pohorje s treh strani, je še posebno pripomogla do naglega 
turističnega prometa. Spričo tega so že nastale planinske koče 
najprej v nižjem vzhodnem delu, ki je Mariboru najbližji, in sicer 
Ruška koča p ri Arehu leta 1907 kot prva, nekoliko kasneje M ari
borska koča. Potem so nastajale turistične koče tudi v višjem 
zahodnem delu, k je r so se zlasti množile, ko se je poletnemu ob
iskovanju pridružilo še smučarstvo; saj so pohorski hrb ti in vrhovi 
v zahodnem delu za smučanje izredno prikladni. O d Kremžar
jevega vrha nad  Sloven jim Gradcem tja  do» Mariborske koče in Ve
likega vrha (Treh kraljev) se vrstijo danes zimskemu in poletnemu 
obisku namenjene koče ter hoteli, pričajoč, kako krepko je sedaj 
navezan človek iz bližnjih mest, predvsem seveda iz Maribora, na 
pohorsko gorsko pokrajino.

Tudi v nižjih legah je Pohorje prikladno za turistični promet.
V lepih legah med gozdi letujejo gosti v posameznih k rajih  zgornje



poseljene cone. Tako prihajajo  na prim er v Ribnico, v zadnji dobi 
tudi v Šmartin, Šcnđovrenc itd. D a ti k ra ji prednjačijo, za to se 
imajo zahvaliti dobrim cestam, ki dovoljujejo avtomobilski promet. 
Zato ni čudno, da se toliko trudijo, kako bi izboljšali dostop tudi 
v višje dele Pohorja.

Razen za poletno» bivanje je Pohorje zelo pripravno za zimski 
šport; za smučanje so gorska pobočja s položnimi kopami in golimi

Pod. 17. Ribnica na Pohorju

tratam i, vseskozi gladkimi planim i tereni, izvrstno prikladna. Za
hodno Pohorje spada v svojem ovršju vsekakor med najim enit
nejše smučarske terene v Sloveniji; če pa bi bilo Pohorje 500 do 
1000 m višje, bi pomenilo» vsekakor najim enitnejša smučišča slo
venske zemlje, boljša kot nam  jih  morejo» nuditi raztrgana apniška 
gorska površja Julijskih ali Kamniških Alp.

NASELJENOST. Brez dvoma je bilo kmetijstvo gospodarska 
osnova, ki je človeku kazala pot na Pohorje ter ga učila, da je 
krčil gozd in se postopno udomačil na pohorskih višinah. Toda 
podoba je, da so tudi drugi nagibi vodili človeka semkaj, in sicer 
že jako zgodaj. Saj so» našli presenetljivo obilne sledove stare na 
seljenosti, tako» iz prazgodovinske kot iz rimske dobe, predvsem 
na vzhodnih in jugovzhodnih pobočjih. Postela nad Razvanjem,



v višini 491—547 m, je najim enitnejša in najbolj raziskana od p ra 
zgodovinskih postojank; služila je poglavitno- kot mogočno utrjeno 
zavetje prebivalcem z bližnjega D ravskega polja v ilirsko-keltski 
dobi, toda bila je tud i stalno poseljena. Tudi v Šmartnem, v Tinjah 
itd. so izkopanine iz predslovenske dobe. Ugotovili so sledove rim 
skih cest, vodečih visoko na  Pohorje in po njem daleč proti J. 
Dognano je, da so že krepko izkoriščali pohorske kamnolome, 
zlasti za m ram or (70; 84).

Potek poselitve je na Pohorju še malo proučen. Izkazalo se je, 
da je poselitev v obliki samotnih km etij p ri nas sorazmerno zelo 
kasna in tud i na Pohorju ne more biti drugače. V endar kažejo 
arheološki sledovi, da je človek že v prazgodovinskih časih in v 
rimski dobi prodrl v Pohorje, vsaj na  višave vnanjega pasu, ne
m ara zlasti zaradi rud  ter gradbenega kam na, kakor že navedeno. 
Ni pa še izpričano, koliko je tem starim  penetracijam  sledila že 
stara slovenska poselitev v začetku srednjega veka. Vsekakor 
imamo izpričana znam enja nove poseljenosti šele iz druge polovice 
srednjega veka.

V srednjem veku je  slovenska kolonizacija pod fevdalnim 
vodstvom polagoma prodirala na Pohorje in prebivalstvo se je 
gostilo še vedno v  glavnem na kmetijski, predvsem živinorejski 
osnovi, p ri čemer se zdi, da je bilo izkoriščanje gozda za oglarstvo 
in za izvoz lesa ves čas p rav  znatnega pomena. Saj vidimo, da je 
bilo splavarstvo na  D ravi že zgodaj krepko razvito in da je imelo 
svoje močne postojanke prav  ob pohorskem vznožju (105; 106).
V prav veliki meri je po Pohorju vodilo človeka oglarstvo, rud ar
stvo in fužinarstvo te r končno steklarstvo. V raznih oblikah so se 
nam o tem ohranili sledovi v kulturnem  licu pokrajine. Nedvomno 
jih je ostalo mnogo tudi v naseljih, v  kočah in m ajhnih gospo
darstvih, potisnjenih v gozde, k je r dandanes ni mogoče razbrati, 
kakšni nagibi so jim  bili osnova za nastanek.

Povsem neobljudeno področje je ostalo na Pohorju samo še 
v visokem osredju, povprečno- nekako» nad  višino» 1100 m. Toda 
tudi tod se giblje obilo» ljudi, poleti gozdarski delavci, sekači, voz
niki itd., medtem ko je oglarjev dandanes pač le malo, dalje p a 
stirji in seveda turisti te r letoviščarji, a  pozimi obilo gozdnih 
delavcev in prevoznikov ter mnogoteri sm učarji; v planinskih ho»- 
telih pa je naseljenost sploh skoraj neprekinjena. Turistične koče 
m gorski hoteli so postavljeni v moderni dobi prav  v osredje nepo
seljenega področja. Pastirske koče in hlevi so ostali le izjemoma 
kje sedež obljudenosti vsaj čez poletje, kakor na prim er pri Vi
tanjski bajti pod Rogljo v višini 1480 m. Toda velika večina tega



je postala žrtev razdejanja v teku druge svetovne vojne, ko se je 
Pohorje proslavilo z junaškim  odporom hrabrih  borcev. Bilo je 
treba obilo napora v letih po osvoboditvi, da so se turistične in 
druge gospodarske zgradbe spet obnovile.

NASELJA. Podčrtati je treba, kako enakomerno se na Pohorju 
nehajo kmetije ter seveda njive v višinskem pasu med 1000 in 
1100 m, k a r  nas sili v zaključek, da morajo biti klim atski vzroki, 
ki so odločilni o tej zgornji meji km etijske naseljenosti. Res da so 
se tu  in tam  posamezne km etije povzpele še ka j malega višje v 
zelo ugodni prisojni legi na položni planji, toda takih višjih kmetij 
je sorazmerno zelo malo. D robna proučitev je  pokazala, da so 
najvišje njive na Pohorju v naslonitvi na nekm etijske gospodarske 
osnove, na  prim er ob Mislinjski grapi, k je r je 1220—1240 m visoko 
»Komisija«, naselje, k je r se družine gozdnih delavcev ukvarjajo  
tudi s poljedelstvom (71).

Podoba je, da so» na j višje lege z zadnjim i možnostmi žitnega 
zorenja v južnih pobočjih Pohorja še do 1250 m, a  v  severnih 
straneh 1180 m (123, 44).

Na Pohorju sta najbolje obljudena dva višinska pasova. Zgor
n ji leži približno med 750 do 850 m, nosi obilna naselja v vzhodnem 
delu, k je r so okrog Šm artna znaki že stare obljudenosti; saj so 
našli tud i znatne sledove rimskega delovanja. Še širše je  naseljeno 
področje tega višinskega pasu v  severnem delu, v terciarnem  po
dolju in njegovem sosedstvu. D rugi pas večje ‘ naseljenosti vidimo 
v vzhodnem in jugovzhodnem obrobju v višini 650—500 m; po
nekod se spušča še nekoliko» na  nižje. Tudi v tem naselbinskem 
področju so ugotovili sledove že stare naseljenosti, saj mu p rip a 
dajo na prim er Tinje in velika prazgodovinska postojanka, odkrita 
na  Posteli.

Celo od spodnjega, močno obljudenega pasu navzdol se go
stota poveča samo na vzhodnem in jugovzhodnem delu, do neke 
mere zato, ker so tam kaj nižje terase posebno dobro» razvite, mnogo 
bolj nego ob D ravi ter ob Mislinjski dolini, v glavnem pa zato, 
k er se tu  poljedelstvu pridružuje vinogradništvo. Saj dajejo vino
gradi v tem vznožnem pasu Pohorja jako dobra vina, k i so si 
pridobila velik sloves, k a r  je krepko vplivalo na znatno zgostitev 
prebivalstva v vznožnem pasu pohorskih pobočij ob D ravskem  
polju in D ravinjskih goricah.

Medtem ko se gostota v višjih delih Pohorja zniža pod 25 na 
kvadratn i kilometer, se drži v srednjih in nižjih legah med 25



in 50, a le malokje v najbolj obljudenih področjih se vzpne čez 50 
(na prim er v Šmartnem).

Pohorje spada med tipične predele samotnih kmetij. Kamor 
pogledaš, s katerega vrha se razgleduješ, povsod ista slika: od 
povsod pozdravljajo samotni kmetski domovi, samevajoče kmetije 
s svojimi polji in travniki sredi neizmernih zelenih gozdov. Raz
postavljene so po valovitih, enakomerno nagnjenih terasah, polož-

Pod. 18. Samotna kmetija
Kaštivnik na Pohorju

nili gorskih pomolih ter plečatih hrb tih  in širokih sedlih. Razdalja 
od ene samne do druge povečini sicer ni velika, le po nekaj sto 
metrov, a vendar stoji običajno vsak kmetski dom zase, sredi po
sestva, ki obsega vse zemljišče v enem sklenjenem kosu. Na splošno 
stoje kmetije toliko bolj vsaksebi, kolikor više se vzpnemo. Redko
kje stoje v skupinah, a take oblike postajajo» pogostnejše šele na 
južni in jugovzhodni strani, v nižjih legah, k jer je na zgostitev 
vplivalo vinogradništvo. Tu prehajajo samotne km etije v razloženo 
naseljenost, k i se pokaže tudi tod kot svojstvo vinorodne pokrajine. 
Celo k jer so cerkve, je kom aj nekaj domov okrog njih  in celo okrog 
tistih, ki so postale sedež župnije, je nastala povečini le m anjša



združba hiš. Župnišče, šola, gostilna, prodajalna, morda še obi
ča jna  varnostna postaja, to so bile zgradbe, k i so se naslonile na 
naselbinsko jedro okrog cerkve, ki je  postalo sedež župnije ali 
celo občine. S svojimi belinami sredi zelenih gozdov nudijo te 
združbe zgradb pohorski pokrajini obilo slikovitosti, tembolj, ker 
se najraje  držijo daleč vidnih vrhov in so videti kakor otoki sredi 
brezkončnega morja gozda.

Pod. 19. Pohorski »hram« 

Zlobnik nad Vuzenico

Mnogim soseskam in vrhovom so dale cerkve topografsko ime. 
Toda za premnoge so mogli v listinah ugotoviti drugačne nazive, 
ki so bili prvotno v rabi, ki pa so po ustanovitvi cerkve polagoma 
prešli v pozabo (108 a, 21). Nasprotno' pa so» se imena km etij držala 
do danes skozi stoletja in mnoge nazive km etij je mogel pohorski 
zgodovinar sprem ljati od 15. in 16. stoletja do» naših dni (108 a, 16, 
21 itd.).

D a cerkve na  Pohorju niso povzročile znatnejše zgostitve, je 
razumljivo, saj imamo opravka domala samo z župnijam i iz na j
mlajše dobe. Vsa najstarejša cerkvena središča za Pohorje so bila



na vznožju ali v obrobju: Šmartno» v Mislinjski dolini, Vuzenica in 
Brezno* ob Dravi, pa  Slivnica in Hoče. Tudi druge zgodnje župnije 
so nastajale na obrobju. P red  jože finsko dobo so» nastale razen v 
trgu Šentlovrencu, ki pa  ima bolj obrobni značaj, le redke župnije, 
Ribnica na S in Šmartno ter Tinje na JV ; m arsikatera fara  je celo 
šele iz druge polovice 19. stoletja. Tudi v tem pogledu se potrdi 
dejstvo, da je bil za naseljenost najvažnejši vzhodni in jugovzhodni 
predel.

Pod. 20. Šentlovrenc na Pohorju

Pohorski kmetski dom stoji v gruči, običajno iz dveh ali treh 
poslopij; kozolca tu  nimajo. Hiša, ki jo imenujejo hram, je dokaj 
velika in prostorna, toda n ikdar nadstropna in tud i brez zunanjih 
hodnikov, kakor smo jih vajeni v naših zahodnih alpskih predelih. 
Streha je običajno visoka in precej strma, domala povsod na  Po

* Brezno je zelo poučen primer, kjer je v odljudni in še danes skrajno 
malo obljudeni dravski debri nastala cerkev že najkasneje pred letom 1184, 
a ob njej se je kmalu razvila samostojna župnija, znana že iz začetka 14. sto
letja, s tem, da se je izločila iz fare pri Sv. J uriju na Remšniku 686 m nad 
morjem. Tu imamo opravka s primerom, da je farno središče nastalo poprej 
na višinah Kozjaka, že leta 1201, preden se je osnovala podružnica v Dravski 
dolini in se osamosvojila (Kovačič 6, 128, 127).



horju kakor po» ostalem Pohorskem Podravju  iz deščic. Sestavljena 
je iz njih  zelo lično; deščice so manjše, ožje in krajše nego na 
prim er na bohinjskih strehah. V zelo veliki meri so hiše še lesene. 
Dimnica, k i je  nekdaj tu  gospodovala menda popolnoma, gine v 
moderni dobi splošnega izenačevanja jako naglo in danes je treba 
že skrbno povpraševati, da še zadenete nanjo.

Kakor rečeno, so le malokje na Pohorju nastale prave vasi. 
Toda še te niso velike in kaže j  O' močno razložen gručasti tločrt. 
Tudi o tem tipu naselij je mogoče govoriti samo po jugovzhodnih 
straneh Pohorja, zlasti v nižjih legah. D rugi pas z nekoliko več
jimi naselji vaškega tipa imamo na S v terciarnem  podolju. Tu je 
nastal edini pohorski trg Šentlovrenc.

Š e n t l o v r e n c  stoji ob spodnji Radoljni, in sicer p rav  tam 
kaj, k je r prestopi potok v mehke terciarne plasti, k i je v njih 
skupno s Slapnico izdolbel p rav  prostorno dolino, tako široko, da 
jo je mogel kasneje, v diluviju, v dobršnem delu nasuti s svojim 
drobirjem. Na tej nasuti ravnici, edini v vsem Pohorju, je nastal trg, 
nekako na sredi med Slapnico ter Radoljno, ki sta vanjo vrezali 
svoji tesni dolini. To so elementi lege Šentlovrenca; tržno naselje, 
ki je iz dolge vrste hiš, razvrščenih sklenjeno na obeh straneh 
ceste, stoji zgoraj na široki terasi v višini 460—485 m, v debri ob 
Radoljni pa  so nameščene žage z mlini te r tvomice. Tudi v p re 
teklosti je bilo enako. Že zgodaj so postavili tu  samostan, toda 
tra jnejša osnova urbanskem u naselju je bila očitno v stari obrti. 
Tržne pravice ima od leta 1222 vsaj v skrčenem obsegu (10, 
str. 452). V okolici nad  naseljem so kopali železno rudo, a  vodno 
silo- Radoljne so izrabili za n je  predelavo. V novejši dobi se je tu  
naselilo steklarstvo, toda je km alu nehalo, kakor so sredi 19. sto
le tja  opustili tud i železno topilnico. Sedaj še deluje tvornica za 
poljedelsko orodje (kose in srpe), lesna trgovina ima tu  močno po
stojanko, pa  tud i nekaj obrti z žagami in obdelovanjem lesa.

Šentlovrenc ima pravzaprav  po svoji legi značaj vznožnega 
naselja, saj stoji v razširjenem  koncu ene od pohorskih grab, 
komaj 5 km od D ravske doline. Prehod do n je posreduje tesna 
deber spodnje Radoljne, ki je ob njej speljana cesta; k ra j ima 
avtobusno zvezo z znatno oddaljeno železniško postajo ob Dravi. 
Spričo tega oddaljenost od železnice vendarle ni znatneje oško
dovala gospodarskega uspevanja trga. V endar je kljub znatni 
podjetnosti k ra j s predtrškim i k ra ji pokazal v dobi 1880—1953 na
predovanje le za 42,3 %> v številu prebivalstva in šteje danes 
1565 ljudi, a od tega je precejšen del raztresen po bližnji okolici, 
posebno v dnu doline ob Radoljni.



Sorazmerno široka p lana dolina daje Šentlovrencu v polni 
meri značaj dolinskega naselja, zato mu opredelitev »na Pohorju« 
zveni nekako prisiljeno, administrativno. Nekdaj so trg imenovali 
po celotni soseski »Šentlovrenc v Puščavi« (7).* Dandanes je pri
ljubljen tudi za počitniški odmor, za k a r  ima dobro osnovo v 
znatni nadm orski legi 483 m, v lepi gorski okolici in prostranih, 
pretežno smrekovih gozdih, kot tudi v dobrih gostiščih. V letih 1953

Pod. 21. Na vrheh Pohorja pozimi

do 1954 so zgradili od Šentlovrenca ob Radoljni navzgor cesto prav  
do turistične koče na Pesku (1382 m) pod Rogljo (1517 m), do koder

* Šentlovrenc je moral pogosto spremeniti svoje ime. Kar vemo za nazaj, 
se je skozi dolga stoletja imenoval samo Šentlovrenc v Puščavi — Puščava se 
je očitno imenovala vsa ta  soseska in še danes se podobno imenuje Puščava 
(ali D.M. v Puščavi). Menda je res to ime s tesne soteske od spodnji Radoljni 
preneseno na vso širno dolino, saj je bil do Drave samo skoznjo» prehod. V novi 
dobi se je očitno tržanom zamalo zdelo, da bi se rekllo, da prebivajo v puščavi, 
pa so dosegli, da so jim leta 1866 trg preimenovali v šentlovrenc ob koroški 
železnici (ki so jo bili zgradili malo pTed tem). Toda tudi s tem imenom niso 
bili zadovoljni in leta 1895 so jim ime spremenili v Šentlovrenc nad Mari
borom. Tudi to ni obveljalo in končno» so dosegli preimenovanje v Šentlovrenc 
na Pohorju, kar se drži odtlej. Ne more se trditi, da je najnovejše ime najboljše 
izbrano. Saj dejansko k ra j sploh ni na Pohorju, temveč tako» rekoč sredi Po
horja. Saj bi bilo boljše že Šentlovrenc v Pohorju. Tudi tu vidimo — redkost 
za Pohorje — širše polje, ki je dovolilo zgostitev obljudenosti.



je  bila že poprej narejena cesta od Oplotnice skozi Cezlak. Danes 
je  potemtakem mogoče prekoračiti Pohorje od D rave skozi Šent
lovrenc čez glavni hrbet pri Pesku na Oplotnico in Konjice ob 
D ravinji in po tej cesti so lahko dostopni prekrasni pohorski gozdi 
in visoki vrhovi.

Na visokem delu terciarnega podolja, na širokem ravnem  pre 
valu med dolino Velke in Vuhredskega potoka, stoji v nadmorski 
višini 715 m najpomembnejša pohorska vas Ribnica. Po- svoji 
precej osrednji legi je  mogla Ribnica postati majhno kmetijsko1 
tržišče, z znatnejšo vlogo v lesni trgovini, saj smo tu tik  pod n a j
višjim, z gostim gozdom docela poraslim delom Pohorja. Končno 
je Ribnica pomembna postojanka turističnega prometa, za k a r  jo 
usposablja znatna nadm orska višina in p rik ladna lega ob na j
višjem pogorju, tembolj, ko» ima cesto» na Brezno in tudi na Vuhred. 
Avtobus oskrbuje redno zvezo z železniško postajo Brezno-Pod- 
velka. Od Ribnice je nova cesta speljana celo do pod Črni vrh, 
do turistične postojanke Ribniška koča (1530 m).

KOBANSKO
(KOZJAK S KOŠENJAKOM)

OBSEG. Nekako vzporedno s  Pohorjem se vleče severno od 
D ravske doline hribovje povečini sredogorskega značaja. V njem 
pravzaprav  nimamo» enotnega pogorja, marveč več posameznih 
gorskih skupin. Pohorci, južni sosedje tega predela, imenujejo ves 
gorski svet severno od Drave, obsegajoč Kozjak, Remšnik, Radlje 
in najjužnejšo Golico», s skupnim  imenom K o b a n s k o » ,  a pre
bivalce Kobance (93).* To» ime ima sicer nekoliko šaljive primesi, 
vendar nam  nudi dobrodošlo priliko, da z njim  po Baševem vzgledu 
(93, 17) označujemo» vso pokrajino od iznad Labota in D ravograda 
pa  do Slovenskih goric nad Mariborom, od D ravske doline na  J 
do terciarnega gričevja na S. H  Kobanskemu štejejo tud i južni del 
Golice, oni del, ki se ob kratkem  označuje kot Košenjak. V geo
grafski in turistični književnosti je  na  splošno udomačeno ime 
Kozjak (v avstrijski literaturi Possruck) kot skupna označba za 
pogorje, toda prišteva se mu le gorski svet vzhodno od prelaza 
Radija. V živi govorici prebivalstva pomeni Kozjak le ime za

* Pohorci so vzdeli prebivalcem tega pogorja ime Kobanei »po kobanici«, 
pelerini podobnem ogrinjalu za slabo vreme iz lipovega lubja, ki so jo Kobanei 
nosili še pred dvema rodovoma« (Franjo Baš, 93 a, 4).



m ajhen del pogorja na skrajnem  vzhodu, ob Slovenskih goricah. 
Od tod se je ime raztegnilo po umetni poti daleč proti zahodu, tja  
do prevala Radija in se v tem pomenu trdovratno drži v književ
nosti ter med šolanimi ljudmi.

V orografskem smislu Kobansko torej ni enotno pogorje.
V njem  bomo» morali vedno znova delati razliko- med Kozjakom, 
pogorjem vzhodno od Radija te r Košenjakom kot delom Golice. 
Košenjak se naslanja n a  široko gmoto Golice, katere visoki plečati 
hrbet, dosezajoč še 2133 m, gleda v ozadju visoko čez pokrajino-; 
toda od nje je ločen po- pasu nižjega površja ob zgornji Bistrici, 
tako da se s svojo znatno višino 1522 m uveljavlja v o-roplastiškem 
smislu dokaj samostojno. Toda medtem ko Košenjak ne zaostaja 
po višini omembe vredno za najvišjim i vrhovi Pohorja, je ostalo 
Kobansko znatno- nižje. Zakaj vzhodno- od prevala Radija se tudi 
najvišji vrhovi približujejo komaj tisoč metrom, a najvišji med 
njimi, K apunarjev vrh, se vzpenja le 1049 m visoko. Razen po 
višini zaostaja Kozjak mnogo za Pohorjem tudi po širjavi in masiv
nosti. Saj o-bsega le razmeroma ozek pas višjega sveta, sestoječega 
pretežno iz metam orfnih škriljevcev, ki jih  je globoko vrezana 
D ravska dolina ločila od enakega Pohorja in ki jih na severni 
strani obdaja znatno nižji terciar Graškega zatoka. Pogorje Kozjak 
predstavlja razvodni pas med murskimi in dravskim i pritoki, a 
ker teče D rava, ki ga je ločila od Pohorja, neposredno ob njem, 
so- ga njeni pritoki s svojim dokaj globokimi temnimi grabami, 
»jamami«, razrezali na posamezne dele, hrbte in kope. Eden takih 
hrbtov je K o z j a k  v ožjem smislu, dvigajoč se 550—700 m nad 
Mariborom, k je r se vzpenja iznad Slovenskih goric ob Rošpohu; 
sega do globoko zarezane grabe ob Črmenici, z Ostrim vrhom 
(Sv. Duhom, 907 m) kot najm arkantnejšim  ter Kolarjevim vrhom 
(988 m) kot najvišjim . Zahodno od Črmenice, k i je ob njej grapa 
zarezana izredno- globoko, 550 m, in Lučan je drug hrbet, R e m š 
n i k ,  bolj širok in manj enoten, bolj podoben razrezani visoki 
planoti, s Sršenovim vrhom (965 m) kot najvišjim, dvigajočim se 
v južnem kobanskem delu. Proti SZ od tod postane hrbet zopet 
enotnejši in o-žji; to so R a  d l  j e ,  ki se v njih vzpenjata P ankrac 
900 m, pa  K apunar jev vrh  1049 m, z mnogimi kopam i med obema 
višinama. Radlje se spuščajo proti Z v globoko zarezano grabo- ob 
Radoljni (88), ki vodi ob njej, čez preval Radelj (670 m), edina 
cesta čez Kozjaško pogorje. Na zahod se z Radija vzpenjajo 
obronki Gólice; tudi tu  imamo v glavnem hrbet smeri Z—V, toda 
nič manj razrezan; njegov glavni del s K o š e n j a k o m  (1522 m) 
je zgornja Bistrica krepko ločila od ostale Gólice.



GEOLOŠKA SESTAVA. Kobansko sestoji domala le iz metam orf
nih škriljevcev, toda tu  in tam  prekritih  z ostanki mezozojskih ali 
celo terciarnih kamenin. Kozjaško pogorje moli kot gorski čok tudi 
v geološkem smislu iznad okolice. Njegovo jedro- sestoji iz slju- 
dovca in gnajsa, v znatnem delu pa  so zastopani tudi filiti. Meta
morfno osnovo- prekrivajo na  nekaterih mestih mlajše sedimentile 
kamenine, toda le v prav  m ajhnem  obsegu. V vzhodnem delu ležijo 
na  površju triadne in kredne hribine (90, 20), največ dolomit; iz 
njih sestoji m arkantni Ostri vrh, k i že po svojem imenu priča 
o učinku geološkopetrografske razlike. O d vzhodne in od severne 
strani segajo v obrobno področje še terciarne plasti, prekrivajoč 
staro gorsko ogrodje. Na vzhodnem koncu je Sv. U rban (595 m) 
prvi — ali zadnji — daleč vidni vrh, ki je iz metamorfnih škri- 
Ijevcev, terciarna odeja prevlada tik  vzhodno pod njim. Ta po
zicija daje U rbanu m arkantno1 razgledno* vlogo, ki je po njej na 
glasu zlasti p ri mariborskih izletnikih.

Med Kozjaškim pogorjem in Golico sega čez hrbet terciarna 
prečna proga; v njej se je razvil Radeljski preval. Toda kakor se 
vidi v globoko zarezani grapi ob Radeljskem potoku, miocenske 
plasti le razmeroma malo na debelo prekrivajo- kristalasto osnovo. 
Med pritoki Čakave in Radeljskega potoka se je razvodje v malo 
odpornih terciarnih plasteh zarezalo- posebno globoko in tu  je na 
stalo nizko ležeče sedlo, visoko le 679 m; promet ga je porabil za 
cesto, ki veže Dravsko dolino s srednjo Štajersko. Tik nad Radelj
skim prelazom, v Radljah, segajo terciarne plasti p rav  visoko in 
tvorijo- tudi glavni hrbet v višinah 900—1000 m z najvišjim i vrhovi 
vred (1049 m). Na vsem Kozjaškem pogorju je bila sprva terciarna 
odeja širšega obsega (90).

O notranji zgradbi Kozjaškega pogorja so nam podali geologi 
naslednjo- sliko (90, 131). Pogorje predstavlja antiklinalni hrbet, 
ki se spušča s severnim krilom v južno obrobje terciarnega G ra
škega zatoka, a z južnim  krilom v sinklinalo ruško-šentlovrenško- 
ribniškega podolja. Vendar to ni le enostavna enotna antiklinala, 
marveč sestoji pravzaprav iz dveh bolj ali m anj vzporednih anti- 
klinalnih hrbtov, ki oklepata ožji sinklinalni pas (90). Ozka vmesna 
sinklinala se vleče od terciarnega področja pri Radljah-M aren- 
bergu preko razložene vasice Remšnika (686 m), Zgornje Kaple in 
Spodnje Kaple proti V. Sinklinalno področje je deloma označeno 
v oroplastiki kot sorazmerno nižje ali pa tvori živahno- razrezano 
planoto med obema oklepajočima jo antiklinalnim a hrbtoma, ki 
jo v glavnem presegata z višinami. Severna antiklinala obsega 
Radlje, ki so v znatni meri prekrite  še z mioceno-m, v glavnem pa



hrbet Remšnika, ki se n a  vzhodnem koncu, ob razloženi vasici 
enakega imena, nad avstrijskimi Lučanami, skrije popolnoma pod 
miocensko odejo. Remšniški antiklinalni hrbet tvori v vsem obsegu 
od Radija (670 m) do konca nad povirjem Črmenice, med Arvežem 
in Lučanami, razvodje med dravskim i in murskim i pritoki. Zato 
je ka j razumljivo, da se je državna m eja naslonila nanj v vsem 
obsegu, kakor se ga je bila oprijela tud i narodna meja najbrž že 
ob koncu srednjega veka.

Kozjak sestoji p rav  tako kot remšniški antiklinalni hrbet iz 
starokristalinskega jedra, k i so preko njega naloženi metamorfni 
staropaleozojski kristalasti škriljevci (90, 61); na njih  leži, kakor 
mimogrede že omenjeno, še trijadna dolomitna plošča v Ostrem 
vrhu  (pri Sv. Duhu), nad  njo pa  še nekaj krede. Kozjak je zelo na 
široko napet gorski svod, ki se vleče proti Z po južnem krilu  Remš- 
niške planote, k jer obsega najvišje tam kajšnje vrhove (Sršenov 
vrh, 965 m) ; njegovo južno krilo se spušča v ruško-šentlovrenško- 
ribniško sinklinalo. Široki antiklinalni svod se ni uveljavil kot 
razvodnica, dasi mu pripadajo najvišje vzpetine od Sršenovega 
vrha pa tja  do Sv. U rbana; dravski pritoki so- ga prerezali domala 
v vsem obsegu in posegli še v območje kapelske sinklinale ter nje
nega nadaljevanja. Spričo tega se tu  državna meja nahaja  na 
severnem robu pogorja.

V vsem Kozjaškem pogorju ima gorska zgradba smer Z—V.
Ista smer se nadalju je v južnem delu Gólice. Toda brž proti severu 
se uveljavi prehod v smer JV—SZ, ki gospoduje od tod v vsem ob
močju obsežne Gólice (90, 71) ter Svinjske planine.

V širokem področju med sedlom Radijem (670 m) in ustjem
Labotske doline se vzpenjajo iz D ravske doline pretežno ne zelo 
strma pobočja široko plečate Gólice. D ravska dolina je tu  vrezana 
v sinklinalo, katere severno krilo se vzpenja v Košenjak. Domala 
ves ta predel, kakor sploh ves južni del Gólice, sestoji iz raznih 
vrst blestnika, le v manjši meri so zastopani drugi metamorfni
škriljevci, filiti med njimi najbolj na  jugu (73, 94).

Golica s Košenjakom je pravi tipični gorski čok, orjaški čok, 
ki je ostal dvignjen v velike višine med terciarnim Graškim za
tokom in staro udorino Labotske doline, potekajoče vzporedno z 
gorovjem. Na Z obdaja Golico izrazita prelomnica, potekajoča po 
Labotski dolini, a proti V in J se je uveljavilo ponavljajoče se ugre
zanje sosedstva v stopnjah. Temu prim em o se spuščajo pobočja 
Golice-Košenjaka najbolj strmo v Labotsko dolino; tja  se odtekajo 
najkrajši potoki. Preseneča, da. se znaten del površja odteka še 
neposredno v  Dravo. Bistrica s svojimi pritoki izvira daleč na S



in doseza D ravo v tesni debri; ločitev Košenjaka je ustvaril prav 
ta  potok. P ri ureditvi njegovega porečja je nem ara regresivna 
erozija le malo prispevala, saj je podoba, da smo tu  v območju 
stare hidrografske dediščine.

POVRŠJE. Kobansko* je  po značaju svojega površja v glavnem 
podobno Pohorju. Košenjak nas prav  posebno spominja na Po
horje bodisi po višini kot po široki raztegnjenosti gorskih pleč in 
vrhov.

Tudi na Kobanskem je  bilo* mogoče ugotoviti p rav  izrazite 
vršine, ki si sledijo zapored od najvišjih vrhov do vznožja, spo
minjajoč na pohorske stopnje. V južnem  delu Gólice je dosedanje 
raziskovanje ugotovilo (15) naslednje vršine ali terasne nivoje.
V južnem delu je najvišja vršina 1500—1580 m; pripada je mejni 
Košenjak s svojim ovršjem. Zelo dobro se vidi vršina 1300—1360 m; 
v porečju Bistrice je zelo na široko razvita, p ripada ji tudi mejni 
Prniški hrbet vzhodno od Košenjaka s Sv. Urbanom (1330 m).
Y njeni višini se drži dolgi plečati hrbet, k i veže onstran državne 
meje Košenjak z glavnim ogrodjem Gólice. Ob njej je lepo ohra
njena, ponekod (na prim er južno* in zahodno* ob Košenjaku) prav  
dobro vidna terasa v pobočjih v višini 1240—1270 m. širše ploskve 
zavzema vršina v višinah 1000—1050 m (15); obdaja Košenjak na 
vseh straneh, dasi ne n a  široko, toda pripadajo  ji najvišje plane 
kope, ki se vlečejo* tja  do Radija, Pernice (1060 m), Sv. Jerneja 
(1041 m) itd. Saj je  to hkrati višina, v katero segajo* še najvišji v r
hovi Kozjaškega pogorja, zlasti v Radljah te r Remšniku, in Strojne. 
Široko moremo opazovati vršino v višinah med 900 in 960 m. Okrog 
Košenjaka jo vidimo v pobočnih terasah in gorskih pomolih, a raz 
meroma na ozko. Najbolj na široko* gospoduje v pravem  Kozjaku, 
k je r se domala vsi znatnejši vrhovi završujejo v  njej, a  tud i na 
Remšniški planoti je v njej znaten del vrhov. Zelo prostrano je 
ohranjena vršina v višini okrog 820—870 m, posebno* v  osrednjem 
delu Kozjaškega pogorja, a ob Kozjaku nekako* v višini od 800 
do 850 metrov. Nižje vršine, zlasti 700—740 m in 630—700 m (15), 
so* v večji razsežnosti ohranjene zlasti v Remšniški planoti ter v 
sosedstvu Radeljskega prelaza, k jer tvorijo še dokaj dolge hrb te  in 
gorske pomole, medtem ko so drugod omejene pretežno n a  ožje 
terase. Nižje vršine so mnogo manjše razsežnosti.

Iz navedenega so* razvidni elementi površja na Kobanskem. 
Homogenost geološko-petrografske sestave določa enakomernost ali 
celo enoličnost površinskih oblik. Nemalo je  pripomoglo k  temu 
tudi enakomerno hidrografsko omrežje, ki pozna domala le krajše



potoke, tekoče v Dravo, pa povirja murskih pritokov, ki so* ostala 
brez izjeme v severnih pobočjih Kozjaškega pogorja. Zato se vrstijo 
tesne grabe ali »jame« ob spodnjem toku dravskih pritokov od 
Košenjaka do Kamnice nad  Mariborom, druga drugi podobne po 
svojem debrskem prerezu, s strmimi pobočji, ki se vzpenjajo* tako 
rekoč iz struge s šumečo vodo navzgor povečini povsem brez raz
členjenosti in brez pregibov do višine okrog 600—750 m. Spričo

Pod. 22. Kapla (779 m) na Kobanskem

povsem nepropustne sestave tal je hidrografska mreža zelo gosta 
in dravski potoki so razrezali predel bolj enakomerno nego na  
Pohorju. Znatneje se pred drugimi potoki odlikuje Bistrica bodisi 
po vodni množini kot po dolžini toka, saj odmaka široko področje 
jugovzhodne Gólice. Toda v Kozjaškem pogorju ni nobene podobne 
izjeme; tu  se razlikujejo potoki po tem, da izvirajo nekateri p rav  
na severnem obrobnem hrb tu  in so zato grape ob njih  nekoliko 
večje, medtem ko so drugi krajši in »jame« temu primerno manjše.

Kozjaško pogorje je tedaj po oroplastiki razčlenjeno n a  sistem 
kratkih prečnih hrbtov; le malokateri med njimi so masivnejši kot 
Žavčarjev in Kolarjev vrh. H rbti se završujejo v zgoraj nazna
čenih višinah s širokoplečatimi vršinam i in ploščatimi kopami, ki



jih  ločijo ter vežejo hkrati položno usločena sedla. Redke izjeme 
z bolj priostrenimi vrhovi so- vezane največ na  odpornejšo kam e
nino, kot n. pr. že po imenu nase opozarjajoči O stri vrh (907 m). 
D aljši hrbet je mogel nastati samo na, razvodnici v severnem robu 
Remšniške planote, od koder se nadalju je  z enakimi svojstvi, a 
znatnejšo višino v Radlje. Tu je  hrbet dokaj nerazčlenjen in vrstijo 
se široko položne kope s širokimi sedli, ne da bi višina kaj prida 
kolebala, kar nas spominja na vzhodno Pohorje. V Košenjaku in 
še bolj v ostali Golici je podobnost s pohorskim površjem seveda 
še znatno večja. V celem je  vsekakor na  Kobanskem isti pokra
jinski tip  kakor na  Pohorju in na Strojni, o čemer nas najlepše 
poučuje pogled z višin kje v okolici Dravograda, na  prim er s Ko
šenjaka in njegovih obronkov.

GOSPODARSTVO IN NASELJENOST. Pedološki pogoji se na Ko
banskem v glavnem ne razlikujejo od pohorskih. Podnebni pogoji 
so vsekakor ugodnejši. Zakaj samo v Košenjaku se vzdiguje svet 
tako visoko, da so klimatsko postavljene kulturnim  sadežem zgor
nje meje. A še tu  ostane zgornja meja gozda, kolikor jo določa 
podnebje samo, nekoliko višje nego na osamljenem Pohorju. Zakaj 
na masivni, široki čokati Golici poteka nekako- 1700 m visoko, nad 
Košenjakom si jo je treba predstavljati nekako okrog 1650 m, raje 
višje ko nižje. Kolikor je goljave na Košenjaku (1522 m), je delo 
človeških rok; saj vidimo na  njegovih zahodnih pobočjih, zlasti pa 
na nekoliko nižjih severnih stranskih pomolih in sosednih vrheh, 
obsežne košenice in pašne trate, na katerih  še vzdržujejo onstran 
sedanje meje planinsko pašo. Lepe košenice pa  so- gori očitno p ri
pomogle do sedanjega imena.

Brž pod vrhom se začno temni iglasti go-zdi, k i zavzemajo do
mala vsa pobočja. Na prisojnih južnih in  zahodnih straneh Koše
n jaka segajo km etije z njivami jako visoko; podobno kot drugod 
na Golici. Na našem ozemlju se pojavijo najvišje njive ob redkih 
km etskih do-meh nekako v višini okrog 1200 m. F. Baš navaja, da 
so pri Sv. U rbanu na Planini, to je v vzhodnem bočju Košenjaka, 
v višini 1330 m najvišje poljske kulture tega področja. Pomenijo 
skupaj z enako- visokimi kmetijam i med Raduho- in Peco najvišje 
njive v ljudski republiki Sloveniji. Toda njive in kmetije se zgo
stijo šele v višinah od 1000 m navzdol. V endar v vsem področju 
Kobanskega ostane delež njiv  in travnikov z vrtovi ter sadovnjaki 
jako pičel, podobno kot na Pohorju. K akor samo ob sebi umljivo-, 
so ku ltu re izkrčene po planih delih površja, izrabljajoč po morfo- 
grafskih ugodnostih tu  hrbte, tam  kope pa sedla med njimi ter



položnejše pregibe v pobočjih in  terase. Prisojne lege so v primeri 
z osojnimi toliko bolj v prednosti in toliko bolj izrabljene, kolikor 
višje gremo (93). Značilno je, da  so nižje lege v vzhodnem delu 
Kozjaškega pogorja, namreč v strmih pobočjih nad tesno dravsko 
sotesko med Vuhredom-Spodnjo Vižingo in Falo, skoro povsem ne
izkoriščene; k a r  je tu  obdelanega, se nahaja  vse zgoraj več sto 
metrov nad  dnom D ravske doline. Pobočja so- ostala sklenjeno pre 
k rita  z gozdom prav  do reke in do dna globokih grab. N ad zgor
njim  pretežno ploskim delom D ravske doline je izkrčenih znatno- 
več gozdnih ta l in jase so tu  tudi v spodnjih legah številnejše; celki 
samotnih km etij nas pozdravljajo od povsod iz gozdnega zelenja. 
Gozd je pretežno iglast, proti vzhodu krepkeje pomešan z listavci, 
v glavnem z bukvijo. V celem je Kobansko izrazit gozdni predel; 
gozdno- bogastvo odloča o gospodarskem značaju pokrajine, ki v 
tem pogledu docela spominja na Pohorje. Za izkoriščanje gozda je 
obema skupna prom etna osnova v D ravski dolini, ki opravlja in je 
opravljala odvoz lesa v  raznih oblikah.

Vinogradi se naslanjajo na spodnja Kozjaška pobočja le v 
majhnem obsegu na V, nad ruškim  okolišem D ravske doline.

Izkoriščanje gozda je  poglavitna gospodarska osnova ko-ban- 
skega prebivalstva. O tem pričajo- neštete žage, ki se vrstijo- ali so 
se vsaj vrstile po grabah od ustja  v D ravski dolini navzgor, dokler 
zadostuje vodna sila. Velike množine hlodov so spravljali od tod 
k Dravi, bodisi na železniške postaje ali k  reki, da so jih odprem- 
ljali po- njej s splavi. Težava z odvozom lesa so tu  še večje nego 
na Pohorju, zakaj po »jamah« so izpeljani le slabi kolovozi. Edina 
prava cesta na Kobanskem je ona, ki je zgrajena od Radelj (Maren- 
berga) na Radelj in drži čez preval na  Ivnik (Eibiswald).

V ostalem je gospodarstvo zelo- podobno kot na Pohorju. Kme
tijstvo-, bodisi poljedelstvo ali živinoreja, prideluje le za domače 
potrebe, toda gospodarsko- šibkejši morajo obilo dokupovati, a  iz
datke k riti z zaslužkom pri izrabi gozda. Nekaj prodajo- priredka 
v živinoreji, v ugodnejših legah gre na trg tudi sadje, zlasti jabolka 
in malo sadjevca, perutnine ter jajc. Za zatišno gorsko pokrajino 
je značilna neka konservativnost, ki se kaže na  prim er v tem, da 
se tu  ponekod še drži izdelovanje domačega platna ali se je vsaj 
držalo še do nedavna. Saj se je tudi dimnica po- teh gorskih domeh 
najbolj trdovratno- ohranila, a  je  dandanes že velika redkost, po
dobno kot na Pohorju (93).

Tudi Kobansko je  področje samotnih kmetij, kmetski domovi 
so podobni pohorskim. Združbe domov v manjše skupine ali za
selke so nastale le malokje, in sicer bodisi spodaj, k je r je nudil



stik med grabo in D ravsko dolino zanje prikladno osnovo, ali 
zgoraj v širših planih legali, k je r so nastala župna središča, kakor 
so Sv. Urban, Sv. Križ, Sv. Duh, Zgornja Kapla, Ojstrica, Pernice, 
Sv. Jernej. Tudi tu  prevladujejo za župnije in naselbinska središča 
imena po cerkvah, znamenje, kako so imele cerkve vlogo popu-

Pod. 23. Remšnik (686 m) na Kobanskem

lacijskin privlačnih jeder in zgoščevalcev prebivalstva. Samo okrog 
njih  so se na višinah razvili zaselki ali m ajhne vasice. Toda veli
kost teh naselij je le skromna, saj gre domala le za mlajše župnije, 
ki so bile ustanovljene povečini v jožefinski dobi ali celo še kes- 
neje. Edina starejša župnija je na Remšniku (Sv. Jurij, 686 m) 
ustanovljena presenetljivo zgodaj, že leta 1201 (6, 127). Tu in 
v Zgornji K apli (779 m) so našli prazgodovinske izkopanine, zna
menje, da je Remšniška planota nudila ugodne pogoje za zgodnjo 
poselitev v zmernih višinah med 650 in 800 m. K cerkvam so se 
naslonile skromne gostilne, posamezni obrtniki, v novejši dobi šole 
pa varnostne in končno še obmejne postojanke. Danes se v teh 
višinskih središčih družijo prosvetne in gospodarske ustanove, a 
nanje se naslanja tudi mejni pregledni sistem. V upravnem  po



gledu pa pripadajo tudi ta visoka kobanska naselja občinam, ki 
imajo svoje središče spodaj v D ravski dolini.

V ostalem je Kobansko tipično področje samotnih kmetij. Baš 
popisuje, kako so za njihovo namestitev na Kozjaku izbirali pre
težno kope, na Remšniški planoti h rb te  in police, na Radljah ter 
Golici pa pobočja (83, 20). Intenzivnejša izraba prisojnih leg se 
opaža zlasti v zahodnem delu, k čemer je očitno mnogo pripomogla 
orografska ugodnost; saj tu  stopnjevita razporeditev pobočij nad

Pod. 24. Vurmat na Kobanskem

Kmečka hiša

piano- Dravsko dolino posebno učinkovito- vabi na naselitev. Zato 
je tu  in v zahodnem delu Remšniške planote gostota najznatnejša. 
Kozjak je razmeroma najm anj obljuden, a povsem neposeljen je 
samo ovršni del Košenjaka. Kmetije imajo seveda tudi tu  svoje 
zemljišče v tipičnih celkih.

V grapah ni nikjer prostora za kmetije, samo žage z mlini so 
v njih, a še ti niso stalno obljudeni, saj delajo v njih največ z na 
jetimi močmi. Kolikor nižje in bližje dolini, toliko večje so na 
splošno žage in toliko trajneje se opravlja delo v njih. Manjše so 
last kmetov z višin, a večje so bile v rokah velikih posestnikov in 
lesnih trgovcev. V zadnji dobi so mnoge od teh žag opustili in kon
centrirali obrat v najugodneje postavljenih.



Kobansko je v celoti pravzaprav  še m anj zložno prehodno ko 
Pohorje. Grape so izrabili za preproste kolovoze, a edina cesta, ki 
drži preko Kobanskega, je izpeljana tako, da v južnem delu sploh 
ne izkoristi grape, marveč položna pobočja nad  njo. Toda ta  cesta 
je  že starejša in ni pomenila le zveze med Dravsko dolino ter 
nizkim terciarnim  gričevjem srednje Štajerske, marveč tudi na j
bližjo zvezo med Gradcem in Celovško kotlino ter Mislinjsko do
lino. Sicer pa  je Kobansko zatišna pokrajina tako danes kakor je 
bila nekdaj. Na njej se je ohranila slovenska govorica v vsem ob
segu, medtem ko je v vsem nižjem terciarnem gričevju te r hribovju 
severno od tod popolnoma prevladala nemščina. Tako je postalo 
Kobansko mejni etnografski predel in po posredovanju narodne 
mejnice v prevratnem  letu 1918 mejna pokrajina tudi v državno- 
političnem smislu. Po svoji obliki ozkega, krepko razrezanega gor
skega hrb ta  je Kobansko v velikem za državno-politično mejo prav 
prikladno. V malem so seveda z državno-politično* mejnico težave, 
saj je tudi tu  kakor povsod v sredogorju gorski hrbet pokrajinska 
enota ; nekdanje občine, župnije in celo vasi, stoječe na raz vodnem 
hrb tu  Ostri vrh, so* bile 1918 z novo* mejo razkosane. N ekaj etno- 

.. grafskega slovenskega ozemlja je  ostalo onstran državne meje v 
Avstriji, v največjem obsegu okrog Lučan, pa v Soboti zadaj za 
Košenjakom, v porečju zgornje Bistrice.

Raztegnjena, a ozka pokrajina kakor je  Kobansko, je  demo- 
geografsko navezana na nižje področje in tam kajšnja gospodarska 
te r urbanska središča pa prometne žile. Poprej se je ta  navezanost 
do neke mere uveljavljala v obe smeri, toda naglasiti je treba, da 
so Kobaci od nekdaj težili v glavnem v  D ravsko dolino. D an
danes je državna meja odločilni činitelj, ki loči privlačno- področje 
D ravske doline od onega v m urskem  porečju. Saj je D ravska do
lina bližja nego so- večji k ra ji na severni strani dolini Čakave, 
rečice G raškega terciarnega zatoka. Vzhodni del Kozjaškega po
gorja je v tem pogledu na najboljšem, saj ima v bližini Maribor, 
ki so do njega zveze dokaj prikladne, dasi po slabih potih. V vsem 
področju Kobanskega pa  je bliže do železniških postaj v D ravski 
dolini nego do železne ceste v avstrijsko-nemškem severu ; za odvoz 
lesa je bilo to vedno velike važnosti. Kot tržišča in upravna sre
dišča imajo funkcijo poglavitno Radlje (Marenberg) in Dravograd. 
N a severu, v murskem porečju, je na zgornjem koncu planega dela 
doline ob Čakavi manjše tržišče Ivnik (Eibiswald). Trg je nastal 
na tem mestu očitno v genetični zvezi s prelazom Radijem, saj se 
začne ravno- tu  cesta vzpenjati v goro- proti Radljam (Marenbergu).



V novi dobi so se tu  razvili znatni premogovniki. V širšo Čakavsko 
dolino priha ja  od vzhoda malo ožja dolina Lučanske Pesnice in 
v njej stojita trga  Arvež (Amfels) ter Lučane (Leutschach). Med
tem ko je spodaj v Čakavski dolini že popolnoma prevladal nemški 
živelj, smo pri Arvežu in Lučanah še neposredno ob jezikovni meji. 
Kmetije v hribovju južno in vzhodno od Lučan so še slovenske, 
a obilo slovenskih doseljencev je prihajalo tudi v naštete trge ter 
premogovniška središča, zlasti mnogo p a  je bilo- Slovencev v Lu
čanah.

Kobansko ima za turistični prom et mnoge ugodnosti, podobno 
kot Pohorje. Bližina Maribora, lahka dostopnost od železniških po
staj v D ravski dolini, imenitni razgledi k ljub  zmernim višinam, 
široki spričo osamljene lege, vse to povzroča, da so se izletniki ob 
nedeljah vedno močno pojavljali na kobanskih kopah. Vloga meje 
se uveljavlja z raznimi učinki, ki se spreminjajo po raznovrstnih 
pogojih. Po letu 1945 je turistični promet iz znanih in  razum ljivih 
vzrokov na tem lahko* prehodnem mejnem pasu med Jugoslavijo 
ter Avstrijo zelo trpel in v glavnem skoro docela zastal. Ne more 
pa biti dvoma, da se bo ob napredujoči normalizaciji meddržavnih 
odnošajev zopet obnovili in bistveno povečal.

SLOVENSKO OZEMLJE ONSTRAN SEDANJE DRŽAVNE MEJE NA 

KOBANSKEM. S o b o t a  je gorska soseska v srednjem in zgornjem 
porečju Bistrice, ki se skozi Muto izliva v Dravo. Dolina Bistrice 
sama, zarezana v južni del gorovja široke Golice, je tesna, povečini 
prava deber, k je r n ik jer ni prostora ne za polje ne za domove, 
marveč kvečjemu za mline in žage, k i jih k a r  mrgoli na srednjem 
toku rečice. Toda visoko zgoraj na terasah, posebno na širokih 
planjah v višinah okrog 1000—1180 m, so se namestile raztresene 
kmetije, v katerih  se je ohranilo slovensko* prebivalstvo do naših 
časov, pač ker jih je čuvala samota gorske pokrajine. Poglavitni 
del teh osamljenih gorskih kmetij p ripada občini Sobota (nem. 
Soboth), k i ima svoje središče 1070 m  visoko. N ekdaj je bila tu  
gor glažuta (57, 18), ki je precej pripomogla k ponemčevanju slo
venskih kmetij, a v zadnjih desetletjih germanizacija polagoma 
napreduje; saj je slovenski jezik izključen iz javne uprave in tudi 
iz cerkve. Ko* je še delovala steklarska industrija, je bilo število 
prebivalstva mnogo večje (do* 1400, Beg, 18; leta 1880 885, a  le ta 1910 
le še 708). Prebivalstvo se seveda še vedno močno odseljuje. Sobota 
z Mlakami, tik  onstran meje za Pernicam i te r del R advanja ob



meji nad  Muto, to je  še ostanek slovenskega gorskega prebivalstva 
(93 a, 4).

S l o v e n s k a  s o s e s k a  o k r o g  L u č a n  je od soboške 
močno različna. Tu se nadalju je  slovensko kmetsko prebivalstvo 
po severnih pobočjih K ozjaka od Ostrega vrha po občini G r a 
d i š č e  do dna doline pri Lučanah, a  p rav  tako tudi v najzahod- 
nejših Slovenskih goricah, od Kungote in Šentjurija ter od Svečine 
in Špičnika proti zahodu, v občini K l a n c i  do dna doline pri 
Lučanah. To dolino je  vrezala rečica, ki ima značilno ime Pesnica 
(Pessnitzbach) in teče proti zahodu ter je dotok Čakave, ki teče 
v Solbo Graškega terciarnega zatoka. S tem je označeno, da so' Slo
venci okrog Lučan upravno in gospodarsko pod vplivom orien
tacije proti Gradcu. Njihovo gospodarsko' središče je trg L u č a n e  
(Leutschach), staro, majhno, tržno», toda na pol kmetsko naselje 
brez uradov, docela odvisno od trgovine s kmetsko okolico. Ni čudo, 
da je bilo» tudi v Lučanah mnogo slovenskega prebivalstva še v 
najnovejši dobi in da se je  stalno jačilo s slovenskim doseljeva
njem; tudi v cerkvi je imel slovenski jezik veljavo (57). Ob koncu 
avstro-ogrske dobe so imele Lučane 573 prebivalcev, Gradišče 2409, 
a Klanci 1703.

Slovenci soseske okrog Lučan so tedaj del etnografske enote 
K ozjaka in Slovenskih goric, s katerim i so bili zlasti trdno po
vezani skozi stoletja. Saj v reliefu ni videti prirodnih osnov, na 
katere bi se mogla nasloniti leta 1918 potegnjena državna mejna 
črta, trgajoča narodnostno enoto. G lavna cesta, ki veže okolico 
Maribora čez Zgornjo Kungoto (294 m) ob Pesnici z Lučanami, se 
vzpenja čez nizko razvodno področje in ga prevali v nadmorski 
višini samo- 410 m. Zelo položno se spušča navzdol v dolino Lu- 
čanske Pesnice (prim. ime!) in doseže Lučane v nadmorski višini 
352 m. Očitno je  tedaj, da je od Lučan najprirodnejša navezanost 
na Maribor, tembolj, ko1 proti srednještajerskem u nemškemu se
veru daleč ni večjega mesta. O b pogledu z visokega, n a  prim er 
z Ostrega vrha, posebno zgovorno p a  zlasti na geografskih kartah, 
se zelo» učinkovito uveljavlja ta škrbina, s katero se avstrijska 
državna meja zajeda v Slovenijo — Jugoslavijo' med Kozjakom in 
goriškim Špičnikom, v nasprotju  z docela izravnano' slovensko- 
nemško narodno mejo, segajočo skoro v neposredno bližino M ari
bora. Iz vseh teh razlogov je Jugoslavija na mirovnih konferencah 
v  letih 1946—1947 kakor pri Soboti tudi tu  predlagala mejno ko
rekturo, zahtevajoč soseski Soboto in Lučane za LR Slovenijo in 
Jugoslavijo.



DRAVSKA DOLINA

LEGA IN CELOTNI ZNAČAJ. D ravska dolina, je v vsakem po
gledu osrednja žila Pohorskega Podravja. Loči Pohorje od Ko
banskega, Strojno od Šentpavelskih hribov, a  pomeni obenem v 
antropogeografskem smislu vez med njimi. Toda veže tudi veliko 
Celovško kotlino in Dravsko polje, obe prostrani udorini, nasuti 
z mladim drobirjem. P rav  v razliki do njiju  priha ja  njen prirodni 
značaj posebno do veljave, saj je to tesna dolina, po velikem delu 
tako tesna, da predstavlja pravo deber, k je r je  reka zarezana ne
posredno v živo skalo. Ni čudo, da tu  že na prvi pogled zbode 
v oči celotna gradbena pozicija Pohorskega Podravja: v  njem je 
na delu tektonsko' dviganje in D rava je  mogla v večni borbi z njim  
sproti poglabljati svojo strugo te r ustvariti tesno deber med obema 
udorinama, D ravskim  poljem in Celovško' kotlino, k i sta bili hk rati 
področje ugrezanja in nasipanja.

D ravska dolina med Celovško kotlino in D ravskim  poljem ni 
enotna, marveč sestoji iz več delov, ki so- genetično' med seboj 
dokaj različni. Ze kratek  pogled na  geološko karto  nam pokaže, 
da je njen razvoj v znatnem delu v genetični zvezi s terciarnim 
ruško-šentlovrenško-ribniškim podoljem. V njem leži spodnji del 
doline med Mariborom in Falo, p rav  tako zgornji del med Vuhre
dom ter Dravogradom. Med Vuhredom in Falo je D rava zašla v 
eni od pliocenskih razvojnih stopenj v kristalasto ozemlje, nem ara 
po epigenezi, ter si vanj izdolbla p rav  tesno dolino, pravo deber, 
ki je v očitnem nasprotju  z ploskima oddelkoma, izdelanima v sin- 
klinalnem podolju.

Docela drugačne zasnove je D ravska dolina med Dravogradom 
in Labotom; tu  se nahajam o v velikem labotsko-mislinjskem tek 
tonskem ja rku  in ne moremo se potemtakem čuditi, da je tudi tu  
nastala prostorna plana dolina. Končno imamo še oddelek od La
bota do Celovške kotline, s katero se stika nad  Zvabekom. Geologi 
menijo, da se je tud i ta  oddelek med Strojno in Gradniškim (Šent
pavelskim) hribovjem razvil ob prelomnici (92).

Različna zasnovanost posameznih oddelkov Dravske doline se 
ujema ponekod z različno geološko-petrografsko' sestavo sedanjega 
površja. V glavnem je izdelana v kristalastih škriljevcih, ki pa  niso 
povsod enake prirode, enake starosti. V sinklinalnih oddelkih je 
dolina vrezana v mlajše kamenine, v  znatni meri v mladi terciar, 
ki je seveda v njem erozija najhitreje napredovala. V mlajših in



m anj odpornih kam eninah vidimo širše dele doline nego v  starejših 
hribinah, toda najtesnejši so oni, k je r ni tektonska zasnova vrezo- 
vanju  in odplakovanju lajšala dela.

NASTANEK IN PRIRODNA SYOJSTYA. V celoti je ruško-ribniško- 
vuzeniško terciarno podolje najbolj povezano z razvojem Dravske 
doline. Ob M ariboru se D ravsko polje zoži in preide nekako do 
Pekrske gore v  dolino. D a je njen spodnji del vrezan popolnoma 
v sinklinalno terciarno podolje, razvidimo že na  prvi pogled po 
tem, kako so miocenske in pliocenske plasti ohranjene tako n a  levi 
kot na desni strani doline. Na obeh straneh jih vidimo le v ozkem 
pasu in v m anjših zaplatah, a v znatnem  delu jih je erozija z 
odplakovanjem že odstranila. Dolina je prostorna; plosko dno v 
diluvialno-aluvialni nasipini je na najširših mestih široko preko 
dva kilometra. Terciarna sinklinalna dolina je vezana hk ra ti na 
tektonske prelome, ob njih  so na več krajih  ob Pohorju, na prim er 
pri Fali, n ad  Rušami, pri P ekrah  prodrle posamezne ognjeniške 
žile skozi miocenske plasti navzgor; Pekrska gora je  iz tonalita 
(77, 14); še v  začetku mlajšega terciara  so tu  delovale ognjeniške 
sile, navezane na  ta  tektonski pas. Toda tako- m arkantnih potez 
kakor v strmi, osamelo stoječi Pekrski gori vulkanske hribine v 
lice pokrajine po drugod niso vtisnile.

Ako stojimo k je r pri Rušah in  se oziramo proti Z, imamo vtis, 
da se glavna dolina nadalju je v premi smeri proti zahodu, zakaj 
preko Činžata, Puščave in Šentlovrenca se v površju dobro vidi 
nižji pas, predstavljajoč nadaljevanje terciarne sinklinale, medtem 
ko se vzpenjajo- višji h rbti tja  do- D ravske debri 700—850 m (Lob
nikov vrh 708 m, Štiblerjev vrh 678 m, Rdeči breg z Jurčičevim 
vrhom 845 m). Tu se nazorno- vidi, da je D rava zares tako rekoč 
odrezala kos Ko-zjaškega pogorja in ga prik ljučila k  Pohorju.

P ri Fali ali točneje pri falski hidroeentrali se značaj D ravske 
doline popolnoma spremeni in od tod navzgor teče D rava po tesni 
debri brez vsakršnega ploskega dna. Taka ostane D ravska dolina 
tja  do Vuhreda, pravzaprav  do Spodnje Vižinge, k je r se njeno dno 
iz tesne debri razširi v plosko danjo ravnico.

Med Falo in Spodnjo Vižingo- je  D ravska dolina vsa vrezana 
v kristalaste škriljevce in je prava tipična deber. Domnevati mo
ramo-, da je D rava sprva tekla po miocenskem sinklinalnem po
dolju. Iz nje je zašla nem ara po epigenezi; ni seveda izključeno, 
da se je reka oddaljila od svojega starejšega toka s tem, da je viju-



gala po ravniku pliocenske dobe in se preložila v sedanjo- sever
nejšo lego, k je r je izoblikovala današnje tesnice. Pozornost vzbujajo 
krepki njeni ovinki, predvsem velika zanka nad  Falo. Dolina je 
tako tesna deber, da je ostalo le malokje ka j malega diluvi alno- 
aluvialne nasipine; po- veliki večini se strm a pobočja kristalastih 
škriljevcev spuščajo- p rav  v rečno- strugo-. Ker segajo pobočja v dno 
doline domala brez pregibov in teras z višin 600—800 m, je značaj 
debri še krepkejši, še veličast- 
nejši. D a so- na  strmih pobočjih 
pogoji samo- za gozd, je ob sebi 
umljivo. Sko-ro- docela je neoblju
dena dolina tukaj, redka so- ne
znatna naselja v njej, kakor sta 
Brezno- in  Ožbolt.

D ravska dolina med Vuhre
dom—Spodnjo- Vižingo- in  Dravo
gradom je podobna ruškem u od
delku. Vrezana je  v območje sin- 
klinale, ki loči Pohorje od Ko-še- 
njaka-Gólice. V njenem dnu leži 
miocenski terciar. Med D ravogra
dom in Trbonjam i je  D ravska 
dolina vrezana v  severno krilo 
sinklinale, že v metam orfne k a 
menine, k je r je nem ara terciar 
šele kesneje denudiran. Južno od 
D rave se vleče pas terciarnih k a 
menin od iznad Otiškega vrl i a 
proti Trbojam, do-sezajo-č višine 
do 838 m. D ravska dolina sama 
je torej vrezana, očitno po epigenezi, v starejše in trše kamenine, 
pa je spričo- tega le tesna deber, kjer je tudi diluvialno-aluvialne 
nasipine razmeroma prav  malo.

V pasu ob Radljah (Marenbergu) in Muti—Vuzenici ter med 
Spodnjo Vižingo in Trbonjami, teče D rava po širši dolini, k i na 
pravlja vtis dokaj prostorne podolžne kotline. Res imamo- tu  
opravka z u dorino. V področju med Pohorjem in Golico je nastala 
že zgodaj podolžna kadunja, kakor pričajo mlajše geološke plasti.
V mlajši geološki dobi se je kadunja še nadalje poglabljala in se 
ugrezala ob podolžnih prelomih (92 — 1928, 514). Nekoliko- severno 
od stržena sinklinale se je ob mladih, strmo potekajočih podolžnih 
prelomih udrl podolžni pas in nastala je udorina, ki ima mestoma

Pod. 25. Deber pri Ožboltu 
v Dravski dolini

s splavom nekdanjih časov



značaj tektonskega jarka. Največjo širino doseže pri Vuzenici in 
pri Radljah (Marenbergu), to- je  med Trbonjami in Spodnjo Vi
žingo, k je r je plosko dno v diluvialno-aluvialni nasipini široko 
preko 2 km. V severnem in južnem krilu  udorine se vidijo na po
vršini mlajše geološke plasti, bodisi terciar kot daciti, znamenje, 
da so se tudi tu  izbruhi nadaljevali še v mlado dobo. Zlasti m ar
kantne so krpe trijadnega dolomita, ki tvorijo tik severno ob 
Radljah niz zelo značilnih vrhov in kop, razlikujočih se pokrajinsko

Pod. 26. D rava p ri Zgornji Vižingi
(epigenetske čeri)

že na prvi pogled od enoličnejše kristalaste okolice. Stari maren- 
berški grad so namestili na eni od teh izrazitih kop (573 m), a 
druge so še nekoliko višje (Pavlijeve peči, 598 m). Udorina je na 
debelo nasuta s kvartarnim  prodom, ki ga je D rava razrezala na 
sistem dobro vidnih teras.

D rava prestopi pri Spodnji Vižingi v tesno deber in teče po 
njej do Fale.

D ravska dolina med Dravogradom in Labotom predstavlja 
tako rekoč prem očrtni zvezni člen med Labotsko in Mislinjsko do
lino ter je spričo tega že na prvi pogled razvidna njena tektonska 
zasnovanost. Toda terciarnih sedimentov o njej niso ugotovili; mio
censke plasti se vidijo- šele od Labota navzgor v Labotski dolini. 
Kakor pri D ravogradu zaokrene dolina v krepkem  kolenu tudi 
pri Labotu. Po geoloških ugotovitvah je D ravska dolina tudi med



Labotom in Celovško kotlino vrezana v območju podolžne tek
tonske udorine, nastale med S t ro jno te r G radniškim  (Šentpavel
skim) hribovjem (92, 1928—522). Toda m ladoterciam ih kamenin 
tudi tuka j ni, podolžno terciarno sinklinalno podolje je ohranjeno 
južneje, v področju srednje Mežiške doline. V obeh oddelkih nad 
Dravogradom je D ravska dolina vrezana na široko, ima dokaj

Pod. 27. Dravska dolina s Crnečami na Koroškem (nad Dravogradom)

položna in razgibana pobočja, a njeno ravno dno, sestoječe iz kvar
tarne nasipine, je široko okrog 2 km, na najširšem mestu pri Zva- 
beku celo nad  3 km.

KVARTARNA NASIPINA IN NJENE TERASE. Za sedanje površje 
v dnu D ravske doline je bila najvažnejša kvarta rna  doba. V ple- 
istocenu je D rava nasula proda na  debelo, saj je pritekala izpod 
orjaškega ledenika, ležečega v Celovški kotlini. Za odlaganje proda 
in peska je bilo prvo obsežnejše področje na razpolago šele na 
oddaljenem Dravskem polju. Ni zatorej čudo, da ga je obilo ob
ležalo v dolini med Zvabekom in Mariborom. Mnogo od tega je 
pozneje reka zopet odnesla ter vrezala v nasipino terase, po nekaj 
drobirja naložila znova, nem ara celo ponovno. Starejši prod je po 
veliki večini sprijet v konglomerat, tako da so se mogle razviti 
ob strugi ter v ježah med terasami p rav  znatne strmine. D ravska



kvartarna  nasipina je razrezana v glavnem v štiri terase, ki sprem
ljajo  reko v določenem medsebojnem razm erju, s presledki. V La
botu so v naslednjem višinskem razm erju: najnižja terasa, k i stoji 
na njej trg, je 5 m nad gladino' Drave, ki teče 339 m visoko, druga 
je 25 m nad njo, tre tja  77 m in četrta  89 m (98). D rava je bila 
potemtakem nasula svojega proda najm anj za 90 m na debelo v 
svojo poprej vrezano dolino. Višinska razlika med najvišjo- teraso 
te r gladino D rave se zm anjšuje v  smeri navzdol, in sicer znaša ob 
izstopu iz Celovške kotline pri Zvabeku 100 m (pri vasi Žvabek 
točno 99 m), pri Labotu 90 m, pri D ravogradu 73 m, pri Muti 57 m, 
pri Fali 44 m ter pri Studencih-M ariboru 30 m. Višina teras nad 
reko se tedaj v smeri navzdol p rav  znatno zmanjšuje; iz tega mo
ram o zaključiti, da je imela D rava o-b zasipanju večji strmec nego 
dandanes. Na splošno so višje terase bolj obsežne nego- spodnje, 
k i povečini spremljajo reko le v  ožjem pasu. Zlasti široka je n a j
v išja polica v zgornjem delu doline, kam or sega v sklenjenem pasu 
iz morenske Podjunske ravnine, ter je  zelo prostrana še pri Zva
beku (462 m), k je r zavzema vse površje v dravski vijugi, dokaj 
prostorna tudi ob spodnji Labošnici pod Hrastom te r pri Libeličah, 
p ri Muti in R adljah (Marenbergu). Pod Falo je ohranjena na j
obsežneje okrog Gerečje vasi in Selnice ter pri Rušah, od koder 
se vleče v širšem pasu proti Mariboru, prehajajoč v široko ravan 
D ravskega polja. Spodnji dve terasi sta ožji in zavzemata manjše 
ploskve. V brezenski soteski se kontinuiteta teras na daleč pretrga 
in  dno Dravske doline je izoblikovano tu  v živi skali. D a pa  je 
bila nekdaj tudi tu  zasuta s prodno nasipino-, o tem pričajo ne
znatni ostanki nasutih polic, ki jih  vidimo na več krajih  v zavetnih 
mestih; ves ostali drobir je bila reka znova odnesla. V trbo-njski 
soteski je dno doline vendarle vsaj v majhni meri pokrito z n a 
sipino.

O tolmačenju nastanka dravskih kvartarn ih  teras in njihovi 
časovni uvrstitvi so razpravljali že avstrijski geografi in geologi 
Heritsch, Angerer, Penck, Troll (96—99). Sprva so- si jih  razlagali 
tako, kakor da je D rava v zaporednih poledenitvenih obdobjih 
izpod ledenika v Celovški kotlini nanašala prod, v naslednjih 
interglacialnih oddelkih pa  ga je  spet odnašala in s tem svojo 
strugo n a  novo- poglobila in  razširila pa  vanjo v novi poledenitvi 
nasula proda v nove terase. Po tem tolmačenju bi bile na  splošno 
nižje terase mlajše, a  višje starejše (96). Drugo tolmačenje je raču 
nalo- s tem, da je D rava starejše terase spet odnesla in nasula v 
svojo dolino mlajše (97; 98); sedanje terase da sestoje v  glavnem 
iz enakega drobirja-proda, ki je ponekod slabo sprijet, in jih je



sm atrati vse za nasipino iz wiirmske poledenitve. Edinole konglo
merat, k i so tu, tam  naleteli nanj, na  prim er pri graditvi m ari
borskega vodovoda, p ripada starejši nasip ini (98, 1086). P a  še 
nekoliko drugačne razlage so se pojavile (99).

Šele v najnovejši dobi je najdba fosilnih ostankov slona pri 
Vuhredu, ob kopanju temeljev za novo hidrocentralo, prinesla

Pod. 28. Hidrocentrala Mariborski otok

trdno- oporišče za časovno določitev dravske nasipine in teras.
V produ-konglomeratu so najdbe okamenic silno- redke, zato- je bilo 
tembolj dragoceno, da so- našli v terasi pri Spodnji Vižingi ( Janžev 
vrh) na levi strani D rave fosilne ostanke slona, ki je moral tu  živeti 
v začetnem delu riške poledenitve (21, 240). Našli so ga v terasi 
višine 355 m, toda globoko v pretežno prodni, a v menjavi tudi 
konglomeratni nasipini, v nadmorski višini 310 m, 45 m pod vrhom 
in 12—13 m nad živo skalo — D rava teče tu  11 m pod najdiščem 
v normalnem vodnem stanju (21, 217, 241). Docela določno izhaja



iz teh ugotovitev, da je spodnji del ogromne nasipine v D ravski 
dolini nasut vsaj v  riški dobi. Zdaj bi nam  silno prav  prišla nova 
najdba fosilnih ostankov iz zgornjih plasti iste terase, da bi se 
nam  razodelo, iz katerih  obdobij so zgornji njeni deli.

D rava teče domala v vsem obsegu v  strugi, k i je ob njej alu 
vialne ravnice skrajno malo, po veliki večini pa  sploh nič, marveč 
se iz struge vzpenjajo ježe v spodnje terase. Rečni strmec je  dokaj 
znaten, saj teče reka p ri Žvabeku 363 m visoko, p ri Labotu 349 m, 
pri Radljah (Marenbergu) 312 m, pri Ožboltu 288 m, pri Rušah- 
Bistrici 261 m te r pri Mariborskem otoku 253 m visoko. Ker je tudi 
vodna množina p rav  obilna in vrh  tega razmeroma jako stano
vitna, z viškom ob koncu pomladi in zgodaj poleti, je izredno p ri
k ladna za moderno izrabo vodne sile ; že zgodaj v  20. stoletju so 
nastali načrti za napravo velikih elektrarn. Dravo so mogli zajeziti 
in  povzročiti dvig vodne gladine, ne da bi bile s tem bistveno p ri
zadete kulture. Toda za gradnjo mostov je dravska struga m anj 
prikladna, zato prevladujejo brodi. Povodnji ostanejo omejene na 
tesni pas ob reki in ku ltu r sploh ne morejo doseči.

Dejansko ima D ravska dolina v  svojem dnu značaj tesne, a 
globoke debri v vsem obsegu od izpod Velikovca v Celovški kotlini 
pa do Maribora. In  sicer bodisi v  tistih sektorjih, k je r teče D rava 
neposredno po živi skali kristalinika kakor tam, k je r je  zarezala 
svojo strugo v terciar ali v kvartarne nasipine. K vartarna doba je 
tedaj izoblikovala to znamenito deber, ki je tako- izredno pripravna 
za namestitev hidrocentral. Za prvo elektrarno, ki jo je  zgradil 
v glavnem švicarski kapital še v  obdobju prve svetovne vojne, so 
nastale nove, nekatere za časa nemške hitlerjevske okupacije, a 
naše novo socialistično- gospodarstvo gradi velike nove hidrocen- 
trale od leta 1945 dalje. D eber Drave, zarezane v konglomerat, v 
terciar in v kristalinik, je poglavitna osnova zanje.

GOSPODARSKI ZNAČAJ. K akor malokje v Sloveniji se je gospo
darska s truk tura  D ravske doline spremenila v teku najnovejše 
dobe in se je predrugačila vloga, ki jo ima ta  dolina v  celotnem 
gospodarstvu Slovenije. P red  prvo svetovno vojno so šele teoretiki 
razlagali, kako izvrstne naravne pogoje nudi D ravska dolina med 
Velikovcem in Mariborom za velike vodne elektrarne. V teku  prve 
svetovne vojne je nastala s pomočjo švicarskega kapitala  prva 
velika hidrocentrala na D ravi v imenovanem sektorju, in sicer pri 
Fali, k i so jo mogli izročiti obratovanju v  letu prevrata  1918 s 
stvarno jakostjo 34.000 kW  in letno proizvodnjo- 210,474.041kWh 
(1955). Tuji kap ital je nam enil veliko falsko- elektrarno ojačen ju  go



spo-darstva v tedaj avstrijski srednji Štajerski, toda po- letu 1918 je 
električna sila iz Fale napajala  posamezna podjetja v slovenskem 
ter hrvatskem  Podravju in služila gospodarstvu ostale Slovenije.

V teku druge svetovne vojne se je imperialistični nemški ka 
pital za časa hitlerjevske okupacije lotil vključevanja dragocene 
vodne sile v dravski debri med Velikovcem in Mariborom v nemško 
kapitalistično gospodarstvo. V ta  namen je zgradil nove velike

Pod. 29. Jezero na Dravi nad hidrocentralo Mariborski otoK

vodne elektrarne pri Žvabeku in Labotu, danes v področju avstrij
ske Slovenske Koroške, pa v D ravogradu in začel graditi veliko 
hidrocentralo ob Mariborskem otoku. Šele z osvoboditvijo- se je 
z načrtnim  socialističnim gospodarstvom začela ogromna vodna 
sila D rave od iznad D ravograda do Maribora vključevati v naše 
domače narodno gospodarstvo, k a r  pà seveda zahteva silnih inve
sticijskih naporov. N ajprej smo morali obnoviti hidrocentralo- v 
Dravogradu, ki je bila bom bardirana zadnje dni vojne. Njena 
stvarna moč znaša 15.000 KW, a proizvodnja 1955 122,614.000 kWh 
(32, 1955). Potem smo dogradili hidrocentralo ob Mariborskem 
otoku, ki ima stvarno jakost 33.400 KW, a letno- proizvodnjo- 1955 
224,203.000 kWh. Nato- smo- sami zgradili veliko- hidrocentralo v Vu



zenici docela na novo in izročili v obrat prve objekte. N jena stvarna 
moč je 33.400 KW, a proizvodnja 191,099.700 kW h (32, 1955). Zatem 
smo se lotili nove hidrocentrale pri Vuhredu, k i smo ji spustili v 
pogon prvi del. V načrtu  p a  imamo graditev še novih vodnih 
elektrarn, predvsem pri Ožboltu, posebej sistema dopolnilnih 
hidroeentral zgoraj na Pohorju. Že sedaj nam dajejo vse hidro
centrale med Mariborom te r D ravogradom 748.4 milijonov kilo
vatnih u r  letno (1955) električne energije, a ko- bodo dograjene še 
naslednje, se bo proizvodnja še zelo zelo povečala.

Električna energija iz dravskih elektrarn n apaja  domačo in
dustrijo, predvsem tovarno v Rušah ter velika podjetja v Mariboru 
in okolišu. Nove hidrocentrale bodo- služile predvsem veliki tovarni 
glinice in alum inija v  Kidričevem-Strnišču, ki bode potrebovala 
ogromno množino- električne sile. Šele novozgrajene elektrarne 
bodo nudile pogonsko silo novi industriji blizu in daleč.

Zakaj je dolina-deber D rave med Mariborom in Dravogradom 
oziroma Velikovcem tako izredno pripravna za izrabo vodne sile? 
D ebrski značaj D ravske doline smo že opisovali; dodamo- naj še, 
kako je ugodno, da je osnovna kam enina povsod tod vododržna, 
v glavnem kristalinski škriljevci. V dnu take debri ni naselij in 
ni k u ltu r  te r vrednejših gospodarskih objektov, k a r  zagotavlja 
cenejšo graditev. Za daljnovode so v dolini izvrstni pogoji. Toda 
o-d vseh najvažnejši fak torji pa  so: prvič izredno velika množina 
vode v D ravi in drugič njena sorazmerno izredno- velika stano
vitnost te r tretjič dejstvo, da doseže D rava najvišje vodno stanje 
v  mesecih od aprila do julija, torej v mesecih, ko sicer v  ostali 
Sloveniji te r Jugoslaviji m anjka vode. Kakor splošno- znano, je 
vzrok temu v nivalnem značaju dravskega, vodnega režima. Saj 
dobiva D rava skoroda poglavitno vodo- iz Visokih Tur, k je r se topi 
sneg dolgo spomladi in v poletje, izpod ledenikov pa doteka voda 
sploh vse poletje. Nizko stanje ima D rava le pozimi in samo za ta 
kritični čas ji je potrebna pomoč, ki jo- bodo nudile premogovne 
elektrarne, postavimo- Šoštanj za Kidričevo-, in pa no-vo-projektirana 
hidrocentrala, ki bo vezana na veliko zbiralno kotanjo ob zgornji 
Lobnici na Pohorju, na visoki planoti nad  Šumikom. Tu bodo čez 
poletje nabirali vodo, a pozimi jo bodo izpustili, da bo v električno 
energijo spremenjena nudila pomoč dravskim  elektrarnam  v času 
njihovega vodnega nižka.

Že sedaj pomeni D ravska dolina s svojimi elektrarnam i tako 
rekoč osnovnico industrijskega gospodarstva v slovenskem Po
dravju, a ko bodo — pač šele v nekaj letih — zgrajene še n a 
daljn je hidrocentrale, bo predstavljala tako rekoč hrbtenico indu



strializacije celotne Slovenije, dopolnjujoč energetiko savske in 
soške vode.

I n d u s t r i a l i z a c i j a  D ravske doline je v prim erjavi z 
obilico električne energije zelo skromna, razen v spodnjem delu, 
k je r smo dejansko že v okolici Maribora. Tako nesorazmerje nas 
ne preseneča, saj so vse hidrocentrale razen falske šele iz n a j
novejše dobe. K ar se je industrije do sedaj naselilo v D ravski

Pod. 30. Hidrocentrala Vuzenica

dolini, je je po izvoru in osnovah nekaj še iz dobe pred veliko 
elektrifikacijo, naslonjene direktno na  pogonsko silo vode. D rava 
sama je za take namene prevelika, prem očna in prebum a, pač pa  
so ustrezni njeni pritoki, k i se jim strmec pred izlivom zelo- stop
njuje. Zato so nanje namestili nešteto mlinov in žag, zlasti v no
vejši dobi, ko je k  temu vabila bližina železniških postaj, poprej 
pa  za splavarstvo, p rik ladna reka. Zato so nastale tu  mnoge zelo 
velike žage, saj se je tudi lesna trgovina koncentrirala tu ; obilo 
ljudi je imelo tu  življenjski obstanek v delu s pripravljanjem  in 
prevozom lesa. Na pravo lesno industrijo so v  D ravski dolini prešli 
malokje. V to- skupino industrije nam je šteti tovarno- lesovine in 
lepenke Podvelko pri Breznem.



Vsekakor je malo pokrajin  na  Slovenskem, k je r bi se bila ob
delava in predelava lesa z odvozom tako- na gosto koncentrirala 
kakor v D ravski dolini. Zato pa  je skrčenje lesne proizvodnje v 
dobi po letu 1952 ta  izraziti lesnoproizvodni predel zelo prizadelo.

Nešteto potokov, ki se iztekajo- v  Dravo, nudi vodno moč in 
ob njih so se naselile brezštevilne žage že zelo zgodaj ; kolikor bliže 
Dravi, tem več jih je delalo in tem večje so bile. Saj je to- hkrati 
bližina Drave, po kateri so skozi stoletja odpravljali splave, kar 
se je nehalo šele z drugo svetovno vojno. Tudi za namestitev mlinov 
so tik  nad  ustjem potokov najugodnejše prilike, zato jih  je komaj 
k a j postavljenih na Dravo-, ki je prebum a. Tu, tam  je njihova 
vodna moč izrabljena za m ajhne krajevne elektrarne pa za obrt 
ali industrijo (na prim er v Muti o-b Bistrici, p ri Rušah ob Lobnici 
in tako dalje). To- je dediščina še po- starih fužinah, po katerih  se je 
ohranila železna industrija na  spodnji Bistrici na Muti, v obliki 
izdelovanja poljedelskega orodja, podobno kot na spodnji Radoljni 
v Šentlovrencu, dasi blizu 6 km od izliva gor. V to kategorijo je 
spadala tudi nekdanja tovarna vžigalic na spodnji Lobnici pri 
Rušah. Na vodno silo je- vezana tudi namestitev druge industrije, 
na prim er izdelovanja lepenke Podvelko pri Breznem.

N ekaj industrije je privabila bližina železniških postaj, na 
prim er nekdanjo čistilnico petroleja pri D ravogradu pa kesneje 
prav  tam, v Otiškem vrhu pri Meži tekstilno- tovarno. Seveda je 
bližina železnice ter vode soodločala tudi pri nam eščanju indu
strije, ki jo- je  priklicala v življenje elektrifikacija. Semkaj spada 
predvsem velika tovarna dušika idr. v Rušah, k i je nastala še v 
letu 1918 in je poglavitni konsument falske elektrike, a mora 
apnenec dovažati o-d daleč. Vseh delavcev in zaposlencev v tovarni 
dušika je danes 590, ki od njih nekako- tri petine biva v Rušah 
samih, ostali p a  v bližnjih vaseh. Ruše so sploh kazale, da posta
nejo močno samostojno industrijsko središče. Škoda, da so znatno 
tovarno vžigalic ob spodnji Lobnici v dobi med obema vojnama 
opustili. V Rušah je tudi m anjša tekstilna tovarna, ki izdeluje 
flanelo in podobno blago ter zaposluje 110 delavcev, p a  manjša 
železarna, ki v n ji dela 116 ljudi. V bližnji Bistrici je naglo napre
dujoča tovarna okovja in pločevinastih izdelkov, ki zaposluje 
149 delovnih moči ter izdeluje razen okovja štedilnike in pečice, 
začenja p a  tudi s hladilniki itd.

Nedvomno bodo nove hidrocentrale priklicale v življenje nova 
obrtna ter industrijska podjetja.

V celem je  najbolj industrializiran spodnji del D ravske doline, 
od Fale in Selnice navzdol, do kam or sega še industrializacijski



in urbanizacijski vpliv iz Maribora. Čedalje več ljudi hodi iz 
tukajšn jih  vasi vsak dan na delo v Maribor te r se vrača domov 
popoldne ali na večer, bodisi z vlakom, z avtobusom, s kolesom 
ali peš. V Rušah je že pred vojno živelo od obrtnoindustrijske za
poslenosti 65 %, prebivalstva, v Bistrici 50 % itd. Do danes pa se je 
industrializacija še močno stopnjevala in D ravska dolina okrog

Pod. 31. Dravska dolina pri Trbonjah (Vrata),
potopljena zaradi jezu hidrocentrale Vuzenica

Ruš in sploh med Falo ter Limbušem predstavlja najbolj industria
lizirano okolico Maribora. V Rušah n. pr. živi od kmetijstva samo 
še 7 % prebivalstva.

KMETIJSKO GOSPODARSTVO. Za D ravsko dolino je značilno, da 
ima zelo mrzlo zimo. Brezenska soteska mnogo pripomore, da se 
pojavlja toplinski obrat v zimskih mesecih jako pogosto in zelo 
krepko. Vrh tega se uveljavlja učinek toplinskega obrata v sosedni 
Celovški kotlini, tem bolj, kolikor bolj dolgo tra ja  pozimi m im o 
anticiklonsko vreme z močnim nočnim izžarevanjem. Silno shla- 
jeni zrak odteka iz Celovške kotline po D ravski dolini in polzi 
polagoma proti D ravskem u polju. Podolžna lega doline še po svoje 
pripomore, da prevladujoči južni ali severozapadni vetrovi dolgo 
ne morejo zajeti te r odplaviti shlajenega zraka v dolini pa da v



njej stagnira trdovratno. Končno je  tudi nadm orska višina znatna, 
k a r  še stopnjuje hlad. Spričo vsega tega se vrstijo pozimi pogosto 
dobe hudega mraza in zimski meseci so> na Slovenskem malokje 
tako hladni kot tu. Vsekakor spada D ravska dolina med naše na j
bolj mrzle dolinske pokrajine, kakor moremo presoditi že po to- 
plinskih podatkih za jan u ar (Dravograd — 4° C; prim. I., str. 268). 
Tudi poletna doba je dokaj hladna, kakor spričo znatne nadmorske 
lege, gorske okolice ter izredne obilice jelovih gozdov ni mogoče 
drugače pričakovati. Ne moremo se čuditi, da je na  prim er tuka j 
prehladno za vinsko trto, ki ji je podnebje neprijetno tud i zaradi 
dokaj pogoste megle. Redki neznatni vinogradi, ki jih vidimo kot 
izjemo na prim er v D ravogradu, so izreden preostanek iz skrom
nejše preteklosti; ohranili so jih  v zavetnih legah na  prisojnih 
pobočjih, toda v poštev pridejo le za skromno domačo porabo last
niku. —- Hladno poletje s svojo svežino te r obilnimi gozdi nudi 
dobre pogoje za letovanje.

Z ravnimi ploskvami dokaj prostranih prodnih teras nudi 
D ravska dolina ugodne pogoje za gospodarsko izrabo tal, dasi je 
treba tud i tu  pripomniti, da debelina prepereline na mladem po
vršju  ni velika. Rodovitnost prsti je spričo tega bolj zmerna, vendar 
je treba ob tem opozoriti na ugodnost, da vlada v dravskem produ 
velika kam ninska raznoličnost, saj se tu  mešajo apniški, krista- 
linski in eruptivni ter še drugačni prodniki. Zato se družijo in 
mešajo pri preperevanju zelo raznovrstne kemične snovi, kar plod
nost znatno stopnjuje. Toda v razliko od hribovja, k je r je prst 
povečini debelejša, pa  težja, je  zemlja tu  lahka ter prhka, in sušna. 
Težja in bolj zamočena je le tam kaj, kjer je v njeni sestavi k rep 
keje udeležen drobir z bližnjega škriljevega hribovja, k a r  moremo 
opazovati zlasti na vršajih in  ob ustju  potokov. Terase so zatega
delj po velikem delu spremenjene v njive ter travnike in ponekod 
se na široko širi samo polje. Na najširših mestih, zlasti med Falo 
in Mariborom te r na  Radeljskem (Marenberškem) in Muškem polju 
je polja nekako med 35 in 50 %  celotne površine. Toda presenet
ljivo velik del površja je tudi še na teh ravnih ploskvah pokrit 
z gozdom, in sicer največ z iglastim, s smreko ter z borovjem. 
Veliki lepi gozdi rastejo še dandanes bodisi na najvišjih in na j
širših terasah, vzemimo pri Žvabeku, pri Muti ali pri Fali, kakor 
tudi na nižjih terasah v ožjih pasovih; z gozdom porastle terase 
se tudi tu  kakor ob zgornji Savi na  več krajih  imenujejo' Dobrave 
(pri Žvabeku, Vuhredu, Selnici). Sušna površina na zgornjih prod
nih policah je zlasti v spodnjem delu doline že zgodaj vabila na 
krčenje ter kultivacijo, o čemer pričajo' zlasti velike izkopanine,



priče prazgodovinske poseljenosti pri Rušah pa m anjši sledovi pri 
R adljah in Muti (6; 9; 7). D ravska dolina s svojimi obsežnimi polji 
p redstavlja ugodno nasprotje hriboviti okolici. V Pohorskem Po
dravju  ni n ik jer drugod tako širokih sklenjenih polj, kakor tu. 
P rhka  zemlja na prodni preperelim  je ugodna za žito», prav 
posebno pa  za krompir, ki ga pridelujejo v velikih množinah. 
Medtem ko ostali poljski pridelki služijo povečini samo za dom,

Pod. 32. Muta: Kovačnica na Bistrici

m arsikje pa  še za domače potrebe ne zadoščajo', je šlo krom pirja, 
ki tu  izvrstno rodi, od tod vedno mnogo v prodaj in mnogo SO' ga 
izvažali celo izven Slovenije, domala iz vseh delov Dravske doline. 
Na Radeljskem polju se je poprej precej udomačilo celo pridelo
vanje hm elja — ki ga je bilo v manjših nasadih videti tudi pri 
Rušah — a je sedaj na žalost povsod opuščeno. Živinoreja se 
uveljavlja v reji prašičev in goveda; spričo bližine mest in trgov 
ter industrijskih naselij je znatnejše gojenje k rav  za mleko, k i se 
dobro prodaja, kakor tudi mlečni izdelki, zlasti surovo maslo. P rav  
tako pride močno do veljave gojenje perutnine in prodaja jajc, saj 
spodnji del doline močno sodeluje pri zalaganju Maribora z naj- 
raznovrstnejšimi drobnimi kmetijskimi pridelki. V spodnjem delu 
so dolinske vasi udeležene na vinoreji, na  levi strani od Fale na 



vzdol, na desni pa zlasti okrog Limbuša, k je r dajejo vinorodne 
gorice že prvovrstna vina n a  trge blizu in daleč. Tu ima tudi sad
jarstvo velik gospodarski pomen. N ad brezensko sotesko pa  pod
nebni pogoji niso ugodni za finejše vrste sadnega drevja, zato iz 
običajnejših vrst sadja izdelujejo precej sadjevca ter mošta.

Y D ravski dolini se je moglo potemtakem kmetsko prebival
stvo naseliti v večjih množinah, a tudi nekmetske gospodarske 
osnove so privabile semkaj mnogo ljudi, sprva posebno zaposlenost 
v lesnožagarski industriji ter v trgovini, kesneje sploh v industriji. 
Zato se dolina odlikuje po znatno večji obljudenosti. Pa tudi oblike 
naselij SO' tu  drugačne nego v hribovitem sosedstvu. Ne le, da 
imamo1 tu  več urbanskih in industrijskih središč — po vseh delih 
doline z obsežnim planini dnom vidimo večje sklenjene vasi in za
selke, postavljene ob rob polja. Razen tega vidimo» vasi, ki niso po 
svojem nastanku navezane toliko na obdelovalno zemljo», kakor na 
ustje potoka, ki vodi ob njem cesta ali vsaj kolovoz v hribovje. Na 
prvi pogled je očitno, da je vloga v lesnem gospodarstvu ter v trgo
vini nudila osnovo za rast ali celo» za nastanek naselij tega tipa. 
Vuhred, Trbonje, Brezno, Podvelka, Bistrica itd. so primeri takih 
vasi, ki se odlikujejo tudi po» večji razvlečenosti.

Vasi obeh tipov, poljedelskega in žagarsko-obrtnega, moremo 
spremljati po D ravski dolini od Žvabeka do Maribora. Posebno 
velike in sklenjene so» vasi v spodnjem delu doline, k je r je indu
strija najmočnejša in k je r se očitno kaže naselbinski vpliv D rav 
skega polja te r mariborske urbanizacije. Toda bilo» bi napak, ako 
ne bi opozorili tudi na vpliv, ki ga je povzročalo hribovje s svojimi 
naselbinskimi oblikami. V srednjem in zgornjem delu doline mo
remo opažati, kako so postavljeni m arsikje kmetski domovi kaj 
radi posamič, posebno na robeh ravnice, dasi nudi piano ozemlje 
dovolj priložnosti za sklenjena naselja. P rav  tam kaj so tud i dokaj 
številni zaselki s precej vsaksebi postavljenimi hišami. Obe soteski, 
brezenska in trbonjska, sta seveda jako malo poseljeni, posebno je 
neobljudena brezenska deber, k je r je prostora komaj za redke 
posamezne domove, nameščene na ustju  potokov, pritekajočih iz 
strmih »jam«. Bolj obljudene so šele pliocenske terase v višinah 
nad  620 m.

PROMET IN VEČJI KRAJI. Ploski deli D ravske doline so nudili 
v tej hriboviti pokrajini dobrodošlo priložnost in zaželeno možnost 
za namestitev znatnejših demogeografskih središč. Nastala so tuka j 
kot gospodarska jedra pokrajine, tako doline kot hribovja, na blizu 
in daleč. D a so pri izbiri krajev za namestitev tržišč odločali po



sebno prometno-geografski nagibi in z njimi povezani pogoji za
ščite, je po sebi umljivo. Spričo tega se ne čudimo, da je nastalo 
celo več tržnih naselij v D ravski dolini. N jena poglavitna prometna 
funkcija  je posredovanje zveze med Celovško kotlino in ostalim ob 
tej veliki podolžni alpski žili ležečim ozemljem ter spodnjim Po
dravjem  z zapadnim  obrobjem Panonske kotline. Toda treba je 
naglasiti, da sta obe soteski, zlasti brezenska, pomenili znatne ovire 
prehodnosti, saj so se ceste takih tesnic sprva rade ogibale, tem
bolj, ko so bile zarastle s silnimi gozdi. Že od nekdaj je z dravsko 
potjo tekmoval prehod po Vitanjskem podolju, ki je prevajalo 
promet skozi Mislinjsko in srednjo» Mežiško dolino» v Podjuno».
V rimski dobi n a  prim er je držala glavna cesta po tem podolju, 
medtem ko je bila  izpeljana ob D ravi slabša cesta. Tudi v sred
njem veku je dolgo vladalo» podobno razmerje, dasi so fevdalni 
gospodarji političnih teritorijev začeli podpirati čim dalje bolj 
prehod ob D ravi (»via reggia«; 6, 163). Saj je bil dejansko krajši; 
njegova izraba je zavisela mnogo od političnega in trgovinskega 
razm erja z Ogrsko.

P ri rod ni pogoji so odločali o prometnih križiščih na  dravski 
cesti; ne bi jih  mogli iskati drugje kot ob stiku z radeljsko», la 
botsko, mislinjsko' in mežiško potjo. Trgi Radlje (Marenberg), 
Muta, Vuzenica, D ravograd in Labot so urbanistični odraz teh 
prirodnih dejstev.

V polni meri je prišla D ravska dolina do veljave v prometnem 
razvoju najnovejše dobe, ko» je dobila železnico iz M aribora na 
Celovec, s kesnejšim podaljškom na Tirolsko. Toda celo» to želez
nico so» speljali od D ravograda dalje ob Meži, ne p a  mimo Zvabeka. 
Raznovrstni razlogi so» odločali o tem, posebno p a  rudarstvo, obrt 
ter industrija  Mežiške doline. D ravski železnici je narava sever
nega sosedstva dajala še posebno veliko veljavnost. Zakaj masivno 
gorovje Gólice onemogoča vzporedne železniške zveze in iz sred
njega Štajerskega se nudi šele po M urski dolini skozi Bruck in 
Judenburg prik ladna zveza s Koroško. Priroda je odpirala tedaj 
Slovenski Koroški mnogo ugodnejše stike s štajersko» Slovenijo 
nego» z nemško srednjo Štajersko.

Z novimi državnimi mejami je podolžni promet po D ravski 
dolini zelo oslabel in železnica je imela od leta 1920 dalje v smeri 
preko meje razmeroma malo posla; postala je pretežno lokalna 
proga. Danes opravlja obdravska železnica tudi važno turistično- 
prometno funkcijo, saj nudi izletnikom in letoviščarjem iz M ari
bora ugodno» osnovo za pristop na Kobansko» ter zlasti na  Pohorje. 
Kako ogromno vlogo opravlja za odvoz lesa iz pohorskih in ko-



banskih gozdov, nam  pričajo velika lesna skladišča ob dravskih 
postajah. Obilo lesa je šlo na  tu je  še do zadnje vojne po- D ravi 
neposredno, v  obliki splavov; ta  oblika ima mnogostoletno tra 
dicijo, medtem ko se je  odvoz v obliki šajk  nehal (70). V novi dobi 
je  splavarstvo- na D ravi popolnoma nehalo; na novih hidrocen- 
tra lah  ne delajo več propustov za splave. Toda ni mogoče trditi, 
da bi bil prevoz lesa v splavih neracionalna oblika transporta, 
tembolj ko veže D rava izrazito gozdno pokrajino- Pohorskega Po
dravja z brezgozdnimi predeli Srednjega Podonavja.

V D ravski dolini je obilo osnove za nekmetsko- gospodarsko 
uveljavljanje. Posebno se je delavnost te vrste stopnjevala v mo
dem i dobi žagarsko-lesne industrije ter na  izrabi vodnih sil teme
lječe elektrifikacije in industrializacije. Zato se je mogel delež 
obrtno-industrijskega in sploh urbanskega prebivalstva ter poklica 
zelo povečati. Ljudje, ki jim  je življenjski obstoj postavljen na te 
osnove, so razmeščeni neenakomerno- po dolini. V spodnjem delu 
odloča o njih razmestitvi bližina M aribora ter Ruš. V ostali dolini 
so osredotočeni do neke mere na  stare trge, toda ker le-ti niso po
stavljeni z vidikov modernega lesnega gospodarstva in prometa, 
so precej urbanske funkcije dobila tudi druga naselja. Stik Drave, 
ceste in železnice z večjimi potoki in grapam i te r potmi, vodečimi 
v  hribovje, je najboljša osnova za modeme urbanske funkcije. 
Zato so lepo napredovale nekatere ugodno postavljene vasi, kakor 
Vuhred, Ruše itd. Dediščina obrti ali upravna vloga je  prišla v 
dobro starim  trgom, ki se jim je v  novih prometnih in političnih 
pogojih lega poslabšala (na prim er Muta, Radlje-M arenberg). Saj 
so nujno tako» Kobancem kakor Pohorcem kraji v D ravski dolini 
morali posredovati trgovinsko zamenjavo, ki je  morala v  njej imeti 
svoje krepke postojanke.

V spodnjem delu Dravske doline bi mogli pričakovati tržnega 
naselja na dediščini velike prazgodovinske naselbine pri R u š a h .  
Toda očitno je prevladala ugodnejša pozicija M aribora; njegova 
bližina ni dala, da bi se bilo tu  razvilo še drugo- tržišče. Vasi v 
spodnjem delu doline so- udeležene še močno- na zaposlenosti v 
M ariboru (Limbuš, Bistrica itd.), a Ruše imajo vrh tega same p rav  
krepko- industrijo, poleg kovinske in tekstilne je tu  velika tvom ica 
dušika, ki se mora za svoj obstoj zahvaliti veliki hidrocentrali na 
F ali in je tudi nastala v isti dobi. Za lesno trgovino in obrt je  dala 
osnovo Lobnica, ki doseže p rav  tu  dolino s svojo veliko rižo. Po 
starem steklarstvu so ostali le še sledovi v pogostnih priim kih 
Glaser. N ekdanjo tvomico- vžigalic so opustili med obema vojnama. 
Falska hidrocentrala druge industrije v dolino samo ni privabila.



V širokem diluvialno-aluvialnem delu doline med trbonjsko in 
brezensko sotesko so nastali kar trije  trgi, Radlje (Marenberg), 
M uta in Vuzenica. Daši smo tu v resnici sredi hribovja, k jer daleč 
naokoli ni pogojev za tržno središče, nas vendarle nastanek kar 
treh tržišč preseneča, tembolj, ko je med skrajnim a dvema komaj 
7 km razdalje. Podoba je, da so nastali na različnih gospodarskih 
temeljih, na različnih nagibih ter na pobudo raznih političnih fak-

Pod. 33. Vuzenica

tor jev; k a r  je zgodovinsko znanega iz stare srednjeveške dobe, 
nam potrju je  te domneve.

V u z e n i c a  je oni trg med njimi, ki stoji na  desni strani 
Drave. Vrh tega stoji vstran od glavne ceste, ki je skozi stoletja 
vodila po' dolgem po dolini, kar nam  kaže, da njen nastanek z njo- 
ni v neposredni genetični zvezi. Postavljena je ob ustje Cerkvenice, 
ki drži ob njej ena od večjih grap v osredje Pohorja. Vsiljuje se 
domneva, da je nekdaj, v dobi prevladujočega tovorjenja, od Vu
zenice vodila stara pot na  Slovenj Gradec mimo Primoža, čez 
Pohorje, ki se mu p rav  tu  glavno sleme zniža n a  990—1000 m; na 
to kažejo imena Sedovnik, Malo Sedlo, Sedlarjev vrh. Za severo
zahodno Pohorje je tu  dobro izbrano tržišče. Očitno je ta  pot čez 
Pohorje pomenila bližnjico prehoda čez Radlje od Graške kotline.



Lega Vuzenice nas opozarja na promet z lesom. Od nekdaj je bilo 
tu  eno najim enitnejših nakladališč za les, ki so ga odvažali po» 
D ravi; tu  so sestavljali splave in šajke (105, 106). Podoba je, da je 
že zgodaj funkcija v vodnem prometu z lesom pripomogla Vuzenici 
do krepkejše rasti in znatnejšega napredka; na to opozarja tudi 
dejstvo, da je njena stara župna cerkev posvečena sv. Miklavžu, 
zaščitniku splavarjev. Vuzenica se p rv ik ra t imenuje kot trg že 
le ta  1288, dvajset let kesneje ko Marenberg. Vuzeniški gospodje, 
gospodarji trga, so bili p rav  mogočni v zgodnji dobi; njihov grad 
je stal tik  nad  naseljem, še danes pričajo o- njem razvaline Starega 
Gradu, stoječe na enem od dokaj priostrenih dacitskih brd, dviga
jočih se tik  nad  Dravo. Podoba je, da je grad imel namen kontro
lirati plovni prom et po D ravi in odcep poti čez Pohorje. Starejši 
del trga je stal tik  nad ustjem potoka Cerkvenice okrog cerkve 
sv. Miklavža, k je r je bila iz matične p rafare  Šmartno pri Slovenjem 
G radcu ustanovljena župnija zelo» zgodaj, že v prvi polovici 13. sto
le tja (107). D a so tu  jako zgodaj postavili cerkev, smemo sklepati 
tudi po imenu potoka Cerkvenice. V področje vuzeniške župnije 
je spadal širok predel severozapadnega Pohorja. Vsa ta  dejstva 
stare cerkvene organizacije kažejo prvič, da je  bila Vuzenica že 
zgodaj v slovenski dobi pomembnejše naselje, in drugič, da so bile 
čez Pohorje zveze s Slovenjgraško- kotlino. Podoba je, da tu  ne gre 
za ustanovitev novega naselja po načrtu, marveč da se je tržišče 
razvilo pri stari cerkvi, sedežu župnije, nem ara še pred podelitvijo 
formalnee tržne pravice. Vendar je kesneje nastalo novo tržno sre
dišče pod gradom; že zgodaj, v 14. stoletju, razlikujejo »Stari trg« 
od »Novega trga«. Po svoji legi na  ustju  Cerkvenice je imela Vu
zenica od nekdaj veliko- vlogo v odpravljanju lesa po D ravi; tu 
so sestavljali splave in tu  so gradili znamenite šajke te r jih  o-d- 
prem ljali po reki. Ko je leta 1863 stekla železnica, je  glavni del 
prometne funkcije prešel na železniško postajo- in trg se je z lesnimi 
skladišči razširil ob cesti na ko-lodvo-r. N ekaj obrti se je naselilo tu, 
posebno usn jarji; v  bližini so bili plavži (103, 108). Tudi danes je 
Vuzenica obrtno in  trgovsko središče za bližnji del Pohorja, toda 
zelo povezano s kmetijstvom. Po svojem zunanjem  licu je neenotno 
naselje in ne kaže smotrne razporejenosti niti homogenih urbanskih 
zgradb.

Po osvoboditvi so v letu 1948 pri Vuzenici začeli graditi veliko 
hidrocentralo na D ravi in delo- v nekaj letih dokončali ter dele nove 
elektrarne postopoma spustili v  pogon. To je  bila prva velika elek
tra rn a  na Dravi, k i smo jo zgradili popolnoma sami, z lastnimi 
silami. N a stotine delavcev in  uslužbencev je graditev zbrala tu



ter jih  znatne množine zaposlila v novih začasnih zidanih zgradbah 
te r barakah. O dkar p a  so dela zaključena, potrebuje nova hidro
centrala le primeroma malo delovnega aparata, ki so zanj postav
ljene nove stanovanjske hiše. Začasne stanovanjske zgradbe pa  so 
ostale še vedno obljudene z delavci, ki se vozijo na delo pri novi 
hidrocentrali ob Vuhredu.

Vuzenica ima prebivalcev 651 ter se je  v dobi 1880—1931 po
množila za 17 %* od leta 1931 do 1953 pa za 39,3 %, na 651 prebi-

Pod. 34. Radlje s središčem ob cesti

valcev (v vsem obdobju 1880—1953 tedaj za 76,9 %). Vuzenica 
razodeva v teh številkah le skromno rast. Zgraditev nove hidro
centrale je sicer začasno privabila precejšnje število delavcev in 
uslužbencev, toda ko so se gradbena dela končavala, so- mnogi 
zopet odhajali drugam. Nova elektrarna sama zaposluje malo ljudi, 
ne čez sto. Industrijskih podjetij Vuzenica do sedaj nima, a v n a 
črtu je, da se tu  osnuje nova kovinska tovarna.

R a d l j e .  M uta in Radlje (Marenberg), oba nad  Dravo, sta 
imela pred Vuzenico- to prednost, da sta nastala ob glavni cesti. 
Toda v modemi dobi se je razm erje do- temeljne prometne žile 
spremenilo v korist Vuzenice in Vuhreda, ki stojita ob železnici, 
zgrajeni na desni strani D rave; Radlje imajo do- železniške postaje 
pol ure hoda in morajo vzdrževati do nje avtomobilski promet.



Zakaj železniška proga se drži neposredne bližine Drave, da ji ni 
treba gubiti strmca na terasah, a srednjeveška cesta je  tekla zgoraj 
po njih, pa  se je morala seveda s hudim i klanci spuščati preko 
grap ob dravskih pritokih. Tako Radlje kot M uta stojita na terasi, 
prve 371 m, druga 381 m visoko, medtem ko ima Vuzenica višino 
337 m, komaj 12 m nad  Dravo.

Radlje (Marenberg) stoje ob stari dravski cesti, ki je vodila 
tod mimo tako v rimski dobi kot v srednjem veku, a  hkrati na 
onem mestu, k je r  se od nje odcepi prehod čez Radelj n a  Ivnik 
(Eibiswald) in dalje na Gradec ob srednji Muri. Prvotno slovensko 
ime Radlje, s katerim  se označuje v najstarejših  virih (Pirchegger 
10, 451), tu  in tam  v kmetski okolici pa  se uporablja še dandanes 
(II, 1, 2), ga potemtakem veže na pot preko prelaza, Zato smo- mu 
po osvoboditvi v letu 1952 vrnili staro, prvotno slovensko ime in 
odtlej se je že močno udomačilo, v uradni rabi pa je seveda pre
vladalo- popolnoma. Podobno razpotno funkcijo je  imel k ra j Radlje 
nem ara že v rimski dobi, vendar so- arheološki sledovi o tem na 
vsem Radeljskem polju le pičli. Vsekakor je imel po svoji prometni 
funkciji za tržišče od vseh treh trgov najboljšo osnovo. Kot trg se 
imenuje p rv ik ra t pred letom 1268 (7, 232), a v samostojno župnijo 
se je iz p rafare  D ravograd izločil nem ara nekoliko kesneje. Za 
zaščito in obvlado tega pomembnega križišča nudijo izredno 
ugodno- osnovo strmi apniški griči in skale mezozojske starosti, 
»osamele, debele fantastne peči in glave — redka prikazen v teh 
krajih« (88, 25). Na eni od njih  je stal mogočni grad marenberških 
gospodov; o njem  pričajo še razvaline »Starega gradu«. Sprva je 
bil k ra j v cerkveni posesti, pozneje je ponovno menjaval gospo
darja; že zgodaj, pred letom 1251, so tu  zgradili ženski domini
kanski samostan, ki je, v jo-žefinski dobi ukinjen, sedaj povečini 
v razvalinah.

Radlje nam  kažejo lepo sliko tržnega naselja, postavljenega 
v obcestni obliki ob dravski cesti. V dolgi vrsti so razporejene trške 
hiše na obeh straneh ceste, povsem sklenjeno v spodnjem delu pri 
cerkvi, a bolj vsaksebi tja  do radeljskega razpotja, k je r je  v ozadju 
stal samostan, medtem ko- k ra lju je  Stari grad nad glavnim delom 
trga, K tipičnemu trškem u licu p a  je  nekaj pripomogla vodilna 
upravna funkcija Radelj, zakaj tu  je bil sedež okrajnega sodišča 
in drugih m anjših uradov. V naslonitvi na upravno vlogo je mogel 
trg ostati dokaj krepko- gospodarsko središče za širšo kmetsko oko
lico; poleg trgovine z lesom, večjih žag je bila nekdaj še strojarska 
in usnjarska tvom ica. Ob pom anjkanju  domače o-brtnosti je še 
dobro, da imajo delovni ljudje iz Radelj možnost, da hodijo ali se



vozijo na delo v bližnjo Muto ali bolj oddaljeni Maribor in v Me
žiško dolino-. Za gospodarsko podjetnost je  neugodno, da so Radlje 
oddaljene pol u re  od železniške postaje; Vuhred je  vsekakor v 
prikladnejši legi za lesno trgovino te r žagarsko obrt p a  je  zato 
prav  lepo uspeval. Spričo tega se ne čudimo-, da so Radlje v dobi 
1880—1931 nazadovale za 14% ; ob zadnjem predvojnem štetju 
leta 1931 so- štele le 942 prebivalcev. Kesneje so si Radlje vendarle 
nekoliko opomogle in  izkazale le ta 1953 1420 prebivalcev, k a r  po
meni za celotno obdobje 1880—1953 vendarle skromno napredo
vanje za 29,2 %.

M u t a  sestoji iz dveh delov: iz Zgornje Mute, nameščene v 
glavnem zgoraj na naj višji dravski terasi, te r Spodnje Mute, sto
ječe ob potoku Bistrici, tik  nad njenim izlivom, tam, k je r se žene 
v burnem  toku po tesni grapi k Dravi. Podoba je, da nam  je s tema 
dvema deloma nakazana dvojna funkcija, ki jo je imela M uta v 
svojem nastanku ter razvoju. Zdi se, da je bila pomembnejša po
stojanka spodaj n a  potoku Bistrici, najdaljšem  in najmočnejšem 
od pritokov, ki prihajajo- s Kobanskega v D ravo; izvirajoč visoko 
na jugovzhodnih pobočjih Gólice, je nudila s svo-jo krepko in sta
novitno- vodno silo osnovo, da se je ob njej že zgodaj naselila 
železna obrt s fužino-. D rugi del funkcije se tiče prometa, zakaj 
dravska podolžna pot, ki je 4 km  nad  Muto sprejela promet od 
Radija, se je v srednjem veku prav  pri spodnji Bistrici v hudem 
klancu vzpela na  teraso, medtem ko- se ga je v rimski dobi izognila, 
tekoč v  velikem ovinku pod teraso tik  ob D ravi; tudi današnja 
glavna državna cesta teče tam kaj. Semkaj so ob koncu 12. stoletja 
namestili mitnico in  po njej je naselje dobilo svoje ime. V njeno 
oporo postavljeni grad na Grašinci je tudi sicer dobro obvladoval 
cesto; že davno je seveda povsem v razvalinah. M uta se kot trg 
prv ik rat im enuje leta 1301, k a r  priča, da je Muta najm lajša od 
tukajšnjih  treh trgov. Tradicija gospodarske osnove iz srednjega 
veka se je ohranila do- danes. Zgornja M uta kaže skromno tržno 
središče za bližnjo kmetsko okolico-, z zunanjo podobo, ki se ne 
razlikuje od lica večjih vasi; saj spričo- bližine Radelj ni mogla 
dobiti upravne funkcije. V Spodnji Muti pa je še vedno- krepka 
obrt. Ob Bistrici stojita k a r  dve železni tvomici, železolivarna in 
tovarna kos, motik te r drugega poljskega orodja. Zaposlenost v 
industriji nudi tržanom  glavno- gospodarsko osnovo, saj preživlja 
kar 65 %  prebivalstva. Livarna in tovarna poljedelskega orodja 
zaposlujeta dandanes nič manj ko 340 delavcev in uslužbencev. 
Toda livarno na  ustju  Bistrice, že zastarelo po- napravah, bodo 
morali prem estiti drugam, morda k Vuzenici, ker bo spodnji tok



Bistrice zajezila D rava zaradi jezov nove hidrocentrale p ri Vu
hredu. — Zaradi industrijske delavnosti se je prebivalstvo Mute 
od 770 ljudi v letu 1880 pomnožilo za 23 % na 945 v letu 1931 ter 
n a  1173 v letu 1953, kar pomeni v celoti napredek za 52,3 %i.

Iz tega razvidimo», da nobeden od teh treh starih trgov v 
D ravski dolini ni toliko napredoval v svoji urbanski vlogi, da bi 
mu v našem novem času prisodili naslov mesta. P rav  ti prim eri pa 
nam napovedujejo», da bo treba  naš novi sistem kategorizacije na 
selij še izpopolniti. Zakaj očitno je, da se vsi trije navedeni kraji, 
Vuzenica, Radlje in Muta, kakor tud i Šentlovrenc, po svoji gospo
darski funkciji te r prebivalstveni sestavi bistveno razlikujejo od 
vasi, pa  da pomenijo» prvo stopnjo' za razvoj v mesta.

V u h r e d  in B r e z n o - P o d v e l k a .  Na Radeljskem te r na 
Mučkem polju je  nekaj znatnejših vasi, k i premorejo» obdelano 
zemljo» na ravnini dravskih teras. Med njimi je najznamenitejši 
V u h r e d ,  ki stoji ob D ravi ob ustju  Vuhredskega potoka. Ta raz 
polaga s stanovitno» vo»dno» množino» te r  ustreznim strmcem, zato» se 
je ob njem  namestilo mno»go» žag, a  tud i znaten del osrednjega 
Pohorja prometno» in gospodarsko gravitira semkaj. Zato je postal 
Vuhred pomembno gospodarsko središče z obilo krajevne, zlasti 
lesne trgovine. V novejši dobi je  Vuhred zaslovel po novi hidro- 
centrali, k i so jo zgradili tukaj, in sicer malo nižje od Vuhreda, 
blizu Spodnje Vižinge. Nova velika elektrarna je zajezila vodo 
Drave, ki teče po tesni debri, vrezani v konglomerirani nasipini 
nekako do 50 m globoko. Vuhred je imel leta 1880 447, a le ta 1953 
575 prebivalcev, k a r  pomeni napredek za 29 %.

Podobno kakor Vuhredščica je Veliki potok s svojo globoko 
zarezano prečno dolino privlačen za gospodarsko in demogeo- 
grafsko» koncentracijo v srednjem Pohorju. Toda ob njegovem 
ustju  smo že v  tesni brezenski dravski soteski, k je r ni prostora za 
količkaj znatnejše naselje, in Podvelka se je morala raztegniti na 
dolgo. Zato» se le ob železniški postaji B r e z n o - P o d v e l k a  
zbirajo ogromne množine lesa, ki jih  dobavljajo neizmerni gozdovi 
srednjega Pohorja in jih  predelavajo neštete žage ob Velki. Tu je 
nameščena tovarna celuloze in lepenke v P o d v e l k i ,  ki zapo
sluje blizu 300 ljudi. Po» dolini ob Velki je speljana dobra cesta, 
ki drži navzgor do» Ribnice na Pohorju, od koder je  v najnovejši 
dobi podaljšana ceh> do Ribniške koče (1530 m) pod najvišjimi 
pohorskimi vrhovi. Ob Velki sami p a  je zgrajena cesta do velikih 
granitnih (tonalitnih) kamnolomov v J o s i p d o l u ,  k je r je dan



danes zaposlenih čez 200 delavcev, ki od njih  več ko polovica biva 
v Ribnici. —- G ranitne kocke in hlode so odvažali poprej po indu
strijski železnici, sedaj pa s kamioni na železniško postajo Brezno- 
Podvelka.

Podvelka ima še most čez Dravo, od tod navzdol pa ni nobe
nega tja  do Ruš, tudi ne pri železniški postaji za Šentlovrenc. 
Spričo tega dela brezenska soteska ob D ravi še bolj odljuden vtis.

Pod. 35. Dravska dolimà z Dravogradom 
(v predvojni dobi)

Tu je v načrtu  še ena velika elektrarna na Dravi, in sicer pri 
Ožboltu, do koder nekako sega zajezitveni učinek falske hidro
centrale.

D r a v o g r a d .  O d vseh kra jev  v  Pohorskem Podravju ima 
D ravograd brez dvoma najugodnejšo prometno lego. Tu je k ri
žišče velikih podolij, Dravske ter Mislinjsko-Labotske in Mežiške 
doline. Postojanka D ravograda obvladuje tedaj pot ob D ravi in 
prehode v Mislinjsko ter Mežiško dolino; tudi odcep v Labotsko 
dolino ni daleč od tod. Vsekakor se nahaja  tu  vozlišče med vsemi 
tremi stranskim i in glavno dravsko prirodno potjo. P lani del D rav 
ske doline prehaja  tu  v trbonjsko sotesko.

Spričo tega se moramo čuditi, da v soteski D ravograda še niso 
našli sledov iz prazgodovinske ali rimske dobe, tembolj, ker se tu



domneva križišče vsaj slabših rimskih cest (7, 16/17). V srednjem 
veku se Dravograd kot trg imenuje p rv ik ra t leta 1185 (7, 232).* O 
rasti njegove tržno-prometne funkcije priča tudi dejstvo, da so 
le ta 1237 semkaj prenesli sedež p rafare  iz Labota (7, 232). D ravo
grad je imel pomembno vlogo tudi v vodnem prometu kot spla
varsko- pristanišče, saj se tu  v Dravo izliva Meža, ki dober kilo
m eter nad  ustjem dobiva Mislinjo-. Tu so sestavljali splave in šajke 
te r jih  odpravljali po Dravi. Šele po zgradbi železnice se je  spla
varski promet bistveno skrčil. Fevdalna izkoristitev imenitne lege 
D ravograda je bil trdni grad 485 m visoko- na hribu, v oglu rečnega 
toka; že davno leži v  razvalinah.

D ravogradu kot naselju se že na zunaj vidi, da je staro- tržišče. 
Njegovemu licu daje značaj tipični tločrt; trg  je razvrščen ob
cestno, in sicer tako, da se cesta razširi v trgu v znatno- širino, 
nudeč obsežen tržni prostor. Še danes se ob njem  v harmonično 
dozidanem dvojnem nizu hiš vrste domala vse poglavitne trške 
gostilne pa  trgovine in obrti. Le malo starih domov je postavljenih 
zadaj ob straneh. Yes stari D ravograd stoji zgoraj na široki terasi 
364 m visoko, a razvaline Starega gradu gledajo s hriba 120 m 
čezenj. Staro naselje kaže presenetljivo malo sprememb nove dobe 
ter je simpatično ohranjeno v svojem preprostem starinskem zna
čaju. Njegova modernizirana prometna funkcija se uveljavlja tako 
rekoč samo na trškem obrobju; železniško- križišče se nahaja  že 
izven ozemlja stare trške občine, onstran Drave, v Meži. Tamkaj 
ter ob cesti, k i drži čez stari dravski most in se vzpenja v znatnem 
klancu v  trg, so se naselila nova podjetja z žagami, hoteli, restavra
cijami ter obrtmi, ki jih je spravila v življenje privlačna moč 
kolodvora. Vrh tega se je modem i del naselja razširil čez Mežo 
(ki držita čeznjo- k a r  dva mosta) v vasico- Brod, k je r je- stala tvo-r- 
nica za rafinerijo mineralnega olja, k i je ni več. Tu je bila med 
hitlerjevsko- okupacijo zgrajena, potem bom bardirana ter po- osvo
boditvi obnovljena znatna hidrocentrala na  Dravi, ki napa ja  z 
električno silo Podravje, zaposlujoč 69 delavcev in uslužbencev. 
M anjša tekstilna tovarna v  bližnjem Otiškem vrhu zaposluje 
sko-ro samo ljudi iz D ravograda (113 delavcev). Rast Dravograda 
je bila v dobi 1880—1931 p rav  skromna; ako ga vzamemo skupaj 
z Mežo, moremo ugotoviti samo za 12 %  prirastka, trg sam p a  je

* Dravograd bi bil potemtakem najstarejši trg  v LR Sloveniji po doslej 
znanih zgodovinskih zapiskih. Pri tem -pustimo seveda v ne-mai vprašanje, kako 
je bilo z najstarejšo urbans-ko- funkcijo Ptuja ter mest ob Tržaškem zalivu, ki 
so vsekakor še starejša urbanska naselja.



v istem času celo nazadoval za 9,8 %. Skupno z Mežo je štel D ravo
grad leta 1880 858 ljudi, a sam trg v starem obsegu jih  je imel 733, 
leta 1953 pa 1159. Leta 1953 je izkazal D ravograd z Mežo 1500 pre
bivalcev, k a r  pomeni napredek za 43 %, Meža sama pa za 139 %.

Zaključiti moramo, da se D ravograd s svojo izredno srečno 
prometno lego ni k a j p rida  okoristil niti kot razpotje niti kot 
tržišče. Presenetljivo slabo je  uspeval m orda zaradi tega, ker se

Pod. 36. Dravograd; ob glavni cesti

ga večje trgovinske žile niso dotikale, še bolj pa nem ara zato-, ker 
je nanj gospodarsko navezana razmeroma malo obsežna in ne gosto 
obljudena, p a  tudi gospodarsko ne zelo agilna gorska kmetska 
okolica. Tudi moderne železnice niso- prinesle prevrata, dasi je tu  
križišče dveh dolgih prog. Mejna lega, k i je tu  staro svojstvo, očitno 
na rast trga ni vplivala; sedanja državna meja je povzročila na 
mestitev obmejnih uradov. P red  osamosvojitvijo le ta 1918 D ravo
grad niti upravne funkcije ni imel ; kesneje je bil tu  za kratko dobo 
od 1937 dalje sedež okraja. Spričo obmejne vloge je imelo gospo
darstvo trga  nekaj vloge v turističnem prometu, nekoliko tud i z 
letoviščarji; v  glavnem p a  je urbansko krajevno središče za km et
sko okolico. Industrijo  je  dobil šele v  najnovejši dobi in šele ta  
je preprečila nazadovanje ter poživila gospodarsko rast v zadnjih 
letih.



N aj v zvezi z Dravogradom posebej omenimo še L a b o t  
(Lavamünd), ki je  nastal tam, k je r se Labotska dolina stika z 
Dravsko. Toda tod skozi niso n ikdar vodile velike prometne žile 
in trg  je ostal le majhen. Stoji na spodnji terasi v ostrem kotu na 
sotočju Labo-šnice in D rave; sedaj je obmejna avstrijska postaja 
brez znatnejšega pomena. V teku zadnje vojne je bila tu  na D ravi 
zgrajena elektrarna. Od železnice iz Labotske doline vozijo eks- 
teritorialni posebni vlaki iz Labota na  D ravograd in dalje skozi 
Mežiško dolino na Celovec; znamenje so, kako je  tu  državna meja 
pretrgala staro železniško omrežje (železnica D ravograd—Zeltweg) 
in kako je spričo- tega Labotska dolina ostala prometno v zagati.

MEŽIŠKA DOLINA

ZASNOVA IN RELIEF. Mežiška dolina je  zelo svojevrstna po
k ra jina  po celotnem svojem značaju, bodisi po zgradbeni zasnovi, 
po prirodnih svojstvih ter vsem licu površja kakor tudi po- kul- 
tum o-geografskih značilnostih. Rečica Meža obrača nase pozornost 
že s »sestavljeno« smerjo- svojega poteka. Saj se v njej menjava 
podolžni tok v smeri Z—V, ki ga vidimo v osredju, s prečnim 
oddelkom j —S, pa  s povirjem, usmerjenim zopet docela podolžno 
te r končno s spodnjim delom, k je r teče Meža poševno proti SV. 
na Dravograd. Ta mehanično podana označba ima globlji smisel; 
oddelki rečnega toka se ujemajo- s posameznimi pasovi, različnimi 
po zgradbenem odnosu ter g e o lo-š k o-p e (ro g r a f s k i h svojstvih. Spod
nji del Mežiške doline je vrezan skozi kristalaste škriljevce, po
dobno kot spodnja Mislinja, toda ne ob tektonski prelomnici in je 
zato tesnejši. Srednji podolžni del poteka v  miocenskem podolju, 
a ponekod je vrezan v terciarnih kameninah, p a  je  zato prostor
nejši. Prečni oddelek je v glavnem vrezan skozi severni pas K ara
vank in sestoji pretežno iz trijadnih  apnikov; ni čudo, da vidimo 
tu  tesno- deber, mestoma celo pravi kanjon. Povirje je vrezano po 
dolgem v osrednji pas K aravank, k je r je tonalitna in paleozojska 
te r kristalasta cona prav  široka in dolina temu primerno širše iz
dolbena. Medtem ko smo v spodnji polovici doline še v  območju 
kristalastega hribovja, pripadajočega osrednjim Alpam, se nahaja 
n jena zgornja polovica že v predelu K aravank, pripadajočih 
Južnim apneniškim  Alpam, in tu  nas obdaja že prav i visoko
gorski svet. Zato smo- ta  zgornji, docela karavanški del Mežiške 
doline obravnavali v okviru karavanških  pokrajin  v 1. zvezku,



skupaj z ostalim »Slovenskim alpskim svetom«, medtem ko smo 
spodnjemu delu, ki p ripada vsekakor že pokrajinski enoti Pohor
skega Podravja, odmerili karakteristiko v tem poglavju.

Jedro Mežiške doline je vsekakor v srednjem delu. Tu se vleče 
od Slovenjgraške kotline proti zapadu mladoterciarno podolje, ki 
doseže preko- srednje Meže še Celovško kotlino. Glavno področje 
terciarnih plasti se vleče od Sel mimo Kotelj ter Podkraja  na Leše;

Pod. 37. Hotuljsko (ali Mežiško) podolje

Pogled od Prežihovega vrha. proti Kotljam

v zapadnem  delu tvorijo površje v dveh ločenih delih, pri Mežici 
in pa  na S pri Dolgem brdu  ter Holmcu, k je r segajo prav do dilu- 
vialne nasipine široke Podjune. Mežiški miocen sestoji v glavnem 
iz gline; vsebuje pa tudi dokaj obsežne sklade rjavega premoga; 
v njih  je  nastalo več premogovnikov, med njimi največji pri 
L e  š a h ,  k je r se je v 19. stoletju razvil zelo velik rudarski obrat, 
ki je dajal obilne množine (letno- od 50.000 do 65.000 to-n zelo do
brega rjavega premoga; 4900 kalorij) in zaposloval na stotine de
lavcev (leta 1855 722, leta 1871 846; 114, 209). Do Leš so- zgradili 
od Prevalj posebne železniške tire, v k ra ju  samem pa postavili 
obilo rudarskih stanovanjskih zgradb. Tako so Leše popolnoma 
spremenile svoje naselbinsko lice. Premog so porabljali nekaj v



Ravnah, predvsem pa v bližnji veliki železarni n a  Prevaljah. Ko je 
ta  pričela nazadovati in so jo proti koncu 19. stoletja popolnoma 
opustili, je tudi premogovnik v Lesah naglo- nazadoval, tembolj, 
ko so se tudi njegove premogovne zaloge močno izčrpale. In  končno 
so ga z letom 1934 popolnoma opustili, a rudarji so- morali za k ru 
hom drugam. M anjši premogovnik v Holmcu ob prehodu v Pod
juno, tudi že star, v obratu od le ta  1858 (114, 218), je dajal letno 
le okrog 5000—6000 ton enako dobrega premoga in zaposloval po
večini čez sto rudarjev. P red  drugo- svetovno vojno je tudi tu  
premo-goko-pno obratovanje nehalo. — Premogovni sloj je enake 
kakovosti ugotovljen tudi ob Podkraju, a ga še niso rudarsko iz
koriščali (114).

K ar se tiče mio-censkih plasti, je treba naglasiti, da so malo 
odporne in erozija z denudacijo v njih naglo napreduje; relief se 
je v njih  najbolj znižal in podolje se v površju prav  učinkovito 
uveljavlja. P ri Holmcu nad Libučami je  v njem razvodje med 
Mežico- in podjunsko Bistrico 545 m visoko-, komaj dobrih 60 m nad 
dolinskim dnom na obeh straneh. Miocen, k i leži povsod na krista- 
lastih škriljevcih, ne tvori sklenjene površinske enote, a nedvomno 
je nekdaj prekrival metamorfno osnovo mnogo bolj na široko, pa 
ga je delovanje izpodnebnih sil v znatnem obsegu odstranilo. Po
doba je, da je Meža vsaj tja  čez Ravne—G uštanj še tekla po mio
cenu in da je sedanja njena dolina v tem podolžnem oddelku 
vrezana epigenetično. Meža teče v vsem toku od Mežice navzdol 
izven terciara po kristalastih škriljevcih, čeprav se šele pod Rav
nami zavije proti SV. Vendar je dolina zares tesna le v prečnem 
spodnjem delu, k je r imamo opravka s pravo sotesko. V podolžnem 
delu p a  je izdolbena dokaj na široko in opremljena s položnimi 
pobočji, potok sam pa spremlja do- 1 km široko- plosko- dno iz dilu- 
vialno-aluvialne nasipine, K aj p rida  prostorna potemtakem Me
žiška dolina ni. Toda južno ob njej se razprostira tja  do vznožja 
K aravank položno- gričevje in  nizko hribovje, z najnižjim  pasom 
v miocenskem področju. V njem so tudi manjši potoki vrezali širše 
prečne dolinice, pri Kotljah največjo-. Tako- se vendarle vse ter
ciarno podolje uveljavlja v reliefu kot nižji podolžni pas, po
sredujoč zložen prehod od Slovenjgraške pokrajine v Celovško 
kotlino. Prijazno- nizko gričevje med spodnjo Mežo in Mislinjo, 
nekako do- Kotelj in Sel, to se pravi do miocenskega podolja, ime
nujejo domačini in sosedje s skupnim  imenom B r  d i n j  e. Vse
kakor je  to znamenje, da dela ta  predel nizkih hribov te r gričev 
med še nižjimi p a  ploskimi dolinami vtis posebne pokrajine (prim.



pesem Lesicnika, Slov. etnograf 1949, str. 94). O d vzhodne strani se 
čuje za isto pokrajinsko enoto tndi ime V r  h  i (prim. jugoslovansko 
karto  1 : 100.000).

Pokrajinsko slikovitost Mežiške doline povečuje nasprotje med 
mirnim površjem kristalaste Strojne na  severu ter strmimi pobočji 
in rogljatimi vrhovi apniških K aravank na jugu. Gorovje se dvi
guje nad terciarnim  podoljem s strmim vzponom, obeleženim s

Pod. 58. Hotuljsko (ali Mežiško) podolje

Spredaj Kotlje, zadaj Uršlja gora (ali Plešivec)

krepkim i prelomi in narivi. Ob njih  izvirajo slatine, najimenitnejša 
med njimi pri Kotljah (»Rimski vrelec«), k i je dala osnovo za, bal- 
neološko izrabo.

K vartarne nasipine je v Mežiški dolini razmeroma malo, saj 
iz nje sesto ječe plosko dno ne doseza 1 km  širine, povečini pa  je 
še mnogo ožje, a na  najtesnejših oddelkih m anjka popolnoma. 
Diluvialni drobir, ki pokriva dno doline, se tolmači v glavnem kot 
nasipina in usedlina v zajezitvenem jezeru, k i je nastalo- v diluviju, 
ko- je ogromno zasipanje glavne doline z dravskim prodom Meži 
zajezilo odtok (II, 1, 228). D iluvialne terase so najlepše ohranjene 
pri Poljanah, P revaljah in zlasti p ri Ravnah. Večino diluvialne 
nasipine je Meža s svojimi pritoki odnesla in nato- znova nasula



aluvialnega drobirja v dnu, a  tudi ta  tvori le mestoma ravnico 
skromnega obsega. Njena gladina se nahaja  pri Mežici 484 m, pri 
P revaljah  425 m, pri Ravnah-G uštanju 398 m ter pod zadnjo- so
tesko nad ustjem  Mislinje 355 m  visoko-.

STROJNA. Med Mežiško- in D ravsko dolino-, o d  sotočja pri 
D ravogradu tja  do- Celovške kotline pri Pliberku se dviga sredo- 
gorska skupina, za katero- se je spričo pom anjkanja dobre skupne 
označbe začelo uporabljati ime Strojna. Tako- se imenuje eden od 
vrhov po bližnji vasi, toda ne najvišji; ime pa je dobilo širši pomen 
in sloves po- vasici Strojna, ki stoji tik pod vrhom, 997 m visoko 
in je vsekakor najpomembnejši k ra j v vsem ovršju.

Strojna predstavlja najzaho-dnejšo gorsko skupino Pohorskega 
Podravja in z njim  vred še del Osrednjih Alp. Sestoji največ iz 
slabo metam orfnih paleo-zojskih glinastih škriljevcev ter filitov, 
v m anjši meri tudi sljudovcev. V m anjših žilah jih preprezajo 
eruptivne kamenine, ki gledajo na  mnogih mestih v neznatnem 
obsegu na površje (diabazi, pe-gmatiti, daciti). Na nekaterih mestih, 
posebno na JV, prihajajo  na dan slatine. To-lstovrška je med njimi 
najim enitnejša; izvira v dolini ob Meži, tik  nad  sotesko, 2,5 km pod 
Ravnami, toda ime ima po- vasi in stari občini Tolsti vrh.

Strojna je k ljub razmeroma zmerni nadmorski višini (do 
1066 m) dokaj masivna gorska skupina, le nekoliko- raztegnjena 
v podolžni alpski smeri. Vode teko iz osredja na vse strani, vendar 
spričo nekoliko podolgovate oblike priha ja  odtok k D ravi ter k 
Meži najbolj do veljave. Vrh tega so- mežiški pritoki nekoliko daljši 
od dravskih, razvodnica je prim aknjena bolj n a  S. D ržavna meja 
teče sedaj v najvišjem  področju v glavnem po njej; velika večina 
Strojne spada v obseg Jugoslavije. Večji potoki so- zarezali svoje 
grape dokaj globoko ter s tem razčlenili pogorje nekako- v sredo*- 
bežnih smereh, ne da bi mogli načeti glavno sleme, ki se vleče od Z 
proti V JV nekako v višini med 900 in 1066 m. Pobočja ob njih so 
dokaj strma, posebno ob večjih potokih, ki so- se zajedli najbolj 
v gorovje, tik  pod glavno sleme, otežujoč prehodnost v prečnih 
smereh. V najvišjem delu Strojne moremo- p rav  dobro opazovati 
ostanke starega visokega ravnika, in sicer v ploščatih kopah in 
hrb tih  glavnega slemena te r njegovega neposrednega sosedstva v 
višinah med 1000 in 1066 m. N ajvišji vrh  se imenuje Cimperc 
(1066 m). Strojna doseže 1054 m, a na vzhodnem koncu zadnja 
znatna  vzpetina Logaja, 1020 m. V hrbtih, ki se kot dolgi pomoli 
vlečejo o-d slemena na S in J, se dobro vidijo široke police kot za
poredne vršine, zlasti izrazito razvite v višinah 920—970 m, 830



do 880 m, 720—760 m itd. Na njih se je človeku nudila dobrodošla 
prilika, da je položne pasove med grapam i izrabil za kulture in 
v ta  nam en izkrčil gozd. K ulturni izrabi površja je prišlo še po
sebno prav, da se gorovje spušča na J najbolj položno kakor tudi 
nadaljn ja  ugodnost, da so- to prisojne strani. Zlasti tu, k je r smo 
v sosedstvu Celovške kotline s pogostnim krepkim  toplotnim obra
tom in podobno mrzlih dolin, p riha ja  vrednost soncu obrnjene lege 
jako mnogo do veljave.

Pod. 39. Železarna Ravne

Temu prim erna je gospodarskogeografska slika. Gozd je ostal 
omejen predvsem na strm a pobočja v grapah pa  na osojne strani, 
a vidimo ga tudi v sončnih legah, k je r je zemljišče prekrepko nag
njeno. V celem je okrog 60 %- površja ostalo gozdu. V njem pre 
vladuje iglasto- drevje, predvsem smreka, med listavci je največ 
bukve. Njive so urejene na pliocenskih terasah, po dolgih pomolili 
med grapami, pa tudi po položnih hrb tih  in na široko med njimi 
usločenih sedlih. Košenice segajo celo v najvišje- ovršje, spuščajoč 
se po prisojnih straneh daleč navzdol; celo njive so- se vzpele v 
najvišje vrhovje, saj vidimo najvišje kmetije še v višini okrog 
1000 m. Povsod je seveda prisojna stran na  boljšem in zato- mnogo 
bolj izkrčena. Toda tudi na severni strani Strojna ni slabo oblju
dena in krčevine z domovi celo- v o-sojnih legah niso redke. Kakor



v tako razgibanem ozemlju ne more biti drugače, gospoduje povsod 
sistem naseljenosti v samotnih kmetijah, ki jih  vidimo v naznačenih 
legah dokaj enakomerno razporejene po vsej Strojni. Le malokje 
so- se domovi zbHžali v m ajhne zaselke, a v vasice komaj v žup
nijskih in občinskih središčih. V celem je nekako- do 20 %  površja 
urejenega v njive in nekako toliko v travnike ter pašnike. Gostota 
znaša med 25 in 50 ljudi na kvadratn i kilometer. Med kmeti je 
dokaj zastopana večja posest in trdne kmetije niso redke, toda s 
prodajo kmetijskih in živinorejskih pridelkov je  spričo- neugodne 
lege, znatne oddaljenosti in slabih poti velik križ. Gozd ima pri 
tem važno vlogo; v grapah, sicer neobljudenih, je tudi tu  obilo žag.
V celem je to zatišna, gospodarsko konservativna pokrajina in ne 
čudimo se, da se opaža v teku zadnjega pol stoletja znatno odselje
vanje prebivalstva. R ud a rsko-in d u s tri j ska Mežiška dolina ima pri 
tem nedvomno veliko- privlačno' silo.

S Strojno meji Pohorsko Podravje na  Celovško kotlino. Od 
leta 1920 poteka čeznjo državna meja, toda prebivalstvo- je n a  njej 
v vsem področju slovensko, enako kot še dalje, n a  severnem in 
zahodnem vznožju.

GOSPODARSTVO MEŽIŠKE DOLINE. INDUSTRIJA. Gospodarstvu 
Mežiške doline daje značaj rudarstvo- ter industrija, In  sicer tako- v 
sedanjosti kot v bližnji preteklosti. N aj ob teh uvodnih besedah 
takoj pripomnimo, da so velike razlike med rudarsko-industrijskim  
udejstovanjem v Mežiški dolini danes ter v bližnji preteklosti, vze
mimo pred 60—80 leti, ko je  njena gospodarska vloga v starih 
avstrijskih časih bila zelo- pomembna.

V obeh poglavitnih gospodarskih panogah v rudarstvu in v 
industriji je v Mežiški dolini zadnjih sto- let prineslo- velika kole
banja, ki so zapustila močne učinke tudi v geografski sliki. Toda 
še danes je v rudarstvu in industriji težišče gospodarske strukture 
v Mežiški dolini. V starih dolinskih občinah Črna, Mežica, Pre
valje in Ravne (Guštanj) živi od zaposlitve v teh dveh panogah 
nič m anj ko 53 %  (brez Prevalj celo 64,5 %) celotnega prebivalstva; 
šele z oddaljevanjem od doline raste delež kmetskega prebivalstva. 
K takem u razvoju je poleg rudnega bogastva ter obilne vodne sile 
pripomogla tudi dobra prometna lega. P rastara  pot, k i je vodila 
iz Mislinjske doline mimo Kotelj v Podjuno-, je dobila v modemi 
dobi z železnico- dobrega naslednika; dejstvo-, da se obdravska 
proga od D ravograda na Celovec ni izpeljala mimo- Labota in 
Zvabeka, marveč o-b Meži in po nizkem prevalu pri Holmcu, je



pomenilo upoštevanje priro-dnih vrednosti Mežiške doline in hkrati 
osnovo za njihovo nadaljn je izkoriščanje.

Premogovno bogastvo je  vezano na razprostranjenost miocen- 
skih plasti in se je začelo izkoriščati šele v modemi dobi. Svinčena 
in železna ruda sta zastopani v K aravankah in izvirata posredno 
iz vulkanskih kamenin, ki imajo v notranjosti gorovja večjo raz-

Pod. 40. Ravne, stare in nove s čečovjem

prostranjenost nego n a  površju, k je r jih  vidimo- bodisi v Strojni 
kot v karavanškem  pasu (Rak. 1946). Y rudarsko dosegljivo višino 
so dospele m d e  predvsem v območju K aravank in tu  so jih kopali 
že zgodaj; znake starega, bodisi svinčenega kot železnega ru d ar
stva so našli n a  več krajih . Toda do velike koncentracije je  do
vedlo samo rudarsko- kopanje svinca v modemi dobi. Pridobivanje 
železne rude je že davno popolnoma nehalo-, n je predelava pa je 
zapustila znatne sledove v naseljih p a  tudi v modemi železni indu
striji. Staro železno rudarstvo- je  dalo osnovo za železno obrt s 
fužinarstvo-m, in  sicer v C m i že v začetku 17. stoletja ter potem 
obnovljeno v letu 1775 (114). Kakor m arsikje drugje (na prim er na 
Dolenjskem) so tudi v Mežiški dolini staro železarstvo prevzeli 
s svojim močnim kapitalom  podjetniki-fevdalci ter železarsko obrt 
organizirali na  novo. Grofje T hum i so- zgradili 1775 na novo žele-



žarno v Črni — njeni sledovi se vidijo- še danes; leta 1807 so kupili 
še stare železarske obrate na R a v n a h  v Guštanju, k je r je n a j
bolj cvetelo žebljarstvo, razen tega pa imeli še železarno v Meži 
(114, 14). O d vseh teh so v moderno dobo ohranili te r preuredili 
v moderno jeklarno podjetje Ravne, ki se je držalo skozi gospo- 
darske in politične menjave 19. in 20. stoletja. Jeklarna v Ravnah 
je prešla v največji razm ah po osvoboditvi 1945; v dobi socia
listične graditve smo ogromno razširili tovarno- in pomnožili pro
izvodnjo.

Zelo- velik razm ah je bila v 19. stoletju zavzela železarska indu
strija na P r e v a l j a h ,  temelječa v znatni meri na bližnjem pre
mogovniku v Lesah. Ko so začeli izkoriščati te premogovne sklade, 
so- leta 1824 na Prevaljah osnovali veliko- cinkarno-, k je r so- topili 
cinkovo rudo- iz Rablja, a že leta 1828 so jo- opustili. Nekoliko- kes
neje so tu  osnovali veliko železno- tvornico, ki se je v sredini 19. sto
le tja razvila v eno največjih železnoindustrijskih podjetij tedanjih 
avstrijskih alpskih dežel. Železarska industrija  na Prevaljah je z 
železno rudo, ki so jo- dovažali iz Hiittenberga na  zgornjem Ko
roškem, razvila veliko podjetnost, uporabljajoč premog iz Leš.
V letu 1850, v času svojega dobrega uspevanja, je zaposlovala 
okrog 1500 ljudi, 800 v rudarstvu, a 700 v tovarni. V dobi od 1849 
do 1880 se je prebivalstvo- Prevalj pomnožilo od 2200 na 5100. Tu 
so v neki dobi izdelovali največ tračnic za avstrijske železnice. 
Toda km alu je nastopil katastrofalni preobrat; v 90-ih letih 19. sto
letja se je vsa železarska industrija  preselila k železni rudi na 
zgornje Štajersko v Donawitz. Prevaljsko tvornico- so- v dobi 1896 
do 1898 dokončno demontirali, na stotine delavcev je izgubilo- za
služek. Prevalje so se začele razseljevati ; leta 1880 so imele — v 
obsegu občine, z Lešami — še 6042 ljudi, leta 1890 4944, leta 1910 
še 3839. Še pred  nedavnim je mogel človek tu  videti razpadajoča 
tovarniška poslopja in prazne hiše. Do danes so jih po- veliki večini 
podrli in opeko porabili za nove zgradbe. N ekatera stara tovar
niška poslopja pa uporabljajo  še dandanes, tako na prim er vrsto 
hiš nekdanje »personale«, ki je največji zgradbeni preostanek ne
kdanje mogočne prevaljske železarne. — Končno- je podobna usoda 
doletela tudi premogovnik v Lešah, ki je z opustitvijo- prevaljske 
industrije bistveno nazadoval, potem še nekaj let hiral, dokler ga 
niso leta 1934 opustili popolnoma.

Te velike menjave v gospodarstvu so prinesle prebivalstvu 
izredno hude udarce. Nekoliko so se omilili, ko se je v bližini 
koncentriralo in moderniziralo svinčeno- rudarstvo, še posebno pa, 
ko se je po letu 1945 mogočno razm ahnila jeklarna v Ravnah-



G uštanju. P ropad  velike prevaljske železarske industrije ter le- 
škega premogovnika in  velik razm ah svinčenega rudarstva ter 
zlasti jeklarstva v Ravnah je povzročil veliko kolebanje v demo
grafskem stanju; v dobi 1880—1931 sta nekdanji občini Mežica in 
Črna napredovali od 2537 na 5468 prebivalcev, to je za 123 %, 
medtem ko je nazadovala občina Prevalje, ki obsega tudi Leše, 
za 37 %, od 6042 na 3792 prebivalcev. Same Leše so nazadovale od

Pod. 41. Prevalje

Stara »personala«, ostanek nekdanje železarske industrije

982 prebivalcev v letu 1880 na 514 v letu 1953. V samih Prevaljah 
s Farno- vasjo je bilo leta 1880 2384 prebivalcev, 1910 1756, 1931 
1745 ljudi ter leta 1953 zopet 2391 prebivalcev (več 0,3%), k a r  
pomeni, da je udeležba n a  rudarski te r industrijski delavnosti v 
Mežici in Ravnah pomagala prem agati nazadovanje. Prevalje 
imajo sedaj tudi manjšo tovarno lesovine in lepenke s 40 delavci 
ter tovarno pil s 74 delavci in uslužbenci. Ysak dan hodi ali se 
vozi 306 ljudi iz Prevalj na  delo v Ravne, a 249 v Mežico. Na ta 
način so Prevalje prebrodile gospodarsko krizo. Mežica in Črna, 
ki sta imeli v okviru starih občin 2537 prebivalcev v  letu 1880, sta 
napredovali na 7251 prebivalcev v letu 1953, k a r  pomeni napredek 
za 196 %. V celem zaposluje rudnik  Mežica sedaj 1784 delavcev



in uslužbencev. Najbolj pa so napredovale Ravne-Guštanj, k i so 
imele v letu 1880 930 prebivalcev, 1910 1261, 1931 1361 ljudi, a 
v letu 1953 že 3554 prebivalcev, kar pomeni v celoti napredek 
za 282 %•. Tako mogočno napredovanje izkazuje zelo zelo malo 
mest na Slovenskem. Železarna Ravne, ki je  nositelj vsega tega 
napredka, zaposluje sedaj 1853 delavcev in uslužbencev; od tega

Pod. 42. Mežiška dolina s Prevaljami in Ravnami
Na levi Prevalje, na desni v dolini Ravne, zadaj hribi Strojne

je 1141 iz Raven samih, 306 iz Prevalj, 85 iz Dravograda, 29 iz 
Slovenjega Gradca, 10 iz Mežice te r 22 iz drugih krajev  (113).

Temu izredno ugodnemu gospodarskemu razvoju prim eren je 
tudi naselbinski napredek večjih krajev  v Mežiški dolini. Vodilni 
naselji sta vsekakor Čma-M ežica in Ravne.

ČRNA-ME2ICA je  postala središče rudarskega naselja. Imeno
vali smo- jo že v orisu Slovenskega alpskega sveta, ki mu pripada 
po prirodnih osnovah svojega rudarskega gospodarstva, pa  tudi 
po- položaju in značaju zgornjih delov celotnega naselja. To, k a r  
po navadi zajamemo z enotnim imenom Mežica, pomeni dejansko 
vsaj troje ločenih krajev, ki jih  loči po več kilometrov skoro ne



obljudene skalnate prečne soteske ob Meži. Zgornja od njih je 
Č r n a ,  ki je glavno naselje rudarjev, tesno- osredotočena tik pred 
vhodom v apniško sotesko, a še v podolžnem delu doline ob zgornji 
Meži. Razvrščena je  na gosto- po dolgem ob cesti in v tej razvršče- 
nosti p riha ja  močno- do veljave še dediščina po starem železarskem 
naselju, seveda močno razširjenem in predrugačenem v novejših

Pod. 43. Mežica

desetletjih. — Srednje naselje je Ž e r j a v ,  z veliko topilnico svin
čene rude, docela v apniški soteski ob prečnem toku Meže, z obilo 
hudih strmin in apniške goljave. Vse okrog nad Črno in Žerjavom 
so rudarski rovi. — Spodnje naselje je M e ž i c a ,  ki je razpo
stavljena že izven apniške soteske, v prostorni, plani dolini ob 
Meži, k je r se začenjajo miocenske hribine in k i p ripada terciar
nemu podolju spodnje Mežiške doline. V Mežici je upravni del veli
kega rudarskega podjetja, sedež tehničnega rudniškega vodstva, 
prosvetnih ustanov, trgovine, ki zalaga rudarsko- področje z živili 
in drugimi potrebščinami. V prostorni dolini je največ pogojev za 
zgradbe, zato je tu  močno- koncentriran stanovanjski del. Avtobusi 
in kamioni posredujejo- zvezo- med vsemi tremi k ra ji kakor tudi do 
železniške postaje na  Prevaljah, kam or je usmerjen odvo-z kovine



in od koder priha ja  vsak dan mnogo ljudi na delo. Zlasti z Mežico 
je celotno svinčeno-rudarsko naselje trdno zvezano s spodnjo Me
žiško dolino in njenim gospodarskim ter družbenim življenjem.

Šele z najnovejšo upravno ureditvijo1 je celotno urbansko 
rudarsko naselje združeno v eno- veliko občino-komuno1, ki ima 
sedež v Črni ter ime po njej. Če premotrivamo vse to trojno 
naselje kot enoto, se nam  pokaže podobna slika nekakšne sestav-

Pod. 44. Črna na Koroškem

ljenosti iz več do- neke mere ločenih delov, kakor jo imamo tudi v 
drugih rudarskih krajih, v Trbovljah, H rastniku in Zagorju, pa 
v Idriji. Toda v celem imamo opravka s pravim  urbanskim  na
seljem, in sicer prav  določno tudi v Črni-Mežici. Zato> gre vsekakor 
tudi Črni-Mežici naslov mesta, dasi ga ji dosedaj naša upravna 
zakonodaja še ni prisodila.

PREVALJE so pomenile nekdaj vodilno naselje v Mežiški dolini; 
ime imajo nedvomno po prevalu (545 m), čez katerega se vzpenja 
v prejšnjih  časih tako pomembna glavna cesta v Podjuno. Pre
valje tvorijo z bližnjo Farno vasjo naselbinsko^ enoto. Starejše na 
seljeno' jedro je pravzaprav  F arna  vas, k je r je nastala zgodaj



(v 14. stoletju) župnija, kakor razvidno že iz imena, in sicer v 
cerkvi »D. M. na jezeru«. Tu se zdi, da je bilo sploh najstarejše 
naselbinsko jedro v Mežiški dolini, zakaj tod okrog, ob najširšem 
delu doline, so našli sledove rimske naseljenosti, podobno kot v 
Kotljah, po sledeh stare ceste. Prevalje so postale imenitnejše, ko 
se je tam kaj naselila železarska industrija. Toda tvorile so dejan
sko enoto s Farno Vasjo, kam or je segal del tvorniških podjetij, 
podobno kot jo tvorijo tudi dandanes. Ob velikem propadu, ki je 
zadel Prevalje z opustitvijo železarske industrije, je ostala le 
prometno-posredovalna vloga: tu  je zveza od železniške postaje

Pod. 45. Ravne

Osrednji tržni prostor starega Guštanja

v Mežico ter Črno, kam or obratujejo redno avtobusi in tovorni 
vozovi, odkar so opustili posebno industrijsko' železnico. Tu se je 
mogla osredotočiti tudi lesna trgovina, opirajoča se na velike gozde 
v okolici in na obilico- žag; tudi m anjša tvornica za lesovino je 
nastala tu. V zunanjem  licu se Prevaljam  še pozna dediščina po 
nekdanjem  tovarniškem naselju. Skupaj s Farno vasjo- so raz
postavljene razloženo- po dolgem po dnu doline, a z malo koncen
tracije. Y endar razvaline nekdanjih tovarniških poslopij so- zdaj 
odstranjene, ljud je pa so- našli dobrih gospodarskih pogojev z za
poslenostjo v naglo napredujočih bližnjih Ravnah ter v Mežici, 
medtem ko- je v k ra ju  samem poleg tovarne za celulozo le m anjša 
pilam a. S 600—700 delavci ter uslužbenci so- ostale Prevalje urban- 
sko naselje, k a r  razodeva tudi vnanje lice neruralnih domov.

RAVNE, s prejšnjim  imenom G u š t  a n j , so najbolj naglo na 
predujoče industrijsko- naselje Mežiške doline. P a  tudi najbolj kon
centrirane so, k ljub temu, da sestoje pravzaprav  iz dveh delov: iz



starega trškega naselja G uštanja in iz novejšega tovarniškega na 
selja Ravne, ki je seglo v najnovejši dobi z moderno razširitvijo 
v Cečovju gor na široko kvartarno teraso Ravne. Sleherni od teh 
razvojnih delov im a svoj zgradbeni značaj.

G uštanj je bil edino staro tržno naselje Mežiške doline. P ri
pada območju zgodnjega obljudenega jedra, saj so tudi tu našli 
rimske izkopanine. Tod je držala rim ska velika cesta, izpeljana 
mimo Kotelj v Podjuno. Podoba je, da je  tudi početke G uštanja

Pod. 46. Prežihov vrh
Dom, k je r  je  v zadnjih letih živel Prežihov Voranc (Lovro Kuhar)

sprožil promet. Zakaj tu  je nastal trden grad na terasi-brdu, ki 
zapira prehod v tesno sotesko- ob najspodnejši Meži, pa  obenem 
obvladuje pot proti Kotljam in Slovenjemu Gradcu. Pod gradom 
je nastalo tržno naselje, ki se kot trg imenuje p rv ik ra t razmeroma 
kesno. G rajski gospodje se imenujejo- v listini leta 1248, v dobi, ko 
trga pod gradom še ni bilo (118). G uštanj je  postal skromno tržišče 
za kmetsko okolico; v njem se je naselila železarska obrt na Meži 
te r krepko pripomogla k  rasti k ra ja  in harmoničnemu licu naselja. 
Bržkone je bližina deželne meje povzročila — podobno ko-t v bliž
njem  D ravogradu — da tu  ni nastalo krajevno- upravno središče, 
marveč je Mežiška dolina spadala pod dokaj oddaljen politični 
okraj Velikovec te r sodni okraj Pliberk. Po osvo-bojenju leta 1918 
do 1920 za. Mežiško dolino na novo- osnovani okraj je imel svoj 
sedež nekaj časa na  Prevaljah, k i ležijo- bolj centralno, a od 1.1937



v D ravogradu; novemu političnemu glavarstvu so priključili v 
letu 1924 tudi sodni okraj Radlje (Marenberg) ter seveda tudi 
Mislinjsko dolino. Končno- se je sedež okraja prestavil v Slovenj 
Gradec, k je r ga je imel tudi KLO v letih po osvoboditvi 1945.

Ob starem G uštanju, ki je ohranil stari tržni prostor v osredju 
ter ob njem stare ozke ulice s starinskimi urbanskim i hišami, se

Pod. 47. Prežiliov vrh

Koča, ki je  v n je j preživljal mladost Prežihov Voranc

je na zahodni strani v dnu doline mogočno razvila jeklarna, na 
dediščini stare fužine in fevdalnega železarskega podjetja. To' so 
R a v n e ,  ki zalagajo z jeklarskim i izdelki vso Jugoslavijo. Ob 
veliki, moderno- preurejeni ter razširjeni jeklarski tovarni so na 
stali novejši stanovanjski deli, po osvoboditvi zgoraj na široki 
prodni in glineni terasi Ravne, k je r se odlikuje zlasti najnovejši 
del, docela na novo zgrajeno stanovanjsko naselje čečovje. Ob 
starem gradu, ki služi sedaj socialno-prosvetnim namenom, so zgra
dili lepo moderno gimnazijo-, k i je p rav  gotovo ena najlepših v Slo
veniji, najim enitnejša luč prosvete v svobodni Slovenski Koroški. 
Očitno je ime Ravne najstarejša domača označba tega kraja, med
tem ko SO' ji ime G uštanj dali tu ji fevdalci vsekakor po- svojem 
gradu. V skladu s tem je  ljudska oblast na osnovi predloga ljudske



skupščine LRS uvedla prvotno ime za označbo celotnega k ra ja  v 
letu 1952 in odtlej pomenijo' R a v n e  tudi vse ono, k a r  se je dotlej 
razum evalo pod Guštanjem. Zaposlenost v kovinski industriji daje 
značaj gospodarski strukturi, saj živi od nje 53 %' prebivalstva, 
a obrtno-industrijski poklicni skupini p ripada 73 % meščanov. 
Ravne-G uštanj so se mogle v dobi 1880—1931 povečati le za 39 %, 
a do 1953 za 282%  prebivalcev. Opozoriti je tudi na njegovo 
tujskoprometno vlogo kot izhodišče za Kotlje, letovišče in zdra
vilišče z jako  zdravilno slatino, ki se je mnogo razpošlje v ste
klenicah, podobno kot za T o l s t i  v r h ,  z 2,5 km od Raven 
oddaljenim slatinskim vrelcem, k i je  prav  tako dobrega slovesa. 
Kotlje s svojimi Hotuljci — tako« se imenujejo prebivalci — so 
najbolj ohranile značaj središča stare kmetske pokrajine. V Kot
ljah  je pokopan koroški pisatelj Lovro Kuhar-Prežihov* Voranc, 
ro jak iz bližnjega Prežihovega vrha, mož, ki je s toliko ljubeznijo 
opisoval ljudi in k raje  Slovenske Koroške, predvsem Mežiške do
line te r njenega gorskega sosedstva.

S svojo naglo napredujočo jeklarno so postale Ravne najpo
membnejši k ra j svobodne Slovenske Koroške ter eno od največjih 
industrijskih središč Slovenije.

Mežiška dolina s svojim visoko* razvitim  industrijskim  gospo
darstvom, z vzglednim sožitjem med kmetijstvom ter rudarskim i 
in industrijskim i panogami, z visokim socialnim ter prosvetnim 
standardom , z zavednimi svojimi slovenskimi Korošci pomeni 
vzgled, opomin, opozorilo ter hrabrilo slovenskim rojakom onstran 
sedanje državne meje. Saj jim  pripoveduje in dokazuje, kakšne 
ogromne uspehe je mogoče doseči, ako se delovni slovenski ljudje 
zavedajo svoje narodne skupnosti, ako vztrajajo» v svojem priza
devanju, da na svoji zemlji ostanejo zvesti svojemu rodu, svoji 
zemlji, svojemu človeškemu dostojanstvu, ako trdno' vztrajajo  v 
borbi, da sami svobodno odločajo svojo usodo na svoji rodni zemlji, 
v gospodarstvu in prosveti ter v socialnem urejanju, sk ra tka  v 
vsem dejanju in nehanju. Zato ostane Mežiška dolina Slovenske 
Koroške svetilnik delovnim ljudem v Podjuni, v Rožu in na Zilji 
te r po drugod v Slovenski Koroški v prizadevanju za svobodo je
zika, prosvete in kulture, za samoupravo’ v urejanju  socialnih, 
gospodarskih in vseli javnih zadev.

* Ime, psevdonim, Prežih, prav dobro karakterizira položaj te prehodne 
pokrajine. Prežihov vrh, ob katerem stoji Prežihova domačija, je kopa, ki nudi 
pregled proti Kotljam in Slovenjemu Gradcu kakor tudi na mežiško stran ter 
proti Podjuni. Očitno- je biila na njej »preža«, s trajnim oglednikom — prežihom; 
na vrhu kope je mogoče še vedno zaznati sledove starih okopov.



SOŽITJE S KMETIJSTVOM. Za kmetijsko izrabo najugodnejših 
ravnih tal premore Mežiška dolina razmeroma jako malo. Ker pa 
prevladuje v podolju gričevje in nizko hribovje z zelo položnimi 
pobočji, je v celem v njem vendarle precej površja, prikladnega 
za njive in travnike, podobno kot v plitvih stranskih dolinicah. Za 
podnebje je tudi tu  značilna mrzla zima in bolj hladno poletje; 
prisojne lege nudijo dobrodošle prednosti. V celem je v podolju

Pod. 48. Mislinjska dolina z Uršljo goro v ozadju

20—30 % površine v polju, a  travn ika  ter pašnika še nekaj več. 
Gozdu je ostalo še mnogo prostora in je velikega gospodarskega 
pomena, saj je tudi v spodnjih legah pretežno iglaste sestave. Obilo 
je bilo tu zaslužka z gozdnim izkoriščanjem in lesna trgovina je 
bila obsežna, saj so odvažali n a  tukajšnje kolodvore tudi les z 
visokega obrobja na  S in zlasti na  J; kmetje morejo svoje polje
delske in živinorejske proizvode oddajati tako rekoč k a r  doma 
industrijskem u delavstvu in rudarjem.

K ar je dolinskega površja v  območju Mežiškega podolja, v 
njem odločno prevladuje prebivalstvo, ki živi od industrijske, ru 
darske in upravne zaposlenosti te r drugih urbanskih gospodarskih 
osnov. V endar vidimo povsod med urbanskim i hišami še kmetske 
domove s kmetijskimi gospodarskimi poslopji, njivam i ter travniki.



Tem vsekakor še mnogoštevilnim kmetskim domačijam je sožitje 
z industrijskim  gospodarstvom zelo v korist; oddajati mu morejo 
svoje pridelke v prodaj k ljub  temu, da je  ko-mercializiranega kme
tijstva, ki bi bilo prilagojeno za potrebe urbanskega prebivalstva, 
še zelo malo. Še večjega pomena je dejstvo1, da morejo delovne 
moči, ki jih. nudijo- kmetske domačije več nego jih  kmetijstvo po
trebuje, s pridom najti zaposlitve v industriji, rudarstvu itd. Oboje 
velja v prvi vrsti za km etska gospodarstva v  dolinskem območju. 
A tudi kmetske domačije v nižjih legah po hribovju so- v obeh 
smereh že močno povezane z industrijskim i naselji. Šele bolj od
daljene in po višjih pobočjih raztresene km etije so z urbanskim  
gospodarstvom v dolini m anj neposredno v življenjski zvezi. Tod 
vlada še pravo- kmetijsko gospodarjenje, s težiščem n a  živinoreji 
in dohodki od gozdnega izkoriščanja. Toda mladi ljud je  odhajajo 
tudi od tod v naraščajočem številu v dolino, zaposlujoč se v njenih 
urbanskih poklicih. Vsekakor je Mežiška dolina eno najbolje raz 
vitih področij gospodarskega sožitja med kmetijstvom in industrijo.

Mežiško podolje spričo pom anjkanja ravne površine nima po
gojev za znatnejšo koncentracijo kmetskega prebivalstva. Le malo- 
kje ob Meži te r v stranskih dolinah je mesta za večje zaselke ter 
za vasi, a celo te so bolj razloženega značaja. V starejši dobi so 
znatnejše zgostitve nastale le ob prometnih vozlih, ob cerkvenih 
središčih te r v urbanskih naseljih. Novejša doba p a  je prinesla 
bistveno spremembo, ko je tu  nasta jala  industrija in se je razvilo 
rudarstvo. V obeh teh dveh gospodarskih panogah je  ljudsko udej
stvovanje ustvarilo sedanja demogeografska središča, ki so ali oja
čila stara naselbinska jedra ali pa  se razvila docela na novo-.

MISLINJSKA DOLINA

ZASNOVA IN OBROBJE. P ri m alokateri dolini je tektonska za- 
,  snova tako preprosta in tako rekoč že na prvi pogled vidna kakor 

tu. N jen raven potek, ki se nahaja  v premem nadaljevanju dolge 
Labotske doline, nas že po sebi opozarja, da v izobliki tega izredno 
dolgega, premega in dokaj širokega podolja niso delovali samo 
zunanji, izpodnebni činitelji. Geološko-tektonske ugotovitve so 
mogle brez težav potrditi, da je  nastala dolina na izraziti tek 
tonski zasnovi na  veliki labotsko-mislinjski prelomnici. Ta pomeni 
nekako tu j element v celotni zgradbi našega alpskega predela, ki



gospodujejo v njem v glavnem črte V—Z; saj predstavlja s svojo 
za Vzhodne Alpe poševno smerjo SZ— JV učinek dinarske grad
bene dinamike. V celotnem licu pokrajine kakor tud i na kartah  
p riha ja  tembolj do veljave.

Tektonska zasnovano-st se nam  razodeva bodisi po poteku pre
lomnic kakor v razporeditvi mlajših geoloških plasti ter njihovem 
odnošaju do starejših kamenin. V teh pogledih moramo razlikovati 
v Mislinjski dolini dva dela, ki se med seboj znatno- razlikujeta; 
loči ju  nekako- soteska tik  pod Slovenjim Gradcem, k je r se dolina 
v smeri navzdol močno zoži. Bodisi po- zgradbi ko-t po geološki 
sestavi je med njim a razlika, a podobno tudi po geološkotektonskih 
svojstvih te r površinskem značaju sosedstva. Spodnji del doline je 
vrezan še popolnoma v kristalasto ozemlje, a zgornji del sega že 
v območje, ki p ripada vzhodnemu podaljšku K aravank, torej 
Južnim  apneniškim  Alpam. V južnem  in zahodnem obrobju Mi
slinjske doline vidimo nemirno obzorje, priostrene vrhove apniško- 
dolomitske sestave, med njimi daleč vidno Uršljo- goro, po starem 
Plešivec imenovano-, predstavljajoče m arkantno nasprotje mirnemu 
površju Pohorja, Kobanskega te r Strojne.

V spodnjem delu Mislinjske doline ni nikakih terciarnih used
lin, a tektonska prelomnica poteka po razmeroma ozkem dnu.
V zgornjem delu je stvar povsem drugačna. Tu poteka vzhodni 
rob planega dolinskega dna v prem em nadaljevanju spodnje do
line. Ob njem ležijo miocenske hribine te r gledajo tudi v dnu izpod 
kvartarja , a  se vlečejo v najobsežnejšem pasu na zahodnem robu 
doline. O pravka imamo s kotlino, v kateri so- se naložili miocenski 
sedimenti. Široko- področje v osredju zavzema kvartar; podoba je, 
da se je osrednji del doline uveljavljal kot udo-rina še ob koncu 
pliocena. Vsekakor im a zgornji del Mislinjske doline svojstva udo- 
rine in se spričo tega v geološki in geografski književnosti u p ra 
vičeno zanj uporablja naziv Slovenjgraške (ali Mislinjske) kotline.

Toda za razum evanje celotne tektonske zasnove mislinjskega 
področja je treba vzeti v poštev še starejšo dobo. Oligocenske k a 
menine (jezerske tvorbe in rečne nasipine) predstavljajo najstarejši 
terciarni sediment področja Slovenjgraške kotline. Toda razpro
stranjenost oligo-censkih hribin, k i pripadajo  soteškim plastem, se 
ne ujem a z obodom kotline, marveč so omejene na  jugovzhodno, 
južno ter jugozahodno njeno obrobje, k je r segajo tja  do karavanške 
tonalitne cone in njenega trijadnega nadaljevanja, zožujoč se proti
V JV v Vitanjsko podolje. Oligocenske usedline so se naložile v 
udorini, ki je bila nastala v kotu med Pohorjem ter južnim  pasom



K aravank, med mislinjsko-] abotsko- prelomnico ter počjo, poteka
jočo' ob tonalitnem  vulkanskem  pasu. Tu imamo opravka s pred
hodnico mislinjske udorine, predstavljajočo nadaljevanje V itanj
skega podolja, nem ara še starejšo1 od zgornje krede (I. 75, 81). Tu 
se neha severno krilo K aravank ob prečno potekajoči prelomnici 
Sv. Rok—Razbor, ki ni nič drugega ko zahodni rob prvotne Mi
slinjske kotline.

Soteske plasti sestoje tu  iz proda. Menijo-, da jih je naložila 
velika reka, ki je tekla iz Koroške kotline proti JY (15). Šele izven 
Mislinjske kotline na JY preidejo v jezersko- usedlino. Naložene 
so tu  zelo na  debelo-; segajo od okrog 437 m ob dno- doline pa v 
višine še okrog 900 m, na Paškem  Kozjaku ob Basališču celo- do 
1086 m visoko-, povsod seveda razrezane v hribovje. K akor se iz 
navedenega razvidi, oligocenske plasti nimajo niti po svoji raz
prostranjenosti niti po višinskih odnošajih razm erja do sedanje 
Mislinjske kotline. Saj je oligocen izoblikovan v široko- hribovje, 
živahno razrezano in razčlenjeno v neštete hrbte, vrhove ter doline, 
podobno- kot je preoblikovan tonalit, metam orfni škriljevci in 
druge hribine. Vršine med 700—800 m, 800—900 m, nekoliko tudi 
med 600—700 m, pa  najvišje nekaj nad  900 m so v hribovju prav 
krepko- izoblikovane; razlike po- kam eninah pridejo v površju 
razm eroma malo do veljave. Še najbolj samosvoje in učinkovito 
se uveljavlja trijadn i apnenec ob vzhodnem delu oligo-censkega 
ozemlja.

Obod Slovenjgraške kotline v širšem smislu kaže v  znatni 
meri nem irno razgibanost, ki se uveljavlja, k je r je  zastopan mezo- 
zojski, predvsem trijadni apnik z dolomitom. V pokrajinskem  licu 
se kaže najbolj učinkovito- v Uršlji gori, potem v Paškem Kozjaku 
pa okrog Zgornjega Doliča, v m ajhni meri celo na Pohorju, k jer 
sestoji priostreni Jesenkov vrh (927 m) nad  Pamečami iz krednega 
apnenca. Ob jugovzhodnem koncu doline, okrog Zgornjega Doliča, 
gleda izpod oligocena n a  površje široka gruda trijadnega apnika 
te r dolomita, med vasjo- Mislinjo in Sv. Vidom, Šmiklavžem in 
Spodnjim Doličem. Do-liška apniška plošča je krepko razrezana, 
a v reliefu ne pride samosvoje do veljave, saj jo na mnogih krajih  
prekrivajo- zaplate so-teških plasti, omiljujo-č površje; največji 
vrhovi med 700 in 870 m se uvrščajo ob podobno oblikovane vzpe
tine v drugih hribinah. V njej se je razvilo- razvodje med Pako in 
Mislinjo, ob nekaterih potokih vidimo p rav  tesne debri, a pri Hudi 
Luknji so se uveljavili celo krašk i pojavi z vrtačami, po-nikvami 
in podzemskimi jamami.



U ršlja gora* obrača najbolj pozornost nase s svojini osamlje
nim stožčastim vrbom, vidnim daleč naokoli. Z njo se neha severna 
proga K aravank, in sicer ob prelomnici, ki omejuje prvotno Slo
venjgraško kotlino na  Z v poldnevniški smeri. Tudi na severni 
strani meji s prelomnicami na terciarno Mežiško- podolje, medtem 
ko jo je na  Z tesna dolina Meže ločila od Pece. Osamljena lega, 
a podobno tudi znatna višina 1696 m je njeni mogočni podobi p ri

pomogla do veljave. Zgornja meja gozda ostane za kakih  50 m pod 
vrhom. Po svoji višini, apniško-dolomitni sestavi, priostrenem vrhu 
te r strmih, ponekod golih skalnatih pobočjih se že na prvi pogled 
kaže kot tu j element v Pohorskem Podravju. Po pravici slovi po 
svojem imenitnem razgledu. Mislinjski, Mežiški in  Šaleški pokra
jini pomeni s svojo mogočno podobo slikovito ozadje.

Ako pustimo- vnem ar apniške izje-me, gospoduje v obodu Mi
slinjske doline m irna izoblikovanost s široko plečatimi vrhovi in 
hrb ti položnih, enakomerno nagnjenih pobočij. Toda pohorska 
stran je  v vsem obsegu najbolj strmi del oboda; kakor Golica nad

* Prebivalstvo uporablja dandanes samo ime Uršlja gora bodisi v Mi
slinjski in šaleški ko-t v Mežiški dolini, Plešivec pa mu je velika kmetija pod 
vrhom na jugovzho-dni strani, v višini okrog 1000 m. Iz zgodovinskih zapiskov 
pa je razvidno, da se je gora zare-s sprva, vsekakor še do 17. stoletja, imenovala 
Plešivec; kmetija je tedaj po njej dobila ime. Toda ni izključeno, da se je gora 
nemara prvotno imenovala Pleša, pO' prirodni jasi v vrhu, nad gozdnim pasom.



Labotsko dolino- se dviga Pohorje nad Mislinjsko s strmimi pobočji 
neposredno- v glavni hrbet, ki doseza p rav  tu  svoje največje višine. 
Razvodje p ri Straži nad vasjo Mislinjo nas prevaja v porečje Pake, 
toda pravi okvir Mislinjski kotlini se nam  pravzaprav  predstavlja 
v trijadnem  pogorju s Paškim  Kozjakom (1273 m) te r Stropnikom 
(860 m) in Smodivnikom (923 m); tu  teče P aka  med njim a v na j
tesnejšem delu svoje slikovite soteske. Prehod v Vitanjsko podolje 
p ri M arjeti leži ipak  707 m visoko. Se posebno nizek je prehod v 
Mežiško dolino pri Selih ter Kotljah, po miocenskem podolju, k jer 
se vzpne največ v višino- okrog 500 m, kom aj 100 m nad  sedanjim 
dnom doline,

DNO SLOVENJGRAŠKE KOTLINE IN MISLINJSKE DOLINE. Podoba 
je, da se je v miocenu depresija preložila bolj proti severu, zakaj 
miocenske plasti ležijo- severno ob oligocenu, in sicer v dnu Slovenj
graške kotline te r ob njenem robu. Toda v  miocenski dobi tu  ni 
bila osamljena udorina, marveč dolgo- podolje, zakaj miocen se 
vleče od severozahodnega oboda kotline mimo- Sel in Kotelj čez 
srednjo Mežiško dolino proti Celovški ko-tlini. V mislinjskem mio
cenu prevladujejo m arinske usedline, nekaj sedimentov iz na pol 
slanega jezera, a končno je tudi nekaj sprijetih prodnih in peščenih 
nasipin iz miocenske dobe (17; 17 a). V mio-censkih hribinah so 
izoblikovani nižji hribi in griči, ki se- vzpenjajo- največ nekaj čez 
600 m, tvoreč dobro viden nizek obod kotline, pa prav  tako dobro 
razločno nizko- podolje mimo Sel in Kotelj.

V spodnjem delu Mislinjske doline, pod Slovenjim Gradcem, 
miocenskih kam enin ni n ik jer videti; dolina je tu  dokaj tesna, vre
zana neposredno v kristalaste škriljevce, ki tvorijo pobočja na 
obeh straneh. D iluvialno-aluvialne nasipine je tu  le pičlo-, iz nje 
sestoječe plosko dolinsko dno n ik jer ne doseže 1 km širine. Tudi 
v tem pogledu je  zgornja dolina povsem druga,

Osredje Mislinjske kotline nad  Slovenjim Gradcem ima dokaj 
obsežno plosko- dno. Na široko ga prekriva kvartarn i drobir, za
vzemajoč v glavnem delu med Slovenjim Gradcem in Smiklavžem 
3—4 km širine, zožujoč se proti zaključku p ri vasi Mislinja. Značaj 
kotline p riha ja  tu  p rav  lepo do veljave, izraža se tud i v izrazitem 
srodetežnem vodnem omrežju. O d vseh strani teko potoki v kotlino-, 
a zbereta jih  končno Mislinja ter Suhodolnica, ki se naposled zdru 
žita pod Slovenjim Gradcem. Suhodolnica z drugimi večjimi potoki 
teče v zgornjem toku proti V ali celo V J V, p a  zaokrene šele v spod
njem  delu proti S in SSZ. Očitno je, da imamo' opravka z znamenji 
odtočnega obrata pa  da so ti potoki sprva tekli v reko, ki je bila



usm erjena proti JV. Med Šmiklavžem in Slovenjim Gradcem je 
osredje sotočja. Tu je v malo- odpornih miocenskih tleh vrezovanje 
z odplakovanjem naglo- napredovalo te r ustvarilo široko- kotanjo, 
ki so jo potem v diluviju vode zapolnile z glinenim in prodnim 
drobirjem. Toda podoba je, da so p ri tem sodelovale tud i tektonske 
sile; kotlina se je nem ara ugrezala tudi še jako kesno, na prehodu 
v kvartar, in bržkone se je zaradi tega nasipanje tako- izdatno

Pod. 50. Mislinjska dolina s Slovenjim Gradcem v sredi

stopnjevalo. Saj se nahajam o tu na križišču mislinjsko-labotskega 
preloma z mislinjsko-mežiškim terciarnim  podoljem.

K vartarna nasipina je zanimiva še z drugega vidika. Tu se 
domneva, da je v diluviju nastalo dolgo jezero, v dobi, ko je za
sipanje D rave Mislinji zastavilo odtok ter jo zajezilo-. Jezero je 
segalo od D ravograda navzgor še v našo- kotlino; po dosedanjih 
geoloških raziskovanjih naj bi dosezalo pri Slovenjem G radcu gla
dino v višini 440 m. Mislinja s svojimi pritoki ga je zasipala, a 
povsem je odteklo šele, ko- si je D rava v  svojo nasipino znova 
poglobila strugo. Terase iz proda in  peska ter gline pričajo v Mi
slinjski dolini še danes o diluvialnem zajezitvenem jezeru in n je
govi gladini (II. 1, 228). Toda naglasiti je treba, da niso še dovolj 
raziskane; šele po podrobni proučitvi bo mogoče ugotoviti, do kod 
je jezero segalo, kolikšno višino je  doseglo p a  če ga je res po



vzročila samo fluvioglacialna zajezitev. D o b r o v i ,  ki zavzema 
osredje kotline, p ripada vse površje med aluvialnim  dnom ob Mi
slinji in Suhado-lnici od Slovenjega G radca do Smiklavža in Dovž. 
Sestoji iz čiste m astne gline (»ilovke«), tvoreč v severnem delu 
skoro docela ravno diluvialno teraso višine 440—450 m. Toda v 
južnem  delu se površje ilovke vzpne do 490—500 m in čez, na  JV 
celo do 520—530 m. Podobno je, da  se je ilovka naložila v jezeru; 
razložiti njegov nastanek z zajezitvijo pri Dravogradu, delajo te
žave višinski odnošaji, ako ne računam o s tektonskim dviganjem 
v južnem  delu. Ilovka v Dobrovi nudi izborno snov za obdelavo, 
zato so uredili v n jej mnoge preproste m ajhne opekarne; samo 
jam e pričajo še danes n a  več k ra jih  o njih. Tla so na Dobrovi 
vlažna in zelo- je značilno, da jo- pokriva še danes gost iglast gozd 
domala čez in čez. Le redko sejane samotne kmetije so ustvarile 
nekaj ku lturn ih  jas v njem.

Dobrova je obdana z aluvialnim  dolinskim dnom na obeh 
straneh, in sicer v p rav  znatni širini; vidi se, da sta tako Mislinja 
kot Suhodolnica obilo nasipali v aluviju. Toda aluvialna ravan, 
ki doseza ob Mislinji širino 1—1,5 km, povečini ni vlažna, marveč 
suha in je spričo tega p rav  dobra za ku ltu re  te r obilno poseljena.

Na desni ob dolini so na  vznožju Pohorja nasuti precej obsežni 
položni in plitvi v ršaji rodovitnega drobirja, ki so spričo prisojne 
lege nudili posebno dobrodošlo zemljišče za njive in za naselja.

Mislinjska dolina leži v dokaj znatni nadm orski višini, zakaj 
njeno dno p ri vasi Mislinji je  580 m visoko, pod Dovžami 500 m, 
pri Šmartnem 435 m, na ustju  Suhodolnice pod Slovenjim Gradcem 
400 m te r ob izlivu Mislinje v Mežo- 340 m. Strmec je potemtakem 
dokaj znaten.

GOSPODARSTVO. M islinjska dolina leži v znatni nadmorski 
višini, ima značaj zaprte kotline z razmeroma visokim gorskim 
obodom te r je zaprta  proti panonski strani z dokaj obsežnim gor
skim pasom. Njeno podnebje je spričo tega še krepko alpsko in 
spominja na  bližnjo Celovško kotlino, od katere sega shlajeni zrak 
pozimi pogosto še semkaj. Toda toplinski obrat, ki se močno- in 
pogosto uveljavlja, je tu  nedvomno tudi samostojen pojav. Dolina 
se odlikuje po občutnem zimskem m razu pa  po svežem, ne vročem 
poletju. K akor v D ravski dolini je tud i tu  za vinsko trto prehladno, 
n ik jer v območju Mislinjske doline ni vinogradov. Lepi iglasti gozdi 
ne prekrivajo samo pobočja na  vseh straneh, marveč jih vidimo 
v  obilici tud i po dolinskem dnu, zlasti v Dobrovi. Tudi tu  prevla-



du je smreka. Poletna svežina je z obilico gozdov pripomogla, da 
im a dolina sloves dobrih pogojev za letovanje.

Za gospodarsko- izrabo ta l so v  Mislinjski dolini dokaj ugodne 
osnove. Obsežne ploskve kvartarnega dna nudijo na  razpolago 
obilo prostora. P rav  dobro- se vidi, kako je človek zanemaril bolj 
vlažne terase, sestoječe iz ilovice s težko zemljo, zlasti Dobravo, 
in tako so ostale prepuščene gozdu še danes. Celo aluvialno ravnico 
je kultivacija bolj naglo- zavzela, podobno kot vznožne dele po
bočij, zlasti ob Pohorju, k je r so obrnjena proti soncu in so- na 
debelo p rekrita  z diluvialnim  drobirjem, p a  vršaje s sušnim tlom. 
Končno nudijo tud i višja pobočja z mnogimi terasam i ter obsežne 
vršine v hribovju dokaj pogojev za njive in v njih  se povsod vidijo 
krčevine s samotnimi kmetijami, v nižjih legah pa celo zaselki ter 
manjše vasice.

V Mislinjski kotlini —■ in vsekakor tudi v drugih dolinah — 
so v najbolj sončnih legah malo nad  dolinskim dnom v  prejšnjih 
stoletjih celo še gojili vinsko trto, k a r  nam  potrjujejo poleg ledin
skih imen »Nograd« zgodovinski viri (123, 49).

V celem je v kotlini ter v nižjem področju ob njej 20—35 % 
površine v njivah, a  najbolj sklenjeno jih vidimo- v aluvialnem dnu 
ob Mislinji ter Suhodo-lnici. V dnu in v spodnjih legah goje največ 
žito, pšenico ter rž, pa krompir, k i ga gre nekaj celo v  prodaj, 
v višjih legah n a  obodu poleg rži obilo ovsa in ječmena; tudi ovsa 
morejo v norm alnih pogojih nekaj oddati na trg. Sončne rože na 
polju prijetno poživljajo lepo pokrajino. Tudi sadja je nekaj za 
trg. Travnikov je do-mala povsod več nego njiv. V živinoreji je  
važno' seveda predvsem govedo, razen mleka pošilja dolina k  Slo- 
venjemu G radcu mlečne izdelke, zlasti surovo- maslo- pa piščance in 
sploh perutnino ter jajca. K akor goveda gre obilo v prodaj tudi 
svinj. S poljedelskimi in živinorejskimi proizvodi more Mislinjska 
dolina zalagati svoje mestno središče Slovenj Gradec, od drugih 
mestnih naselij pa  je ta  predel zelo oddaljen, k a r  za njeno km e
tijstvo- ni ugodno-.

K akor v vsem Pohorskem P odravju  je  pomenil tud i tu  gozd 
osnovno važni del kmetskega gospodarstva. V starih mislinjskih 
občinah, ki so segale povečini iz dna doline v višine gorskega 
oboda, je  zavzemal gozd povsod povprečno 45—55 %  celotne po
vršine. Saj smo videli, da se drži celo še na diluvialni Dobrovi v 
sredi kotline. Ne more biti dvoma, da bi bilo mogoče z melio
racijam i še znatno več gozda izkrčiti na ilovnatih diluvialnih te
rasah. Toda gospodarsko je njegova cena tem večja, ker gre po 
veliki večini za iglasti gozd, za prostrana smrečja. Tudi dolincem



je bilo izkoriščanje gozda zelo- pomemben gospodarski vir. Mislinj
ska dolina je  osnova za gospodarsko izrabo- gozdov na hribovju 
v obrobju. Zato- so- o-b potokih o-b prestopu v kotlino- mnoge žage 
z mlini, še p rav  posebno ob Suhodolnici, ki se po- dolini ob njej 
spravlja največ lesa iz gorske skupine U ršlje gore, pa ob zgornji 
Mislinji, segajoči daleč v Pohorje; tudi ob njej pride izredno mnogo 
lesa v dolino. Mislinjski podjetniki so zgradili posebno gozdarsko 
ozko železnico-, k i so- z njo prevažali les do- vasi Mislinje, k je r je 
b ila sprva fužina in k je r je nastalo- eno- največjih lesnoindustrij
skih podjetij n a  Slovenskem; poleg velikih žag, k i so delale za 
izvoz, je bila tu  tvom ica za izdelavo sodov, zabojev, lepenke itd. 
Vse to je med drugo svetovno vojno propadlo. Po osvoboditvi je 
bila tu  osnovana m anjša zabojam a in sodam a (123, 57). Kako-velik 
gospodarski pomen im a gozd v pokrajini, nam  pripoveduje po
klicna statistika, ki kaže, da je bilo tu  v nekaterih občinah 5 do 
10 % zaposlenih v lesni ter žagarsko-gozdni industriji.

Lega vstran od večjih mestnih središč, pom anjkanje znatnejših 
vodnih sil in rudnih  zalog, zatišni položaj v prometnem po-gledu — 
saj so železnico tod skozi gradili šele le ta 1899, vse to je  povzročilo, 
da je ostala Mislinjska dolina močno km etska pokrajina. Saj je 
živelo pred  vojno od km etijstva povečini še vedno 80—90 %- vsega 
prebivalstva, a k jer se je ta  delež zm anjšal na  70—80 %, se je n a j
več spričo zaposlenosti v gozdno-žagarskem delu. K ar je prave 
obrti in industrije, je  nastala razen v Mislinji v Slovenjem G radcu 
ter njegovi neposredni okolici. Danes je v Mislinjski dolini, ki jo 
zajema domala vso- občina-komuna Slovenj Gradec, le še 42,7 % 
km etijskega prebivalstva poleg 13,2 % industrijskega in 7,3 % obrt
niškega.

NASELJENOST. PROMETNA LEGA. SLOVENJ GRADEC. V vsem 
obodu M islinjske doline gospodujejo- samotne km etije s tipičnimi 
celki. Čim nižje proti dolini, tem bolj so se zgostile in na spodnjih 
terasah položnih pobočij se že vidijo zaselki in manjše vasice. Do
lina sama je nudila bodisi v svojem dnu kot na terasah priložnosti 
za še večjo zgostitev. O blike naseljenosti nas spominjajo- D ravske 
doline; tudi tu  vidimo- posamič stoječe kmetije še v dolini sami. 
Večina prebivalstva biva po- zaselkih in vaseh. Tudi tu  ni vasi, ki 
bi kazale na razporedbo domov v kakršnikoli pravilni obliki, m ar
več stoje njih  hiše brez reda, razložene v gručah dokaj na široko. 
Vrh tega tudi tuka j opazimo posamič stoječe km etske domove v 
aluvialnem dnu in na diluvialnih terasah v  Dobrovi. V vsem se 
vidi, da tu  ni bilo- na razpolago- širokih, iz proda sestoječih sušnih



ravnic, k i bi nudile osnove za obdelavo v  večjem obsegu ter vabile 
na poselitev v  večjih skupinah. Zato so tu  vasice z zaselki ostale 
razmeroma majhne, večjo velikost so dosegle domala le, k je r so 
dali za to  pobudo nekm etijski faktorji. Zlasti je  prometno ugod
nejša lega zgostila in povečala naselja, bodisi sama po sebi že v 
starem  ali v zvezi z modernim gospodarstvom. Tako- stoji večja vas 
Mislinja tam, k je r preide v  kotlino pohorska Mislinjska graba, pa 
Podgorje ob prestopu Suhodolnice v  ravnino, k je r se je  začela 
vzpenjati stara pot n a  Šaleško dolino, vodeča čez hribe mimo Smi- 
k lavža (II. 1, 2; 123). Vasice s starim i cerkvenimi središči so največ 
n a  prisojnih sušnih vršajih ob vznožju Pohorja; v takih legah je 
dokaj dobro poseljena tudi ožja spodnja dolina med Slovenjim 
Gradcem in Dravogradom. V celem je gostota v dolini dosegla le 
zmerno stopnjo, saj znaša od 50 do 75 ljudi na kvadratn i kilometer, 
v hribovitem obrobju p a  25—50.

Sledove zgodnje obljudenosti imamo v Mislinjski dolini v dveh 
področjih, in  sicer v  osredju doline te r n a  jugovzhodnem koncu. Tu 
je prof. S. Brodar ugotovil (v letu 1936) paleolitsko naselbinsko 
postojanko, in  sicer v jam i Špehovki, izdolbeni v kraškem  pod
ročju v gori Tisniku p ri H udi Luknji.* N ajdba pomeni za dolino 
izjemo, temelječo na kraškem  reliefu. Toda značilno je, da je druga 
sled prazgodovinske naseljenosti ugotovljena p rav  talco na apni- 
škem ozemlju, in sicer hallstattska naselbina visoko- na obrobju pri 
Joštu (1063 m) tik  ob Paškem  K ozjaku (II. 1, 2). N a rimsko- dobo- 
kažejo sledovi p ri Šentilju pod Turjakom . Jugovzhodni konec je 
imel važno prometno vlogo-; nad  sotesko pri Hudi Luknji pričajo 
razvaline gradu Valdeka o pomembnosti prehoda v prejšnjih  sto
letjih, podobno kot krajevno ime Straže ob Turjaku.

Poglavitno področje zgodnje naseljenosti je v srednjem delu 
M islinjske doline, v  predelu okrog Slo-venjega Gradca, k je r se je 
nahajalo antropogeografsko središče kotline od hallstattske dobe 
do danes. Grič Gradišče priča o stari naseljenosti že s svojim 
imenom; tudi v bližnjem Legenu na vznožju Pohorja so našli sle
dove iz hallstattske in kesnejše prazgodovinske dobe (II. 1, 2). Po
glavitne izkopanine so iz latenske dobe, in sicer iz gričev v  višini 
nekaj nad  500 m tik  severozahodno nad Starim trgom. Na ravnem 
pod le-temi griči je v rimski dobi nastalo večje naselje Colatio, ki 
je pomenilo pomembnejše cestno- vozlišče. Saj je glavna rim ska 
cesta, ki je držala semkaj po Vitanjskem podolju, tu  zapustila 
kotlino in tek la dalje mimo- Sel in  Kotelj v  Podjuno. P rav  tuka j

* S. Brodar, Prerez paleolitika na slovenskih, tleh. Arheol. vestnik I, 1950.



se je od nje cepila cesta proti Dravogradu. Toda vse kaže, da ni 
bil m anj važen tudi prehod proti jugu, mimo Šmiklavža na šaleško 
dolino ter dalje v glavnem čez Mozirje in  Trojane proti L jubljani 
kakor tud i proti Celju. Vsekakor je bila pot z vzhodnega Koro
škega skozi Slovenjgraško kotlino- proti L jubljani in morju zelo 
uporabljana. N aj opozorimo še enkrat na bližnjico od Vuzenice čez 
zahodno Pohorje n a  Mislinjsko- dolino-. Podoba je, da je zgodnja 
poseljenost v genetični zvezi s prometno lego- soseske. V srednjem 
veku je v slovenski dobi tu  ostalo poglavitno naselbinsko jedro. 
N a gričih nad  rimskim naseljem so- našli obsežne staroslovenske 
grobove, Šmartno- na  aluvialni ravnici ob Mislinji je postal sedež 
ene najstarejših  p ra fa r  na Slovenskem. Toda politično središče 
predela se je držalo- v bližino staroslovenskih grobov, k je r je ostalo 
na griču iz osamljene kredne apniške skale utrjeno slovensko- n a 
selje Gradec (ki so- ga pozneje z razliko od Bavarskega ali Nem
škega G radca ob srednji Muri začeli imenovati Slovenj Gradec). 
Tu so zgradili mogočen grad, ki je bil kesneje last Andechs-Mera- 
nijskih. Pod njim, ob staroslovenskem naselbinskem jedru, v zvezi 
z rimskimi razvalinami, je nastalo očitno že zgodaj primitivno 
tržišče. Tržno naselje je napredovalo, kakor je rastla moč in ve
ljava gradu nad  njim, k je r se je že v 12. stoletju osnovala samo
stojna župnija. Saj je  mogočni rod Andehs-M eranijskih napeljeval 
tod skozi veliki prom et po- poti iz L jubljanske kotline skozi Kamnik 
in po- Tuhinjski dolini. Končno so osnovali novo tržno- naselje v 
prikladnejši plani legi med Mislinjo ter Suhodolnico-. Tločrt z lepo 
pravilno razporejenimi domovi o-b glavni cesti, ki se krepko razširi 
v  mestu, pa  maloštevilnimi stranskim i ulicami še danes priča, da 
imamo tu  opravka z načrtno, preudarjeno ustanovitvijo. Staremu 
tržišču je ostalo le še ime Stari trg z župnim središčem; ostalo pa 
je m ajhnega obsega, medtem ko- je Slovenj Gradec postal v vsakem 
pogledu vodilno naselje vse Mislinjske doline. Leta 1251 (6) se 
im enuje prvič kot trg, a že od 1267 dalje se označuje kot mesto 
(7, 232). D okaj dobro- je napredoval in ostal obrtno ter trgovsko 
središče pa prometno križišče dokaj široke pokrajine. Saj pomeni 
M islinjska dolina edini prečni prehod v gorskem ozemlju od Mari
bora—Konjic pa tja  do- stare poti skozi Jezersko- in Železno Kaplo; 
Slovenj Gradec je bil najvažnejše počivališče na njej. Vrh tega se 
je tuka j s prečnim prehodom vezala podolžna pot, potekajoča po 
Vitanjskem podolju in skozi Mežiško dolino na Koroško.

Moderni prom et je Mislinjsko dolino' pustil ob strani, ko- je 
povsem prevladala dravska pot in je tud i mislinjska prečna pot 
postala le stranski prehod. Najzgovorneje priča o tem dejstvo, da



je železnica od Velenja na D ravograd stekla šele leta 1899 in ostala 
lokalna proga. S tarodavna pot mimo V itanja in Sel te r Kotelj je 
komaj še omembne vredna. Toda Slovenj Gradec je ostal nesporno 
urbansko' središče vse Mislinjske doline te r njenega visokega oboda, 
tržišče za kmetijske proizvode, ki je zanje posredoval tuje obrtno- 
industrijske izdelke in živila, pa  upravno središče s sedežem okraja, 
sodišča in drugih podobnih uradov ter nižje gimnazije. Tu je bil

Pod. 51. Slovenj Gradec

koncentriran tudi znaten del lesne trgovine z več žagami, saj je 
bil semkaj osredotočen dovoz lesa posebno s hribovja v zahodnem 
obrobju kotline. P a  tudi znatna lesna predelava se je razvila tu, 
zaposlujoč blizu 50 ljudi. Že stara je tu  vsakovrstna obrt, ki se tudi 
danes jako dobro drži, saj je Slovenj Gradec edino urbansko na 
selje za zelo prostrano- kmetsko okolico, srečno postavljeno- v cen
tralno lego-. V industriji se je razvila kovinska obrt iz dediščine po 
fužinarstvu v tovarno za kose in srpe (v Trobljah), zaposlujoč 
okrog 50 delavcev, a znatna je tvom ica usnja in usnjarskih iz
delkov v Legenu, nudeč posla 96 delavcem. Najpomembnejša pa 
je tovarna meril, k i zaposluje 214 delavcev in uslužbencev.

Slovenj Gradec je mogel po letu 1945 svojo staro obrt ter in 
dustrijo še uspešneje razviti ter je mogel n jen obseg še povečati. 
Postal je sicer manjše, toda vendar dokaj razgibano- industrijsko 
središče z živahno- obrtno in trgovsko dejavnostjo ter se je mogel



v dobi 1880—1931 od 990 pomnožiti za 32%  na  1311 prebivalcev, 
do leta 1953 p a  n a  1817 ljudi, k a r  pomeni v celoti napredek za 
83,5 %, Toda obilo zaposlencev biva v  vaseh v okolici mesta, kjer 
stoje tud i nekatera  podjetja. S svojim lepim tržnim  prostorom in 
homogeno zazidanostjo spada Slovenj Gradec med naša prav  sliko
vita mesteca.

Slovenj Gradec se je  obnesel tudi kot sedež okraja, ki je družil 
Mislinjsko, Mežiško in zgornjo D ravsko dolino. V novih upravnih 
oblikah od le ta 1955 dalje spada sicer v okrajno skupnost M ari
bora, toda postal je sedež velike občine-komune, ki obsega domala 
vso- Mislinjsko dolino.

VITANJSKO PODOLJE

KARAKTERISTIKA CELOTE. Tu nimamo- opravka z enotno- dolino, 
temveč z nizom dolinic, ki predstavljajo kot celota pas nizkega 
ozemlja, razprostirajočega se med Pohorjem in Bočkim pogorjem 
od Mislinjske doline do D ravinjskih goric. Dno- podolja je izobli
kovano v ne posebno širokem, a sklenjenem pasu soteških plasti, 
k i v  njih  prevladujejo mehki laporji, m enjaje se z nekoliko- odpor
nejšimi peščenjaki te r konglomerati. R azkrajanje ter odplakovanje 
v teh ne trd ih  slojih, ki obračajo- nase pozornost po svoji močno 
rdeči barvi, naglo napreduje, k a r  je nedvomno- med vzroki, da je 
v n jih  izdolben stržen podolja, Toda tudi tektonska zgradba po
dolja je nedvomno mnogo- pripomogla k  sedanji izobliki površja. 
Zakaj v velikem imamo tu  opravka s krepko stisnjeno sinklinalo, 
tako močno pretrto- in  zgneteno, da so gube silno stlačene, p a  vrh 
tega prepočene in potisnjene ena čez drugo (I. 75, 494). Ozka, 
a dolga kadun ja  je dediščina po terciarnem  morskem pasu, ki je 
segal od panonske strani proti zahodu (17); močan stisk je  pač 
pripomogel, da so se oligocenske plasti ohranile v dnu podolja. 
Pripom niti p a  je treba, da mlajših terciarnih usedlin tu  ni videti 
pa da se začno šele na  vzhodnem koncu, o-b prehodu v D ravinjske 
gorice. Pač p a  vzbuja geološko pozornost, da so p rav  tam  na 
vzhodnem koncu zastopane kredne plasti, vsebujoče v glavnem 
apnenec, ki so v njem izoblikovane nekatere zelo priostrene in 
strm e vzpetine (pri Ljubnici in Stranicah), vzbujajoče posebno- za
nim anje geomorfologa. Toda kredna form acija ima tu  vključene 
tud i laporne in glinaste sloje ter premogovne žile. Kredne in só- 
teške plasti je gubanje z narivi tako tesno zgnetlo, da je ločitev



obeli plasti, premog vsebujočih soteških in krednih laporjev, delalo 
velike težave (I. 75; 22).

Sedanje površje se je izoblikovalo pod učinkom dejstva, da 
Vitanjsko podolje nim a enotnega vodnega odtoka. Toda zelo- je 
verjetno, da se je bilo tu  sprva razvilo- enotno- povodje reke, ki je 
kot dedič po nekdanjih  terciarnih morskih zvezah odtekala proti 
vzhodu. Levi pritoki Mislinje so domala vsi v kolenu zaviti, nekako 
tam kaj, k jer se približajo Slovenjgraški kotlini. V zgornjem toku

Pod. 52. Vitanjsko podolje pri Stranicah na prehodu v D ravinjske gorice

Suhodolnice in Radušnice kakor tud i Velunje, ki teče sedaj v Pako, 
moramo gledati še ostanke prvotnega, po- Vitanjskem podolju proti 
vzhodu usmerjenega odtoka. Toda hidrografska enotnost se je bo
disi pri kesnejših gorotvo-mih in morfogenetskih procesih ali po 
pretočitvah drugačnega značaja porušila. V zahodnem delu V itanj
skega podolja se je  razvilo povirje Pake, ki si je  vrezala zgornji 
del svoje doline v podolžni smeri med Spodnjim in Zgornjim Do
ličem. Dasi je skozi mehki o-ligocen dosegla osnovo triasnih apnen
cev, je vendarle v podolžnem delu vanje vrezala dokaj prostorno 
dolino z znatnim  ploskim dnom. K akor hitro pa  zavije v prečno 
smer, se ji dolina zoži in p ri H udi Luknji ter med Sv. Joštom in 
Stropnikom, k je r prečka najtršo triado, je izoblikovala naravnost 
veličastno skalovito- sotesko, ki ima tipična svojstva apniške alpske 
krajine. Še dva druga savinjska pritoka, H udinja ter Tesnica, sta 
se podaljšala v Vitanjsko podolje, očitno z zadenjskim napredo
vanjem  ter razpredla v njem svoje vodovje, H udinja izvira ob 
vrhovih Pohorja pod Rogljo- in je zbrala p ri Vitanju snop manjših



pritokov. D va med njimi, Hočna in še bolj Jesenica, sta vrezala 
svoji dolinici v podolžni smeri, tako- da tvorita stržen podolju z 
razvodjem 700 m pri Sv. M arjeti ob prehodu v porečju P ake ter 
540 m ob prehodu v porečje Tesnice, K ljub temu, da teče H udinja 
s svojimi pritoki v strženu podolja po oligocenskem zemljišču, je 
mogla v njem izoblikovati samo tesne dolinice, ki v njih ni skoro 
n ik jer ploskega dna. Tesnica ali Frankolovski potok je imel kot 
m anjši s svojim zadenjskim vrezovanjem m anj uspeha in je uvrstil 
v  vzhodni del podolja samo svoje povirje z nizkimi prebodi v so
sedni porečji. Samo vzhodni konec Vitanjskega podolja p ripada 
porečju Dravinje, ki pa  ima tu  p ravzaprav  še prečni tok ter se v 
podolžno vodo razvije šele v D ravinjskih goricah.

K ljub temu, da p ripada Vitanjsko- podolje porečjem več po
tokov s prečnim odtokom, se je vendarle izoblikoval niz k ra tk ih  
podolžnih dolinic, ki predstavljajo kot celota njegov enoten stržen, 
k je r se drži dno v višinah 430—500 m, le ob zgornji Paki 500 do 
600 m, z najvišjim  prevalom p ri Sv. M arjeti (707 m) v  višini 700 m. 
Spričo tega p rih a ja  značaj enotnega podolja p rav  krepko do- ve
ljave, a o-roplastično je  tembolj izrazita prirodna enota, ko se na 
severni strani iz njega vzdiguje visoki del Pohorja, medtem ko ga 
v  južnem  boku obdaja niz dolgih, a ozkih, zelo- strmih apniških 
gora Bočkega pogorja s Stenico- (1092 m) in Paškim  Kozjakom 
(z Basališčem, 1273 m) kot najvišjim a. Z njim a je Vitanjsko podolje 
jako  krepko ograjeno na  o-beh straneh in s tem označeno kot jako 
izrazita pokrajinska enota, slikovita in zanimiva po mnogih pro
blemih svojega nastanka.

V Vitanjskem podolju ni ob potokih n ik jer prostora za plosko 
dolinsko dno; tud i največje vode teko po debrih, toda pobočja so 
v  n jih  vendarle dokaj položna. Saj smo- tu  pretežno v laporju, v 
peščenjaku te r škriljevcih, k je r se relief spričo visoke erozijske 
osnove povsod nagiblje na položno, enakomerno nagnjenost. Bolj 
priostreni posamezni hribi se vzdigujejo- le na vzhodnem koncu, ob 
prehodu v Dravinjsko- dolino, p ri Stranicah, k je r so potoki raz
rezali manjše zaplate krednih apnencev.

V takem  površju je za obdelavo in naselja malo priložnosti in 
Vitanjsko podolje je po ogromni večini gozdna pokrajina. V redko 
sejanih jasah so po njem raztresene samotne kmetije, za zaselek 
ali vasico je le malokje dovolj pogojev. Zato- gostota ni znatna in 
kom aj k je  večja kot v  zunanjem  pasu Pohorja, na katerega se po
dolje bodisi po značaju površja kot po naselbinski sliki in gospo
darski struk tu ri še najbolj naslanja.



Vitanjsko podolje je  imelo nekdaj brez primere večji pomen 
kot prirodna osnova za podolžno pot od panonske strani proti 
Celovški kotlini. V rimski dobi in v srednjem veku je imela pred
nost, očitno zato, ker je bila D ravska dolina zaradi večjih sotesk in 
gozdov m anj vabljiva. Arheološke najdbe kažejo sledove o zgodnji 
poseljenosti podolja, zlasti v prevalskem pasu med Pako in Jese
nico p ri Sv. Marjeti, a še bolj pri Stranicah, k je r se je od velike

Pod. 53. Soteska ob Hudinji pod Vitanjem

ceste P tu j—Celje cepil naš prehod. S svojim imenom priča, da je 
bilo razpotje tuka j tudi v zgodnjem srednjem veku. Največ je n a 
selje v rimski dobi je nastalo pri Vitanju, k je r se je priključila 
velika cesta, vodeča ob H udinji skozi lepo-, a znatno' sotesko na 
Vojnik in Celje.

VITANJE je  še danes daleč največji k ra j v podolju, ki mu je 
književnost po pravici po njem dala današnje umetno ime. Njegov 
nastanek je brez dvoma učinek prirodne prometne lege. Ta stari trg 
stoji na  sotočju H udinje in Hočne te r Jesenice, hk rati tam kaj, k jer 
prestopi H udinja v slikovito' tesno sotesko, zarezano v apniku med 
Paškim  Kozjakom in Stenico-. Ze v prazgodovini je bil to obljuden 
kraj, kakor pričajo najdbe iz neolitske dobe. V rim skih časih je 
bilo tu  naselje Upellae, vsekakor postaja ob važnem cestnem kri-



žišču. V srednjem veku je b ila cesta po Vitanjskem podolju še 
vedno jako važna, saj je služila med drugim trgovini vina iz P tu ja  
in Slovenske Bistrice proti Koroški. V izredno slikoviti legi vrh 
strmega, zelo priostrenega brda, ob prebodu v tesna sotesko, so že 
zgodaj zgradili trden grad, ki je gospodoval široki okolici. Pod 
njim  je nastalo naselje, ki se kot trg im enuje šele v začetku 14. sto-

Pod. 54. Vitanje v celoti

le tja  (10; II. 1, 2). Prostora je bilo zanj skrajno malo na  razpolago, 
še sedaj je stisnjen slikovito v dno debri ob H udinji in pritokih, 
k je r je imel samo vodne sile v izobilju. Stare listine govorijo o 
župni cerkvi kot v cerkvi ob jezeru; ali da bi bilo tu  zares v sred
njem veku še jezero, na  to ni misliti, marveč je podoba, da so bile 
tu  na sotočju H udinje z dvema pritokoma, le povodnji precej po
gostne.

V novi dobi se Vitanje ni moglo kaj prida povečati; leta 1931 
je štel trg le 355 ljudi, a  1953 402 prebivalca, v petdesetletju 1880 
do 1931 mu je prebivalstvo- nazadovalo za 9 %-, a v obdobju 1880



do 1953 napredovalo- za borih 3,1 %. V itanjska podolžna pot je že 
davno izgubila svojo tranzitno funkcijo; cesta, ki drži po njej, 
služi predvsem odvozu lesa. Še največ ima vloge prečna cesta ob 
Hudinji, po kateri vzdržuje Vitanje avtobusno zvezo s Celjem. 
U pravne vloge trg  nima, za svojo ne veliko, redko obljudeno oko
lico more opravljati le skromno vlogo tržišča. Za obrt ima sicer

Pod. 54 a. Vitanje

dobro osnovo v bogati vodni sili; na  H udinji so na mestu nekdanje 
fužine osnovali hidrocentralo, toda do sedaj je tu  le m anjša livarna 
s tovarno kovinskih izdelkov. Res lepa in slikovita je okolica kakor 
tudi lega V itanja samega. Za turistični promet bi tu  ne bili slabi 
pogoji, ako bi ne delala težave oddaljenost od železnice; do nje je 
na  vse tri strani, kam or ima zveze po cestah, jako daleč.

UPRAVNA ORGANIZACIJA 
POHORSKEGA PODRAVJA

K ar se tiče upravne ureditve, Pohorsko Podravje seveda ni 
bilo enotno upravljano-. Vzhodni del je pripadal območju OLO 
Maribo-r-okolica, m ajhen južni del je pripadal celo- še OLO Celje. 
Ves zahodni del pa je bil organiziran v enotni OLO Slovenj Gradec,



k i je  imel svoj sedež v mestu Slovenjem Gradcu. Naglasiti je treba, 
da se je odlikoval ta  okraj z veliko enotnostjo, k a r  se tiče osnovnih 
prirodnih in gospodarskih svojstev. Vendar se izraža ta  enotnost 
v  dualističnem smislu: sestoji nam reč iz dveh kategorij, bodisi po 
prirodi kot po gospodarstvu, k i s ta  v sebi enotni. P rva  kategorija, 
to so doline s svojo piano površino pa  z rudarskim  ter industrij
skim prebivalstvom, z večjo zgoščenostjo- obljudenosti in  več urban- 
skimi k ra ji te r mesti. D rag a  kategorija, to je hribovje in sredo
gorje nad  dolinami ter med dolinami, z razgibanim zemljiščem, 
prevlado kmetijstva, s poudarkom  na gozdarstvu, pa s prevlado 
razložene naseljenosti in  samotnih kmetij.

Z letom 1955 se je  upravljan je  preuredilo v nove velike občine- 
komune, ki imajo svoje sedeže v dolinah, a dražijo v svoje upravno 
območje tudi gorski svet. Mislinjska dolina je združena s svojim 
obrobjem v občino-komuno Slovenj Gradec, v Mežiški dolini sta 
novi občini Č rna  in  Ravne, v  D ravski dolini Dravograd, Radlje, 
Podvelka in Ruše, medtem ko je  vzhodni del Pohorja vključen v 
občine, ki imajo- svoj sedež v  industrijskih k rajih  na vzhodnem 
vznožju, Slovenska. Bistrica, Rače in v občine mariborskega mest
nega področja, Tezno in  Tabor. Vse te občine so združene z okolico 
M aribora v eno veliko okrajno skupnost Mariborsko. Samo- Vitanje 
s porečjem zgornje H udinje in  D ravinje p ripada občini Konjice 
ter z njo vred v okrajno- skupnost Celja.

Za Pohorsko- Podravje je značilno-, da nim a večjih urbanskih 
naselij. Iz starih časov se je sicer dedovalo v  našo dobo- več starih 
trgov, k i so vsi ostali sicer manjša, vendar docela tipična urbanska 
naselja, toda prem ajhna in gospodarsko- preneznatna, da bi jim 
mogla nova upravna zakonodaja dodeliti naslov mesta, To velja 
za Radlje, Muto, Vuzenico in D ravograd v D ravski dolini pa za 
Šentlovrenc in Vitanje. Nekoliko večji Slovenj Gradec se je že 
zgodaj vendarle razvil v mesto-, a nekdanji trg G uštanj se je  z in 
dustrijo v Ravnah dobro- razvil v pravo- mesto, sedaj Ravne ime
novano. Dejansko- se je  v pravo mesto- razvilo tud i radarsko naselje 
Čma-Mežica, ki mu kaže dejanskemu urbanskem u značaju p ri
merno čim prej podeliti naziv mesta te r mestne občine. Nemara bo- 
kazalo tud i vsaj poglavitnim nekdanjim  trgom, postavimo tistim, 
k i im ajo tisoč ali več prebivalcev, prisoditi poseben naslov kot 
naselbinsko kategorizacijo, saj so dejansko- p rava mesteca, čeprav 
stari naziv »trg« ne ustreza več skupnosti sedanjih gospodarskih 
funkcij.



SPODNJE ALI PANONSKO PODRAVJE 
S POMURJEM





SKUPNOSTI

"UVOD. PANONSKO OBROBJE V SLOVENIJI -  PREGLEDNA KA

RAKTERISTIKA. Ko pričenjamo' z drobnim opisom Nizkega ali P a 
nonskega Podravja s Pomurjem, se je treba ustaviti posebej ob 
interesantnem poglavju, kako in v kakšnih oblikah se Panonska 
kotlina te r nižina v njej stika z našim alpskim, predalpskim  in 
dinarskim  področjem. V tem pogledu moramo razlikovati troje, 
pravzaprav  celo četvero različnih predelov.

Prvo področje je tisto, ki mu p ripada naše Nizko Podravje 
s Pomurjem. Tu se alpski predel loči od panonskega z docela ostro 
izraženo mejo-, s pravo prelomnico-, ob kateri se je ugreznila P a 
nonska kotlina. Ta m ejnica ob prelomu poteka na vzhodnem koncu 
Pohorja in K ozjaka pa  ob tako imenovanem Graškem terciarnem 
zatoku v Avstrijski Štajerski, o čemer bo natančneje govora brž 
v naslednjih poglavjih. Spričo tektonskega značaja je razm erje 
med alpskim in panonskim  področjem popolnoma določno izraženo 
ter v reliefu že na p rv i pogled razvidno: tam, zahodno- od tod, Alpe 
s starejšimi kameninami, tu, n a  vzhodu, iz usedlin terciarnega 
panonskega morja, in jezera sestoječe kam nine ter rečne nasipine 
in v n jih  izoblikovane nizke gorice s širokimi kvartarnim i ravni
nam i vmes.

Raziskovalna dela zaradi nafte, z mnogimi vrtanji, segajočimi 
v znatne globine, so potrdila, da im a živo-skalna osnova še alpsko 
zgradbo, k i je  vanjo vključena tudi terciarna odeja. Toda celotno 
površje z nizkimi goricami in širokimi ravninam i razodeva v vsej 
svoji oro-plastiki in vseh priro-dnih značilnostih, da je že del pro
strane Panonske kotline, dasi seveda le n jen robni del. D a se v 
tem robnem področju še uveljavljajo poteze alpske zgradbe, ne 
preseneča, saj je bilo- mogoče dognati podobna tektonska svo-jstva 
tud i v drugih delih te zelo mlade udorine.

Drugo področje, tik  južno od podravskega, se razprostira v 
območju vzhodnega podaljška K aravank, našega Bočkega ali Ko
njiškega pogorja te r v območju Savinjskega ter Rogaškega podolja 
in Posavskega hribovja, je docela drugačno-. T ukaj niso- prečni



prelomi obmejili alpskega predela, marveč ravno nasprotno: gube 
alpskega gorovja, da govorimo z jezikom geologov, se vlečejo še 
daleč v panonsko območje. Ti antiklinalni svodi Alpskega gorovja 
so moleli ko t dolgi otoki in polotoki iznad Panonskega morja, med
tem ko je  sinklinalne dole med njim i zalila morska transgresija od 
panonske strani ter v njih  odkladala obilo morskih usedlin. V ob
močju Posavskega hribovja v Sloveniji prevladujejo' v površju 
starejše, največ mezozojske kamnine, a bolj ko gremo proti vzhodu, 
širša je odeja iz m ladoterciam ih usedlin in ožje ter sploh m anj 
obsežne so proge mezozojskih antiklinalnih svodov, molečih iznad 
terciarnih goric. V H rvatskem  Zagorju, ki je po zgradbi in celotnem 
paleogeografskem položaju pravo nadaljevanje Posavskega h ri
bovja, je  že popolnoma v prevladi m ladoterciarna odeja, izobli
kovana v  prijazne nizke terciarne gorice, medtem ko le še redka 
podolgovata pogorja iz mezozojskih kam enin z alpsko zgradbo 
molijo iznad terciara (na prim er Ivanščica, Strahinjčica, Kuna 
gora itd.). V območju porečja Sotle, zlasti na zgornjem ter sred
njem Sotelskem, se izvrši v Posavskem hribovju prehod iz p re 
vlade višjega, mezozojskega, v smeri Z—V zgrajenega alpskega 
predgorja, v  prevlado pretežno panonskega terciarnega gričevja, 
toda še z alpsko zgrajenim ogrodjem iz antiklinalnih mezozojskih 
gorskih svodov. Vse H rvaisko Zagorje potemtakem v jedru  raz
odeva še alpsko zgradbo, a je v veliki večini prekrito s panonsko 
terciarno odejo-, danes že v obliki nizkih panonskih goric. S Kal- 
nikom in Zagrebško- goro pa imamo dva predstavnika prave p a 
nonske grude, ki je sicer po drugod popolnoma skrita pod mlado- 
terciarno ter kvartarno  usedlino in naplavino-.

Tretje področje je južno- od Posavskega hribovja in je zopet 
docela drugačno, a podobno podravsko-graškemu terciarnemu za
toku na severu: to  je K rška kotlina, ki je  prava tipična tektonska 
udorina, ležeča s svojim glavnim delom ob spodnji Krki, a  p ri
padajoča dejansko veliki enoti Panonske kotline. Vanjo je seveda 
še seglo panonsko morje in naložilo v njej morske usedline, ki jih 
vidimo danes v  obliki nizkih goric. Tudi tu  je tedaj m eja med 
alpskim — in dinarskim  — predelom ter Panonsko kotlino popol
noma določno- izražena, enako ko-t v Podravju.

Tudi južno od K rške kotline se vzdigujoči Gorjanci so kakor 
na severozahodni strani p rav  tako- tudi n a  severovzhodu in na jugo
vzhodu obmejeni s tektonskimi prelomnicami. Tudi ob njih  se je 
ugreznila Panonska kotlina z ostrim, že v reliefu na prvi pogled 
zaznavnim  robom.



Južno od Gorjancev je dokaj prostrana Karlovška kotlina, ki 
so v njenem  obrobju zastopane oligocenske p a  zlasti miocenske ter 
pliocenske kamnine, med njimi tudi m arinski sedimenti. Tudi tu  
je  meja med terciarnim i in starejšimi, največ mezozojskimi kam 
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Pod. 55. Graški in Podravski terciarni zatok

Pregledna karta kamenin 

1. kristalinski škriljevci; 2. mezozoik; 3. pohorski eruptiv; 4. andezit in trahit; 
5. bazalt; 6. oligocen; 7. miocen; 8. pliocen; 9. kvarta r

ninam i docela določna meja tektonskih prelomov, pač znamenje, 
da se je gruda tudi tu  ugreznila in da je v udorino še segalo morje 
od panonske strani. Toda v območje slovenske zemlje ni več segalo, 
marveč se je  držalo- v Karlovški kotlini, ki je mogla spričo- tega 
pritegniti nase vodni odtok tudi z južnega obrobja Slovenije, kakor



nam  priča zlasti vodni sistem reke Kolpe pa nizek relief Bele k ra 
jine, široko- odprt panonskim klim atskim  vplivom.

Panonsko pliocensko jezero, dedič mioeenskega morja, je na 
slovensko ozemlje segalo le še v  dveh področjih: v Podravju  s 
Pomurjem te r v Krški kotlini. S tem paleogeografskim dejstvom 
se presenetljivo- ujem a sistem vodnega odtoka. Vse donavsko- pri- 
točje je koncentrirano na  ta  dva predela: na  Dravo z Muro in na 
Savo s Krko, medtem ko- je Kolpa usm erjena n a  Karlovško kotlino, 
k i ima za seboj podoben paleogeo-grafski razvoj.

PALEOGEOGRAFSKI RAZVOJ IN GEOLOŠKA SESTAVA. Spodnje 
Podravje s Pom urjem  pripada robnemu področju Panonske kotline 
bodisi po paleogeografskem razvoju, po geološki sestavi kakor tudi 
po svojstvih površja v mo-rfogenetskem in oroplastičnem smislu. 
Toda hkrati se nahajam o tu še v bližini Alp, še na njihovem robu, 
in sicer p rav  v onem oddelku, k je r sega panonsko področje zelo 
daleč v alpskega. O srednje Alpe so se tu  ugreznile, a  udo-rino je 
km alu zalilo morje od panonske strani. V dveh večjih zalivih je 
tu  segalo v Alpe, v večjem in širšem na severu — geologi so- mu 
dali ime graškega zatoka — a v manjšem na jugu, v Podravju, k a r  
nas upravičuje, da ga imenujemo podravskega. V velikem dvojnem 
zalivu panonskega m orja so se naložile obilne množine terciarnih 
usedlin, ki so sedaj preoblikovane v prostrano gričevje, ponekod 
pa  prekrite  s kvartarnim i nasipinami. Pod njimi je skrito nadalje
vanje O srednjih Alp, ki se prikažejo na  površje šele v obrobju, ob 
k ra ju  udo-rine, potekajočem ob dobro vidnem sistemu prelomnic. 
Ob graškem terciarnem  zatoku poteka tektonski rob Alp v velikem 
loku, katerega vrh se v dolgi poldnevniški črti naslanja na Golico, 
medtem ko se mu severovzhodni ogel nahaja  v hribovju nad  Kise- 
kom (Köszeg, Giins), južni p a  n a  Kozjaku. Ob podravskem zatoku 
sega tektonski rob m anj daleč v Alpe, saj se vleče ob vzhodnem 
koncu K ozjaka ter Pohorja nekako v poldnevniški smeri. Večina 
slovenskega panonskega predela p ripada  območju nekdanjega 
dravskega zatoka, v Prekm urju  pa smo že v zunanjem  področju 
terciarnega graškega zaliva. Ob koncu Kozjaka so- ohranjene n a j
starejše morske usedline vsega graškega zatoka (14). V južnem 
obrobju dravskega zatoka so- ohranjene oligocenske (soteske) 
morske usedline, k i jih  v graškem zatoku ni videti (14—16; 24).

V območju graškega in  podravskega morskega zatoka je tek 
tonsko dogajanje vsebovalo- krepko razkosavanje v  počeh, ki so 
prepregle ozemlje, pa navpična gibanja, k i so prem aknila terciarne 
sklade na po-šev, in sicer ne le miocenske, ki so- prem aknjeni zlasti



ob gorskem obrobju, marveč tu, tam  tudi še pliocenske, ponekod 
na vzhodu celo p rav  znatno- (24). V rabskem porečju na prim er 
znaša nagnjenost celo- v pontskih plasteh 25—40°, pri Gleichen- 
bergu v bazaltnih krovih in njihovi sarm atski podlagi v bližini 
Dobre za 30—40° (I, 75). V južnem robu dravskega zatoka, v 
Bočkem pogorju, pa  je tudi mlajši terciar zajelo še prav  krepko 
gubanje ter miocen vključilo- še popolnoma v goro-tvome procese. 
Toda tudi v terciaru našega Pom urja in Podravja so- se razodeli 
učinki zelo mladega go-rotvo-mega gubanja; geofizična in geološka 
raziskavanja v zvezi z ugotavljanjem  naftono-snih slojev pod ze
meljskim površjem so v teku zadnjih let pokazala (129—133), da 
preprezajo terciar antiklinalne in sinklinalne proge, usmerjene v 
glavnem od JZ proti SV. V južnem delu našega terciarnega zatoka 
teče taka  antiklinala od vzhodnega konca Haloz čez Ormož in čez 
Kog (327 m) in skozi Medjimurske gorice čez Selnico- te r Peklenico 
pa  jugovzhodno o-b Petišo-vcih na spodnjo K rko ob Lo-vaszi. Naše 
naftno ozemlje p ri Petišo-vcih in enako- še bogatejše madžarsko pri 
Lovaszi je v severnem krilu  te antiklinale, k je r je izoblikovan po
seben vzporeden sekundam i antiklinalni svod. — Ob halo-ško- 
selniški antiklinali se vleče bolj ali m anj vzporedna sinklinala od 
JZ proti SV, prestopi med Veliko- Nedeljo- te r  Duplekom Dravo 
ter se vleče skozi srednje Slovenske gorice p a  čez Ljutom er in čez 
Veržej in čez Ravensko—Dolinsko na Gentero-vce naprej čez predel 
srednje Krke. D ruga velika antik linala se vleče čez Dravo pri 
D upleku in poteka čez Šentlenart, Videm ob Ščavnici, Negovo-, 
Kapelo ob Radgoni p a  pod Mursko- ravnino čez Radence in Kup- 
šince na Puco-nce in skozi Goričko-. Na radgonsko antiklinalo- so- 
vezani izvori slatine, ki jih  je posebno mnogo- n a  obeh straneh 
Kapele (175; 175 a) in  ki dajejo- najmočnejše ter najbolje organi
zirane izvore p ri Radencih te r Petanjcih in k je r so v najnovejši 
dobi odkrili o-b v rtan ju  še novega pri Hrastju-M oti, ko so v globini 
samo 395 m zadeli na kristalinsko- osnovno- gmoto (časopisno poro
čilo-, ing. Cigit Koloman, 7. avgusta 1955). — Še severneje se vleče 
bolj ali m anj vzporedno- tre tja  antiklinala, in sicer kot nadalje
vane Remšnika, severnega antiklinalnega svoda Kozjaka, teče med 
Pesnico in Muro v smeri ZSZ—VSV pa čez Cm urek in ob Apaški 
ravnini proti severozahodnemu Goričkemu in Gleichenberškemu 
eruptivnem u predelu o-n-stran meje. Med radgonsko- in cmureško 
antiklinalo poteka bolj ali m anj vzporedna sinklinala. Antiklinale 
in enako seveda sinklinale so prepokane v raznih smereh, tudi 
prečnih, in o-b teh počeh so- nastajali udori, n a  splošno kolikor 
vzhodneje, toliko intenzivnejši.



Podolžne osi sinklinal ter antiklinal se proti SV na splošno 
znižujejo, zato' so- tud i gorice nižje v tej smeri.

Ugotovitev antiklinal in sinklinal v našem predelu ter stanja 
terciarnih slojev v n jih  je pokazalo, da se je gubanje tu  ponavljalo 
še skozi mlajši terciar; antiklinalni svodi sicer niso povečini enotni, 
temveč sestoje iz m anjših bolj ali m anj vzporednih hrbtov. V njih 
SO' terciarne usedline in nasipine dvignjene v znatnejše višine ter 
so bile v kopnih obdobjih erodirane in deloma ali popolnoma od
stranjene. V sinklinalnih dolih pa  so iste plasti ostale v  nižjih 
legah in so se bolje ohranile; v njih  pa  so se obdobno ponavljala 
tud i nova usedanja in zasipanja. M arsikje nam  postane razpro
stranjenost terciarnih kam ninskih prog na  osnovi teh tektonskih 
dejstev bolj razum ljiva,

Že na prvi pogled je  razumljivo, da pomeni ormoška an ti
klinala — nadaljevanje Haloz in  Bočkega, to je karavanškega 
pogorja, potekajočega južno ob njih, medtem ko predstavlja sin
klinala veržejsko-genterovska, ki bi jo mogli imenovati tud i p tu j
sko, nadaljevanje sinklinale V itanje—Konjice—Slovenska Bistrica. 
To se pravi, da se Vitanjsko podolje in Podravinje v zgradbenem 
pogledu vleče čez P tujsko ali D ravsko polje ter čez Slovenske go
rice proti SV ali VSV. Ali z drugimi besedami: podaljški posavskih 
gub, da govorimo' z izrazi geologov, se vlečejo čez večino terciar
nega Podravja in Pom urja. K akor predstavlja nadalje radgonska 
antiklinala nadaljevanje antiklinalnega svoda Pohorja, tako* po
meni cm ureška antik linala podaljšek tektonskega svoda Kozjaka, 
a vmesna sinklinala morebiti nadaljevanje ruško-ribniškega ter
ciarnega podolja? Tudi s teh vidikov je upravičeno naše razliko
vanje med graškim  ter podravskim  terciarnim  zatokom, zakaj 
zadnji pomeni pripadnost k  področju posavskih gub, a prvi p ri
padnost k  kristaliniku Centralnih Alp, ki mu potemtakem p ri
padajo tudi severozahodne Slovenske gorice ter severozahodno 
Goričko.

Te nove ugotovitve o zaokretanju zgradbenih gub v območju 
našega terciarnega Podravja ter Pom urja v smeri proti SV nam  
potrjujejo, da se tudi v našem panonskem področju v ugreznjenem 
zemeljskem površju izvrši zavoj zgradbenih enot v smeri proti 
srednji Ogrski, podobno kakor v Centralnih in Severnih Alpah, 
k a r  pomeni dejansko prehajanje Alp v Karpate.

V zvezi s tektonskimi prem ikanji so bili ponovni krepki iz
bruhi lave, ki so se dogajali v notranjem  delu graškega zatoka 
tako v miocenu kot v pliocenu; sledove po njih  vidimo v predor
ninah, trah itu  in  andezitu pa v bazaltu  in bazaltnem  grohu, ki



Pod. 56. Spodnje Podravje 
s Pomurjem 

Karta za pregled kamenin  

1. kristalinik in mezozoik (v 
Konjiškem pogorju ter Po
savskem hribovju) ; 2. prod
urne; 3. trahit ter andezit; 
4. bazalt; 5. bazaltni groh; 
6. oligocen; 7. miocen; 8. pli- 

ocen; 9. kvartar

S karte se prav dobro raz
vidi razprostranjenost kam 
ninskih enot, ki se nam v 
njih  zrcalijo glavna dejstva 
paleogeografskega razvoja. 
Predvsem vzbuja pozornost 
položaj, v katerem  prevla
dujejo pliocenske plasti, v 
spodnjem delu Sloven, goric 
in v njihovem sosedstvu on
stran Mure ter v Dravinjskih 
goricah. V njihovih spodnjih 
slojih so ugotovili usedline 
velikega Panonskega jezera 
in iz tega moramo sklepati, 
da je  v naše spodnje Po
dravje še segal vodni zaliv 
iz Panonske kotline, kar je 
bistveno pripomoglo, da se 
je tu razvilo veliko sotočje 
pa da je  še dandanes sem
kaj koncentriran vodni od
tok iz vsega Podravja in 

Pomurja
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sega še n a  prekm ursko Goričko. N a sveže tektonska dogajanje 
spominjajo- tud i še rudninski izvori, k i jih je obilo tako okrog 
Gleichenberga kakor v severovzhodnih Slovenskih goricah ter na 
Murskem polju. Tu so drobne raziskave mineralnih primesi po
kazale, da imamo slatine dveh prirodnih razlickov, k a r  pomeni, 
da izvirajo najbrž iz dveh po starosti in drugih svojstvih do neke 
mere različnih ognjeniških kam nin, nem ara andezitnih in bazalt- 
nih, ki morajo biti skrite v notranjosti ne globoko pod površjem, 
prekrite z najm lajšim i odkladninam i (175, 41).

N ikjer na  Slovenskem ne vidimo- m ladoterciam ih kam enin 
tako na široko v strnjenem obsegu kakor v Spodnjem Podravju in 
Pom urju. V podravskem delu starejši kam en sploh n ik jer ne gleda 
izpod terciarne odeje. Y področju graškega terciarnega zatoka moli 
vendarle tu, tam  predterciam i temelj na  površje, dasi le na redkih 
krajih  in kakor v otokih v p rav  m ajhnem  obsegu. Tako osamljeno 
površje iz kristalastih  paleozojskih kam enin je v severozahodnem 
oglu Prekm urja, k je r se vleče nekako od Kuzdoblanja ob Serdici 
in Sotini čez zgornjo Ledavo proti Sv. Ani na, Igu na sosednje 
avstrijsko ozemlje. Podobna mesta še m anjšega obsega so severno 
od Rabe, a  nekoliko znatnejše je površje iz kristalastih paleozoj
skih škriljevcev v Sausalu za Kozjakom, nedaleč onstran narodne 
in državne meje. Yse ostalo površje v graškem  zatoku in v P rek 
m urju  p ripada terciaru in kvartaru .

V graški in podravski terciarni zatok je segalo' od zgodnjega 
miocena dalje morje in se tu  držalo še tja  v srednji pliocen, um i
kajoč se polagoma proti vzhodu. Yes čas je bilo* tu  le obrežno 
morsko- območje, plitvo morje, kam or je dospevalo po- rekah in 
potokih obilo raznovrstnega kam eni tega in blatnega drobirja ter 
se mešalo z morskimi usedlinami. Tako so se tu  naložile debele 
plasti raznovrstne ilovice in gline, laporja, tud i nekaj apnenca pa 
peska in proda. Morje pa ni vztrajalo ves čas v istem obsegu, m ar
več je močno kolebalo; za neko dobo- se je  skrčilo, da so morale 
obrežne reke s potoki podaljšati svoje tokove ter pri tem prekrile 
morske usedline z nasipinam i peska in proda, pa se zopet razširilo 
in naložilo vrh rečne nasip ine nove m arinske sedimente. Kolebanje 
se je dogajalo ponovno, zato nam  navpični prerez kaže m enjavanje 
morskih usedlin in suhozemskih nasipin, vmes pa  se pojavljajo 
tudi sladkovodni sedimenti. Znamenja so, da so1 se bila obdobno 
v nekih kotlinah razvila jezera in barja ; celo plasti premoga so se 
tvorile v  njih. Miocenske usedline segajo naj dalje v notranjost, 
tvoreč površje povsod v obrobnem pasu, saj je segalo miocensko 
morje v ozkih pasovih še v obrobno hribovje, na prim er po- V itanj



skem pa po Ribniškem podolju. Sarm atske morske usedline se 
nahajajo- v graškem zatoku le še vzhodno od Mure, še bolj na 
vzhod so omejene odkladnine spodnjepliocenskega jezera, ki je 
imelo že tako oslajeno vodo, da ne zasluži več imena morja. Na

Pod. 57. Spodnje Podravje s Pomurjem
Pregledna karta  hidrografske mreže

splošno zadevamo' v površju na tem mlajše terciarne plasti, čim 
bolj proti vzhodu gremo. V Slovenskih goricah imamo sarmatske 
sloje le v vzhodnem delu, medtem ko segajo v  Podravinju prav  
daleč proti zahodu. Tudi kongerijska ilovica, usedlina pontskega 
jezera, je zastopana na široko v severovzhodnem delu graškega 
zatoka in v slovenskem Pom urju, a ugotovljena je tudi v Podra
vinju, toda je po veliki večini p rekrita  s srednje- in zgornjeplio-



censkim peskom ter prodom, ki so ga nasule reke v obrežne rav 
nine, daljšajoče se za umikajočim se jezerom proti vzhodu.

V najnovejši dobi so se izvajale in se še izvajajo- v  območju 
severovzhodne panonske Slovenije izčrpne geološke in geofizične 
raziskave, ki imajo za cilj dognati, kako je glede nehajališč nafte 
v  terciarnih plasteh pod sedanjim površjem (130—133). Raziska- 
vanja  se naslanjajo  na  mnoga vrtanja, s katerim i dospevajo v 
globine mnogo sto in sto metrov. Dasi so vse te raziskave osredo
točene predvsem na terciarne sloje v notranjosti, pod površjem, 
so vendarle tud i za geomorfološka prem otrivanja zelo- važne, saj 
morajo posebno pozornost posvečati tektonski legi terciarnih slojev, 
zlasti antiklinalam  in sinklinalam  ter prelomnicam, ki so vse imele 
zelo- velikega učinka za oblikovanje zemeljskega površja, vrh tega 
p a  obravnavajo tudi površinske kam nine same. Zato bi bilo zelo 
želeti, da bi se k ar največ teh novih dognanj objavilo' in bi se s tem 
napravila možnost, da jih  izkoristimo za nadaljn je študije. Vendar 
je bilo do sedaj o tem primeroma malo objavljenega (129—133; 161), 
vsekakor premalo, da bi bilo mogoče v  zadostni meri dopolniti in 
popraviti te r izpopolniti starejše podatke in  razprave.

V celem je tedaj naš panonski predel področje mladih, p a  zato 
malo sprijetih, ne trdnih  ter malo odpornih kamenin. Vendar je 
nekaj razlike med njimi; trši ter odpornejši so peščenjaki in kon
glomerati, zlasti na prim er miocenski, ki so' trdneje sprijeti; zato 
so v n jih  znatnejše strmine in višine. P rav  posebno- odporno se 
obnaša litavski apnenec (iz srednjega miocena), ki je seveda od 
vseh najtrši in ga moremo zato videti, kako' tvori p rav  strm a po- 
bočja in najbolj eksponirane vzpetine; saj so se na njem  razvile 
celo k raške vrtače (na prim er pri Šentlenartu). Toda površje tvori 
le v raztresenih m anjših zaplatah.

Spodnjemiocenske in srednje-miocenske plasti vsebujejo prav  
mnogo’ premoga v obrobnem delu graškega zatoka; dale so osnovo 
za dobro razvito premogokopno podjetnost, predvsem v področju 
Voitsberg—Köflach in v revirju Wies—Eibiswald tik  onstran Ko
banskega (22).

Tudi sarm atske plasti vsebujejo premogovne sklade, bodisi v 
graškem zatoku kot v podravskem področju. Tu so* načete dokaj 
dobre plasti rjavega premoga v pasu ob D ravinji od Poljčan proti 
vzhodu tja  do P tujske gore in  se izkoriščajo' ali so se vsaj izko
riščale na več krajih , p ri Stanovskem in Hrastovem (blizu Poljčan), 
pri Makolah te r pri Sestržah (22, 239).

Kongerijske plasti vsebujejo- lignitni premog v območju p ra 
vega graškega zatoka le v  neznatni množini, nekoliko več v pod



ročju podravskega terciarnega zatoka te r v njegovem južnem  so
sedstvu, v H rvatskem  Zagorju, k je r ga je največ, na prim er v 
Ladanju  p ri Vinici, od koder ga prevažajo- na železnico v Ormožu. 
Lignit se jav lja v vzhodnih Slovenskih goricah (22, 236), kopati so 
ga začeli v neznatnih premogovnikih v okolici Velike Nedelje, 
Ormoža (Ključarovci) in Ljutomera. Toda s kopanjem  v teh zelo 
m ajhnih in prim itivnih rudnikih so večkrat nehali, tako da se 
premogokopno delo n ik jer ni povzpelo do omembe vrednega gospo
darskega pomena. Dandanes je najznatnejši rudnik  lignita v Pre- 
siki (jugovzhodno' od Ljutomera). N ekatera znam enja kažejo, da 
so nem ara v globljih plasteh večje zaloge lignita.

RAZVOJ VODNEGA ODTOKA. V dveh smereh se je razvil vodni 
odtok za krčečim se terciarnim  morjem, ki je postalo v pontski 
dobi že skoro povsem sladko jezero. P roti SV se je  usmerila Raba, 
odvajajoč vodovje iz manjšega dela graškega zatoka. M ura in 
D rava sta se usmerili proti JV. Podoba je, da je dolgo tra jan je  
pliocenskega morskega-jezerskega zaliva v področju Podravja 
mnogo pripomoglo- k  razvoju sedanjega hidrografskega omrežja. 
Zakaj ko-ngerijske plasti, usedline tega jezera, segajo od vzhoda 
še v Slovenske gorice in ob D ravskem  polju celo tja  v D ravinjske 
gorice, v bližino- Pohorja.

Dediščino- po- tem zalivu je prevzem ala proti koncu plio-cena 
reka D rava.

Ko se je  hk rati z Alpami dvigalo področje dravskega in gra
škega zatoka, odrivajoč morje proti vzhodu, se ni vzpenjalo- enako
merno, marveč so- se nekateri pasovi vzbočili bolj krepko, medtem 
ko so vmes med njimi drugi pasovi v dviganju zaostajali, upo
gibajoč se pri tem nekako v obliki prav  plitvih sinklinal. Na sin- 
klinalna področja se je osredotočil vodni odtok. Tako so- se v 
starejši dobi tolmačile o-sno-ve hidrografskega razvoja v območju 
graškega terciarnega zatoka (15, 65) in tako bi se bile razvile reke 
Raba, M ura in D rava ko-t glavne odtočnice. V endar nam  kaže p ri
m erjava med sedanjimi tokovi teh rek in potekom sinklinal ter 
antiklinal zlasti v podravskem in našem pomurskem terciarnem 
zatoku na prvi pogled zelo presenetljivo sliko neskladnosti. Tako 
M ura kot D rava tečeta v terciarnem  območju popolnoma prečno 
ali celo pravokotno čez tektonske sinklinalne in antiklinalne p a 
sove, čez cmureško in radgonsko ter čez haloško-ormoško anti- 
klinalo kakor tud i čez apaško-cankovsko te r čez široko- ptujsko- 
veržejsko- sinklinalo. To pomeni, da teče danes tako M ura kakor 
D rava nezavisno od tektonske zgradbe. Napačno pa bi bilo, če bi



iz tega zaključili, da sta se obe reki tudi spočetka razvijali ne- 
zavisno od tektonske zgradbe, od sinklinalnih prog. Pač pa  moramo 
sklepati, da sta obe reki prestavljali svoj tok. Za Muro vemo, da 
je tekla prvotno severneje pa da je najm anj za 20 km spolzela proti 
jugu  (15), ne da bi mogli s tem tudi že reči, kje je potekala njena 
prvotna dolina na ozemlju terciarnega zatoka. O D ravi so geologi 
dognali, da je v sredi terciara (»karantanska reka«) nasipala svoj 
prod v srednjem in severnem delu Slovenskih goric pa celo še 
severneje (129, 40). N a dnu nekdanjega morja v graškem in po
dravskem  zatoku so se v teku najm lajšega terciara oblikovale pro
strane ravnine, po- katerih  so- tekle reke in močno ter pogosto 
menjavale svoj tok. Yseh teh m enjav si danes n ikakor še ne mo
remo rekonstruirati in si jih nem ara nikoli ne bomo mogli, ker 
zaznavnih sledov prvotnih tokov ni več. K akor na vsem obrobju 
jugovzhodnih Alp in  v jugozahodnem območju Panonske kotline 
se je tud i v našem panonskem Podravju  ter Pom urju zelo učinko
vito uveljavljalo zavijanje rek in rečic na  desno, proti JV, k a r  je 
že do sedaj dognano na  Savi in Savinji in  je verjetno tudi n a  D ravi 
in Muri. V P rekm urju  je tekla na prim er M ura sprva znatno sever
neje nego danes.

Razporedba vodnega omrežja v področju graškega in drav
skega zatoka je  že zgodaj obračala pozornost nase. Zlasti preseneča 
vzporednost potokov in dolin, ki je  posebno- izrazita med Muro in 
Rabo, a ne m anjka tudi v porečju D rave in Rabe. Nesimetričnost 
rečnega omrežja pa  tudi dolin je  tu  običajen pojav, ki ga moremo 
opazovati v vsem področju. O d severa pritekajoči pritoki so> po
vsod daljši nego oni, ki jih glavne reke dobivajo od južne smeri. 
Zlasti dobro moremo nesorazmerje opazovati ob spodnji M uri; tu  
je očitno, da se je moralo izvajati v severnem pasu krepkejše dvi
ganje nego- n a  J, k a r  je imelo za posledico, da je  M ura med G ra
škim poljem ter M edjimurjem tako  rekoč polzela proti J. Tu teče 
danes skoro 20 km  bolj južno nego ob začetku mladopliocenske 
dobe. O paža pa  se tudi učinek splošno znanega pojava, da se od
mikajo vode, tekoče po ravnini, spričo rotacije zemlje, polagoma 
na desno; od tod nesimetričnost dolinskih prerezov celo pri m ajhnih 
dolinah, na prim er v Prekm urju.

MORFOGENETSKE ZNAČILNOSTI. M arsikatero od svojstev seda
njega vodnega odtoka je še dediščina iz dobe, ko so reke in rečice 
za umikajočim se jezerom zasipale široke ravnine s prodom in 
peskom, tekoč v dolgih vzporednih strugah zelo nem irnega zna
čaja. V kesnem srednjem pliocenu so nastajale zadnje široke urav-



nave, oni ravnik, katerega sledove vidimo- danes v ostankih, ki 
tvorijo najv išja  ploščata, slemena in plečate kope v našem pre
delu (163). Enakom erne višine goric so p rav  posebna značilnost 
našega predela; na velike daljave se držijo gorice v isti višini, 
kakor n ik jer drugje na Slovenskem. V vsem slovenskem Pom urju 
in Spodnjem Podravju  presegajo najvišje gorice še višino 400 m 
za nekoliko, a  se n ik jer ne vzpenjajo do- 500 m, marveč dosezajo 
take višine šele na  robu, bodisi ob Bočko-Maceljskem pogorju 
kakor ob Kozjaku. Od srednjepliocenske uravnave dalje se je 
moralo vse področje dvigati izredno enakomerno, da so se mogla 
tako  enotno ohraniti višinska razm erja. K ljub temu, da so gorice 
v našem Podravju  in  Pom urju tako nizke in znašaja relativne 
višine le največ do 100 m, so vendarle izredno lepo ohranjene terase 
m lajše pliocenske dobe, učinek zaporednega dviganja te r z njim  
zvezane m enjave med globinsko in bočno erozijo-. N ajm anj okrog 
deset, ponekod še več teras je ohranjenih na prim er v osrednjih 
Slovenskih goricah (166—168) med najvišjo vršino- ter diluvialno- 
aluvialnim  dnom, v zahodnih Goricah pa še več.

V kvartarn i dobi se niso samo glavne doline nasule z obilno 
množino drobirja, m arveč sega nasipina in naplavina tudi v stran 
ske doline in dolinice, ki so videti ž njo kakor poplavljene, Domala 
povsod to-d so povodnji zelo običajen pojav in zlasti ob znatnejših 
pritokih Mure te r D rave je dno dolin dokaj na široko vlažno in 
sposobno- samo za travnike. Saj smo- tu  hk rati v področju, k je r je 
k v arta r razmeroma jako  malo razčlenjen in  k je r imamo-, čim bolj 
gremo v panonsko smer, tem bolj v prevladi široko aluvialno- ravan, 
a  ob njej ostanke zelo široke glavne diluvialne terase. Ob alpskem 
obrobju je  seveda tudi tu  k v a rta r  razrezan v večje število teras, 
kakor jih  p rav  lepo vidimo v velikem rečnem vršaju Zgornjega 
Dravskega polja.

Y celem nam  kaže Spodnje Podravje s Pom urjem  v svojem 
reliefu le dva m orfografska elementa: ravnino in gorice. Ravnina 
je široka, povečini le malo razgibana, pretežno sušna, pa  zato p ri
k ladna za obdelovanje in dobro obljudena te r po veliki večini 
sprem enjena v polja — n ik jer n a  Slovenskem nimamo tako širokih 
ravnin in tako sklenjenih polj kot tu. D rugi element se p rav  tako 
odlikuje po veliki enotnosti in enakomernosti, predvsem k a r se tiče 
značilnosti površja, m ajhne absolutne in relativne višine, k a r  je 
vse v vzročni zvezi z enotnim paleogeografskim in mo-rfogenetskim 
razvojem ter dokaj preprosto geološko-petrografsko sestavo. Dasi 
po širokih ravninah ob D ravi in M uri med seboj ločeno, je  vendar 
gričevje v vsem našem področju v glavnem enako, silno razrezano



in  razčlenjeno v nepregleden sistem goric, ki se vlečejo* cesto mnogo 
kilometrov daleč, med neprostornimi, z zaobljenimi terasami bo- 
gatoi opremljenimi dolinami, pa jim vendarle obla slemena valovijo 
le za nekajk ra t deset metrov navzgor in  navzdol. N ikjer drugod 
na, Slovenskem ni krajinsk i tip goric tako na široko in tako do
vršeno' razvit kakor tu  pa je zato umljivo, da je dal pobudo za 
pokrajinsko ime »Goričko« in Slovenske »gorice« v živi govorici, 
ki ima sicer več smisla za poimenovanje topografskih posameznosti 
nego celih regij.

PODNEBNE RAZMERE V PANONSKEM PODRAVJU IN POMURJU. 

Nobeno področje na Slovenskem ni od Jadranskega morja tako 
močno oddaljeno kakor ta  naš predel. Zato ni čudo, da imamo tu 
najbolj sušno slovensko zemljo* — razen Krasa •— in da so toplinski 
odnosa ji najbolj celinski. N izka nadm orska lega naznačena kli
m atska svojstva še stopnjuje, vendar nekoliko drugače v  širokih 
ravninah in m anj ekstremno v področju goric.

K akor je značilno za panonsko območje, se naše Spodnje Po
dravje in Pom urje spomladi naglo* segreje, še p rav  posebno ravnine 
ob Muri in Dravi. Toda zima, je tu  dokaj huda, zlasti na  ravninah 
se mraz močno stopnjuje in doseže na  Murski ravnini v srednji 
januarsk i tem peraturi okrog 3° pod ničlo* (Radgona — 3,2° C, Cven
— 3,0° C), a na D ravskem  polju nekoliko* m anj (Maribor — 2,3° C, 
P tu j — 1,7° C, Čakovec — 1,8° C). V zgornjem delu Dravskega 
polja se ob D ravi še uveljavlja vpliv zelo* mrzlega zraka, ki doteka 
po D ravski dolini navzdol od Celovške kotline in povzroča občutno 
znižanje topline, zakaj sicer se povsod opaža, da je rob ravnine 
ob hribovju pozimi toplejši od ravnine (Slovenska Bistrica: ja 
n u ar — 1,0° C). Poleti se ves naš predel silno segreje in doseza v 
ju liju  srednje mesečne* tem perature med 20° in 21° C (Radgona 
20,1° C, Cven 19,4, Maribor 20,0, P tu j 20,6, Čakovec 21,0, Slovenska 
Bistrica 18,3° C). Segrevanje se krepko stopnjuje že v kesni spo
mladi in  se drži dokaj vztrajno še v zgodnji jeseni; dolga poletna 
vročina, je med poglavitnimi pogoji, da v tem predelu tako dobro 
uspeva vinska tr ta  in sadno drevje. Računa se, da grozdje posebno 
dobro dozori, ako se srednja tem peratura vsaj šest tednov drži 
nad  20° C. V dobi 1881—1900 je bilo* v Radgoni povprečno 59,2 takih 
dni n a  leto (torej več kot: osem tednov), a v  P tu ju  celo 62,5, torej 
skoro devet tednov (27). V našem predelu pa ni ugodna samo* letna 
množina tak ih  »poletnih« dni, marveč tudi njihova razporedba, 
zakaj razen obilice v juliju  (Radgona 21,9, P tu j 23,4) in avgustu 
(Radgona 14,8, P tu j 15,4) jih je dokaj že v jun iju  (Radgona 14,1,
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P tu j 14,6) in precej tud i še v septembru (Radgona 5,6, P tu j 6,0). 
D a se sončna pripeka nadalju je še krepko iz poletja v jesen, v tem 
so posebno ugodne osnove za uspevajoče vinogradništvo- v našem 
predelu.

Sončno obsevanje pride še p rav  posebno do- veljave v nag
njenih legah po goricah na prisojnih vzhodnih ter južnih pobočjih, 
k je r se segrevanje še stopnjuje, posebno k jer so tla peskovita ali 
lapom ata. Gorice so- za vinogradništvo prikladnejše tud i zaradi 
tega, ker se na njih  m anj učinkovito uveljavlja spomladi in jeseni 
ponočni hlad, ki more po- ravnem  dovesti še kesno spomladi do 
slane, pa tud i je m anj vlažne megle, ki je tr ti tako zelo sovražna. 
Podnebne razmere so v Spodnjem Podravju in Pom urju vendarle 
take, da vinogradništva ne dovoljujejo po ravnem, razen gospo
darsko- brezpomembnih b ra jd  o-b hišah, marveč le po- goricah ter 
po vznožju Pohorja in Kozjaka, k je r vidimo trto  dobro uspevati še 
nekako do višine 550 m, medtem ko je nad 600 m ni več videti. Pač 
pa so- za sadno drevje tud i po- ravninah zelo ugodni podnebni po
goji, dasi je  tud i zanj lega na pobočjih še boljša. Velika poletna 
vročina kaže učinke tudi v o-stali vegetaciji, saj je- v  našem pod
ročju obilo hrasta  pa akacije, murve, ki jo vidimo zlasti ob 
prekm urskih cestah, pravega kostanja itd.

Vročina se tod v  poletnih mesecih jako stopnjuje. Zelo- je zna
čilna navada, ki je razširjena ponekod, zlasti na prim er na D rav 
skem polju, da opravljajo km etska dela, posebno žetev, košnjo itd., 
ponoči, namesto podnevi. V mesečnih nočeh kosijo pozno v noč 
ali vstanejo- sredi noči in gredo žet, zato- pa se vležejo- k počitku 
in spanju v najbolj vročih opoldanskih in popoldanskih urah.

Velika poletna toplina je v vzročni zvezi tud i z izrazito pre
vlado jasnih dni v tukajšnjem  predelu, k je r smo daleč od gora, 
ki v osrednjih delih Slovenije tako zelo pospešujejo- oblačenje. K ar 
je padavin  v poletnih mesecih, prihajajo  povečini v hudih nalivih, 
le prepogosto s silnimi nevihtami, ki prinašajo- s točo- najhujše ne
sreče naši pokrajini, gotovo nikjer na Slovenskem v tako- ogromni 
množini in tako pogosto kot tu. Toda absolutna množina padavin 
je  tu  že precej m ajhna, saj ostaja povprečno onstran Mure med 
900—800 mm, a med Muro, Pohorjem in Bočem med 900—1200 mm 
na leto (30; 31). Ker vlada tu  velika pripeka z obilico vžarevanja 
in ker pade dež v poletnih mesecih po veliki večini v obliki kratkih, 
a hudih nalivov, je izhlapevanje zelo- krepko in nevarnost za sušo 
jako velika. V razporedbi padavin čez leto se vidi, da se začno 
stopnjevati spomladi, da dosežejo- v poletnih mesecih največjo 
množino, a da se čim bolj proti jugu tem bolj poveča njihova mno



žina v jeseni, zlasti v oktobru, v čemer se kaže podnebni vpliv 
Sredozemskega morja. Saj prinašajo  jugozahodni vetrovi od Ja 
drana jeseni semkaj obilo vlage in  moče, povzročajoč z začetkom 
oblačnih in deževnih dni v oktobru zaključek lepega sončnega 
zgodnjejesenskega vremena.

V topli polovici leta, posebno v poletnih mesecih, se spričo 
velike vročine in m ajhne množine padavin voda v manjših potokih 
po goricah popolnoma posuši, tako da so struge po grapah in dolih 
docela brez vode, Samo v večjih potokih teče voda, podobno kot 
se tud i po ravnem  posuši po neznatnejših strugah ali pa  se drži le 
še v posameznih lokvah po najglobljih delih struge, V tak ih  po
gojih so morali v goricah na mnogih k ra jih  poseči po uporabi vetra 
v pogonske namene; mlini na  veter so tu  nastali poglavitno iz 
pom anjkanja potoške vode (136).

POKRAJINSKA SESTAVA PANONSKEGA PODRAVJA IN POMURJA. 

Samo dva m orfografska elementa imamo' v tem našem pokrajin 
skem predelu, smo konstatirali v uvodnem pregledu, le ravnine in 
gorice. Zato se tu  pokrajinske enote razločujejo med seboj domala 
samo- po teh dveh elementih in so p ri tem neverjetno’ določno opre
deljene ter obmejene, N em ara je p rav  zaradi tega v panonskem 
slovenskem Podravju  in Pom urju več domačih, na  rabi žive ljudske 
govorice temelječih pokrajinskih poimenovanj kakor na splošno na 
Slovenskem. Tu imamo široke S l o v e n s k e  g o r i c e ,  k i so od 
nekdaj znane kot izrazita pokrajinska enota, ki jih  p a  cesto- ime
nujejo sosedje kratko Gorice ali celo Goričko. Tu imamo na drugi 
strani D rave H a l o z e ,  ki se p rav  tako odlikujejo s starim, najbrž 
celò prastarim  pokrajinskim  imenom, ki je  ostalo še do danes ne
pojasnjeno glede besednega nastanka. Kot njih nadaljevanje v 
nekem pogledu vidimo- v kotu med Pohorjem in Bočkim-Konjiškim 
pogorjem D r a v i n j s k e  g o r i c e ,  ki edine nim ajo imena v živi 
rabi prebivalstva in smo jim morali spričo- tega umetno- vzdeti to 
ime, ker nam  je pač  neobhodno potrebno.

Ymes med temi enotami nizkih goric se razprostira široko 
D r  a v s k  o- p o l j e ,  k i se proti vzhodu sicer zoži, a se km alu spet 
razširi ter preide v M e d  j i m u r s k o  r a v a n ,  n a  desni strani 
D rave pa  v še bolj prostrano Varaždinsko Podravino, široko ravan, 
ki je dejansko- samo- najvišji del velike Hrvatsko-slavonske ravne 
Podravine.

O nstran M ure imamo spet veliko skupino goric, ki predstav
ljajo prekm ursko G o r i č k o ,  kakor mu pravijo domačini. Ločeno 
od njega je na jugovzhodu malo obsežno gričevje, ki mu je naj-



prikladneje reči L e n d a v s k e  g o r i c e ,  kakor jih  posredno ali 
neposredno na jra je  imenujejo- okoličani.

Med Slovenskimi goricami te r prekm urskim  Goričkim se raz
prostira široka ravan na obeh straneh Mure, k i je zanjo v ljudski 
govorici v uporabi več imen za posamezne dele, ki p a  jih  vse 
zajamemo v skupno pokrajinsko označbo M u r s k e  r a v n i n e .  
M urska ravan  je celo največja sklenjena slovenska ravnina.

Navedene gorice in ravnine, to so- pokrajinske enote Panon
skega slovenskega Podravja  in Pom urja, ki si jih bomo- ogledali 
v naslednjih poglavjih.

GORIČKO

OBSEG. Goričko- je pokrajina prekm urskih goric. Gorice so tu  
vseobvladujoča oblika površja, dajejo- značaj reliefu in je zato 
enako kakor v Slovenskih gori cali ime po njih, last žive govorice, 
izvrstna označba za vso pokrajino-.

Goričko pa  ne stoji samo zase med širokimi ravninam i kakor 
na prim er Slovenske gorice, marveč je le del prostranega gričevja, 
ki se nadalju je bodisi na  madžarsko kot n a  avstrijsko- stran. Po 
prirodi je začrtana omejitev na S z razm eroma ne široko- dolino 
reke Rabe, a na J s prostrano ravnino- ob Muri. Proti Z se vleče 
Goričkemu enako gričevje tja  do Lipniškega in Graškega polja; 
označuje se kot Deutsches G r a b e n l a n d ,  ki mu prištevajo 
predel med Rabo te r Muro zahodno od Prekm urja. Po- domače bi 
mi mogli reči G r a b e n  s k  o. N a vzhodno stran  se vleče slično 
gričevje tja  v Madžarsko-, na obeh straneh zgornje Zale, a se dokaj 
naglo- znižuje te r preide km alu v nižavje,

O GEOLOŠKEM GRADIVU. Površje Goričkega je iz najm lajših 
terciarnih plasti. Le najzahodnejši pas pripada še zgornjemu mio
cenu, zakaj sarm atski sloji segajo- iz Grabenskega (Grabenland) 
samo do- Ledavske doline, sestoječ v glavnem iz ilovice, laporja  in 
peska. Y endar se tud i nekaj malega miocenskega apnenca pojavlja 
v h rb tu  med Kučnico te r Ledavo; kmetom nudi dobrodošlo kam e
nino- za pridobivanje apna in za gradnjo-. Domala vse ostalo Go
ričko je iz pliocena, in sicer iz obeh glavnih pliocenskih hribin, 
slabo sprijete ilovice ter peska in  proda, ki prevladuje zlasti po- 
višinah te r ga je obilo posebno v osrednjem in vzhodnem delu. 
Zgornjepliocenskemu nasipanju, ki je bilo posebno obilno-, p ripa 
dajo na  široko- ohranjeni ostanki, na  prim er na  Srebrnem bregu



(404 m), na Velikem vrhu (365 m) pa na  Kamenku (391 m) itd. 
Povečini je pesek p rav  na tenko p rek rit s preperelino, tako da se 
vidi po njivah v preobilni meri, le slabo pomešan s p r  ostjo; že na 
prvi pogled se razvidi, da polje tod ne more biti ka j prida rodo
vitno. Tudi prevlado borovja po Goričkem razumemo kaj lahko, 
ako' motrimo, kako se ob kolovozih po goričkih gozdih brž pod

Pod. 59. Na Kameneku (391 m) sredi Goričkega

površino pokaže povečini prav  debel pesek. V miocenskem za
hodnem Goričkem je malo peščenih tal, zemljišče je tam kaj boljše 
te r v večji meri preurejeno' v njive.

V enolični geološko-petrografski sestavi tal, k i ima za posledico 
enolično razvite oblike površja na  Goričkem, imamo izjemo dvojne 
vrste. P rva pomeni že v uvodu navedeno ozemlje karbonskih škri- 
ljevcev, ki gledajo v mejnem pasu v severozahodnem oglu P rek 
m urja izpod mlade odeje, tvoreč hrbet pri Ocinju, Sotini in Serdici, 
nekako od Sv. Ane na  Igu (onstran državne meje) še do nad  Kuzdo- 
blanjem. V reliefu se ta  paleozojski pas dokaj opazno uveljavlja; 
stari škriljevci so trši od terciara, izpiranje v njih  bolj počasi na 
preduje, pobočja so bolj strma in v njih  doseza Goričko svoje na j
večje višine 413 in 418 m. V dolini ob Ledavi se pozna petrografska 
razlika p rav  učinkovito; nad  Sv. Jurijem  (Rogaševci) je Ledava



vrezala skozi odpornejši paleozodk le tesno deber, ki teče sedaj 
državna m eja čeznjo- na zgornjem koncu. Razumljivo je, da izko
riščajo trd i kam en v kamnolomih.

D ruga izjema je še zanimivejša, a se tiče našega Goričkega 
samo posredno. O sredje kesnoterciarnega ognjeniškega delovanja 
se je nahajalo okrog Gleichenberga, kjer so se razlile na površje

Pod. 60. Kamnolom v bazaltnem grohm pri Gradu na severnem Goričkem

največje množine lave in kjer so ostali glavni rudninski izvori, 
tvoreči temelj znamenitemu zdravilišču, medtem ko so po drugod 
le neznatni pojavi, na prim er na  Goričkem pri Gornji Slaveči. 
Ognjen iško delovanje se je uveljavljalo v dveh razdobjih; najprej 
v starejši miocenski dobi, bržkone istočasno z izbruhi andezita v 
savinjskem področju (24, 59). Iz te dobe je velika dvojna kopa tra- 
h ita in andezita, ki se dviga tik severno nad  Gleichenbergo-m 596 m 
visoko v značilnih dveh gorah-dvojčkih, ki sta dali k ra ju  ime. 
Znatno kesneje, vsekakor v pliocenski dobi, je v širokem sosedstvu 
Gleichenberga, na več kot 40 krajih, privrela na dan žarja bazalta; 
danes tvori bazalt spričo svoje večje odpornosti visoke gorske kope, 
ki so- zelo- značilne za pokrajinsko sliko. Njiho-va vrsta prične na 
jugu ob ravnini p ri Radgoni, k je r se dviga tik  onstran mejnega 
potočka Kučnice hrib Klek (424 m, Klöch). Od tod proti severu se



vleče niz bazaltnih b rd  do Rabe pa  še dalje čez Fürstenfeld; eden 
najm arkantnejših  med njimi je Hochstraden (ali Stradener K ogel, 
607 m), vzpenjajoč se p ri Sv. Ani n a  Igu 5 km  od prekm urske meje.

Navedene kope predstavljajo živo nasprotje ostalemu površju, 
sestoječem iz mladoterciarnih sedimentnih plasti, ter tvorijo živo 
razgibano črto v obzorju, kakor se nam  kaže posebno slikovito- ob 
pogledu iz zahodnega te r osrednjega P rekm urja  ali na  prim er s 
severnih vrhov Slovenskih goric. Kope od Kleka do Gleichenberga 
pripadajo- osrednjemu vulkanskem u področju, ostali bazalt p a  p ri
pada dvema perifernim a vrhovoma; eden je severno od Rabe, a 
drugi poteka na  črti od Feldbacha (Vrbna) mimo- Dobre na  Go
ričko, k je r se jav lja  bazaltni gro-h SY, V in zlasti v obilni meri JV 
od G radu (Gornje Lendave). Medtem ko je  v  osredju privrela na 
dan bazaltna žarja, so se ob perifernih razpokah in žrelih vršile 
pretežno eksplozije z izbruhi pepela in vulkanskega kam enja. Tu 
je nastal spričo tega v glavnem groh (14; 134). Dasi je bazaltni 
groh m anj odporen nego bazalt sam, se je  vendar v izo-bliki reliefa 
mogel uveljaviti njegov učinek. Nekoliko- bolj strm a pobočja so 
v njem in debelejše glave v slemenih; eno od n jih  so porabili za 
nam estitev starodavnega gradu G ornja Lendava, Spričo znatnejše 
trdote — zastopan je tu  v obliki primesi konglomerata — ga upo
rabljajo- za gradnjo in  pri G radu vidimo v njem številne kamno
lome.

ZNAČILNOSTI HIDROGRAFSKEGA OMREŽJA. R aba dobiva z desne 
le p rav  k ra tke  in  slabotne pritoke; njeno- porečje je na  to- stran 
neznatno. M ura obvladuje tedaj vodni odtok. Razni činitelji so p ri
pomogli do- sedanje smeri reke M ure in današnjega obsega njenega 
porečja. M ura se je  prestavljala čedalje bolj proti jugu, njeni levi 
pritoki so- se neprestano daljšali, a desni krajšali in končni učinek 
je  današnje skrajno nesimetrično porečje, kakor ga imamo v Po- 
m urju  od Lipnice-Špilja dalje proti vzhodu (16 a, 478). V klinih 
med vzporednimi dolinami ob levih m urskih pritokih so kot dolgi 
pomoli ohranjene prostrane terase, ki si sledijo- navzdol v zapo
rednih stopnjah. Učinke očrtanega tektonskega in  fluviogeneiskega 
dogajanja imamo v današnjem  reliefu zahodnega Goričkega in 
zlasti sosednjega Grabenskega. M urski pritoki izvirajo tik  nad  
Rabsko dolino; proti J teko v dolgih vzporednih dolinah, k i so- jim 
vsem pobočja nesimetrično razvita. H rbti med dolinami imajo- za
hodna pobočja mnogo bolj strm a nego vzhodna; razvodja so p ri
m aknjena bolj k  zahodni strani. Malo je predelov, k je r bi bil pojav 
vzporednih vodnih tokov tako tipično razvit kot v Grabenlandu,



ki so mu te vzporedne doline. G raben imenovane, dale ime (15, 100). 
Proti vzhodu postaja nesimetričnost dolinskih prerezov m anj ob
sežna, vendar jo- moremo opazovati p rav  dobro še po vsem Go
ričkem, razen v p rav  m ajhnih dolinicah. Domala povsod teče potok 
n a  desni strani dolinskega dna; desna pobočja so bolj strm a nego 
leva, k je r so zlasti spodnje terase razvite in ohranjene v  veliki 
širini, nudeč s svojimi prisojnimi legami najboljše osnove za ku l
tu re  in naselja.

V razporedbi vodnega odtoka so med Grabenlandom in Go
ričkim znatne razlike. G rabenlandski tip dolgih vzporednih, od S 
n a  J zarezanih dolin imamo samo na zahodnem Goričkem. Vzhodno 
od zgornje Ledave so doline, čim vzhodneje, tem krajše in neznat- 
nejše; zadnja znatnejša je ob Mačkovskem potoku, ki je po njej 
izpeljana železnica od Sobote proti Hodošu.

Proti V od Mačkovskega potoka postajajo' doline še krajše in 
neznatnejše te r zaslužijo bolj ime grap ; hk rati pa se jim  spremeni 
smer in so usm erjene proti JZ, kakor moremo opazovati v oro- 
grafski razvrstitvi gričevja nad Sebeborci, Tešanovci in Bogojino.
— V severovzhodnem Goričkem se je  nam reč uveljavila hidro
grafska usmeritev proti V. Že porečje Rabe postaja od povirja 
Ledave na  vzhod nekoliko širše. Med Trdkovo' in Ivanovci-Kan- 
čovci imamo v  genetičnem pogledu zelo važno radialno' razvodje; 
od tod teko vode n a  vse strani. Tu se prične povirje Krke. Velika 
K rka izvira pod Srebrnim bregom (404 m), a  malo južneje se začne 
Mala K rka; združita se šele onstran meje. S svojimi mnogošte
vilnimi pritoki sta usmerjeni na  vzhod; na gosto vrezane doline 
enako kot h rb ti goric potekajo v smeri od Z na V. Isto osnovno 
oroplastično' usmerjenost posname tudi železnica, ki zavije med 
Mačkovci in Stanjovci pravokotno n a  V v dolino Peskovskega po
toka te r preide potem pri Šalovcih v dolino Krke, od koder se, že 
na m adžarskih tleh, preloži v dolino zgornje Zale enake smeri. 
Že na prvi pogled se nam  razodene, da zgornji K rki ne moreta 
biti nič drugega kot nekdanje povirje Zale. Zala je bila tista reka, 
ki je prvotno izvirala pod Srebrnim bregom, potem pa jo je eden 
od m urskih pritokov, pač prvotna (spodnja) Krka, pretočil nase. 
Kolebanje vodnega odtoka med smerjo proti vzhodu in proti jugu, 
k  Muri, je sploh značilno za predel med Prekm urjem  in Blatnim 
jezerom. — Zopet hidrografski predel zase predstavlja porečje 
Kobiljanskega potoka. Tu so vode in doline usmerjene proti JV, 
prav kot srednja K rka. Tako K rka ko t Kobiljanski potok zavijeta 
v spodnjem toku proti Muri, ali tu  tečeta že po široki dolini, vre
zani v širok pas diluvija.



D a se je na Goričkem razvilo očrtano razvodje, temu je treba 
iskati vzroka pač v pliocenskih, tektonskih in epirogenetskih pre
m ikanjih. Predel med Srebrnim bregom, Kamenikom in Kančovci 
(Sv. Benedek) je moral predstavljati nadaljevanje osi onega tek 
tonskega vzbočenja, ki je povzročilo oddaljitev Mure od Rabe, a 
vzbočitev je morala tu  imeti svoj vzhodni zaključek, sicer bi se ne

Pod. 61. Dolina ob Kobiljanskem potoku, vzhodno Goričko

mogel tako vidno uveljaviti odtok proti V in JV. Nemara bo moglo 
novih osvetlitev prinesti nadaljn je proučevanje na  osnovi v rtan j 
v naftnem  področju, ki je že do sedaj razodelo potek prečnih 
antiklinalnih in  sinklinalnih JZ—SV valov, ne da bi bilo s tem 
omogočeno novo tolmačenje za razvoj sedanjih hidrografskih in 
morfogenetskih dejstev.

ZNAČAJ POVRŠJA. K akor v ostalih delih našega Spodnjega Po
dravja pomeni tudi na  Goričkem srednjepliocenski ravnik na j
starejše površje, izhodišče kesnejšemu preoblikovanju. Njegove 
ostanke vidimo ohranjene v ploščatih slemenih in kopah Graben- 
landa v višini 420—410 m, 170—180 m nad  sedanjim dolinskim 
dnom (15, 98), a na  našem Goričkem v severozahodnem oglu 405 
do 415 m ter v osredju 380—400 m visoko. Potem se je vodam



strmec zopet povečal — pač zaradi dviga panonskega obrobja — 
jele so znova vrezovati v globino, nastajali so zasnutki sedanjih 
stranskih dolin. Toda pogled na današnje površje nam  kaže, da 
se je m enjava med globinsko in bočno- erozijo še večkrat ponav
ljala ob postopnem dviganju vsega predela; v gričevju je povsod 
mogoče opazovati, kako spremljajo dolinska dna terase v zapo-

Pod. 62. Ob Kobiljanskem potoku, vzhodno Goričko

rednih višinah te r vmes med njimi bolj nagnjena pobočja. Pre- 
kinjenje globinske erozije ni bilo v nekih odobjih združeno samo 
z bočnim vrezovanjem, marveč celo z zasipanjem ; zato so ostali 
v nekaterih dolinah ostanki mlajše pliocenske prodne nasipine.

Učinek kvartarnega zasipanja je mnogo m anj izdaten v m anj
ših dolih osrednjega Goričkega nego v večjih dolinah v zahodnem 
delu, k je r je diluvialno-aluvialne nasipine posebno obilo ob Ledavi, 
ter na  V. Za doline v vzhodnem delu, zlasti ob Veliki in Mali Krki 
ter Kobiljanskem potoku, je značilno, da se brž pod povirjem zelo 
razširijo in da imajo p rav  obsežno aluvialno dno- ter ob njem zelo 
široko diluvialno- teraso.

V sosednih področjih je geomorfološko proučevanje ugotovilo 
zelo razvite sisteme zaporednih teras, predvsem v srednjem šta
jerskem gričevju p a  v Slovenskih goricah. V porečju Rabe pri



Borin ju  (F ehring) je  med najvišjim  ravnikom  (srednjega pliocena) 
in aluvialnim  dolinskim dnom nič m anj ko osem teras. Za Goričko 
so podobne podrobne proučitve izvedene šele v najnovejši dobi 
(165) in kakor ni bilo drugače misliti, se je pokazalo podobno 
stanje. Izredno lepo- se vidijo po Goričkem zaporedne vršine — 
14 je vseh (165) — v hrbtih, ki tvorijo n a  večje daljave široko, oblo 
površje iste višine, v široko kopastih vrhovih, ki se vzpenjajo nad 
dolinami, v pomolih, k i se znižujejo' med dolinami ter grapami, 
v pobočjih, ki kažejoi zaporedne položne pregibe. Posebno n a  široko 
se vidijo v osrednjem Goričkem vršine v  višini 270—285 m, po
dobno' kot v višini okrog 330 m. V vzhodnem te r jugovzhodnem 
Goričkem se začno' vršine zelo naglo zniževati proti V in JV.

Ker je po geološko-petrografski sestavi Goričko izredno' eno
lično, ni čudo>, da se je površje izoblikovalo zelo enakomerno in 
da kaže Goričko jako  enolične gorice ter doline, ki je  med njimi 
skrajno malo geomorfoloških razlik. K m ajhni raznolikosti je 
mnogo pripomogla tudi neznatna reliefna energija. Saj se na 
hajam o tu  v nizki nadm orski višini, v  povirju  m anjših potokov, 
tekočih v razne smeri, k a r  je še po svoje pripomoglo k  mirnim, 
zgodaj dozorelim oblikam reliefa. V celem je  Goričko' z dolinami 
in dolinicami m anj razčlenjeno', m anj n a  gosto prepreženo nego 
Slovenske gorice, k  čemer je nem ara precej pripomogel večji delež 
peščenih plasti, k i propuščajo vodo, p a  jih  spričo tega erozija ne 
načenja tako lahko. Posebno malo na gosto so vrezane dolinice v 
razvodnem osrednjem področju, k je r leži pliocenski posek najbolj 
obsežno- in, kakor je podobno, tud i najbolj na debelo.

Absolutna višina se na Goričkem zm anjšuje od Z in SZ proti V 
in JV ; najviše se vzpenjajo gorice pri O cinju (Serdički breg, 418 m) 
in  Sotini (413 m) p a  v Srebrnem bregu (404 m), nedaleč od trojne 
meje; Kamenek (391 m) je zadnji vrh, ki preseže proti JV 390 m, 
od Benedeka (356 m) proti V in JV dosezajo vse najvišje kope samo 
še 330—340 m. Pogled s katerekoli pregledne višine nam  priča, 
kako se v smeri na  M adžarsko gorice naglo znižujejo in kako smo 
tu  pravzaprav  že na  robu znatnejšega gričevja. Relativne višine 
hrbtov in vrhov znašajo v severozahodnem delu Goričkega 100 
do 170 m, v osredju okrog 70—120 m, a  na  JV, V in J 50—100 m. 
Prekm urske gorice SO' položne; povsod gospodujejo' m irne oblike, 
povsod so pobočja položno nagnjena, p a  naj se vzpenjajo iz doline 
v breg, iz grape navzgor, s pobočja v ovršje, v hrbet ali v široke 
kope zaokroženih vrhov. Redkokje zadenemo na bolj napeto po
vršje, na  ostrejši pregib v pobočju, n a  znatnejšo' strmino, ki bi 
zares zaslužila to  ime. O tak ih  oblikah smemo govoriti še največ



v severozahodnem delu, k je r je tudi reliefna energija največja. 
Toda položno bočje, m irno zaokrožene oblike goric, hrbtov in 
vrhov, to je  poglavitna oznaka reliefa na  Goričkem, ki se more 
v tem pogledu m eriti z njim  m alokatera pokrajina na Slovenskem.

Z zmernim strmcem se vzpenjajo- položni hrbti iznad starejših 
diluvialnih teras, ki obrobljajo ravan in aluvialna dna večjih dolin. 
Dasi se vlečejo h rb ti po mnogo kilometrov na daleč, v zahodnem 
Goričkem od J proti S, v jugovzhodnem delu proti JZ, a  v severo-

Pod. 63. Osrednje Goričko ob Mačkovskem potoku

vzhodnem delu v smeri od Z proti V ali JV, se vendar višina v njih  
jako malo m enjava in  jako počasi. N a daleč se vleče o-vršje v isti 
višini, se vzpenja potem v široke, kopaste vrhove ali se spusti 
navzdol v široka sedla. O teh svojstvih pričajo- že ceste, ki jih  
je speljanih po- Goričkem več po> višinah nego- po- dolinah, bodisi 
povprek čez slemena ali po- dolgem po- njih. Z Ravenskega p ri 
Bodoncih je mogoče dospeti po cesti v Šalovce, ki stoje ob vzhodni 
prekm urski meji, ne da bi se kdaj spustili s h rb ta ; pri tem do
sežemo- največjo višino 394 m nad  Vidonci, a se samo enkrat spu
stimo- pod 300 m, in sicer le za 15 m.

V skladu z mirno zaobljenim ovršjem goric so večje doline 
na  Goričkem prostorne, z obsežnim dnom, ki se iz njega polagoma 
vzpenjajo položna pobočja, nad vznožji, razgibanim i s širokimi 
diluvialnimi in zgo-rnjepliocenskimi terasami. Toda treba je  krepko 
opozoriti na znatno- razliko med osrednjim Goričkim ter zahodnim 
in vzhodnim delom. V osrednjem Goričkem, nekako od Gračkega



(Lendavskega) potoka proti V, k je r prevladujejo m anjši in krajši 
potoki ter potočki, so- se mogle ob njih  razviti le ožje doline, k jer 
vidimo komaj majhno zasnovo ploskega dna pa kom aj neznatne 
spodnje terase. Tu ni pogojev za zastajanje vlage, p a  zato ni videti 
k a j p rida  travnatih  ravnic v dnu. Toda pobočja se tud i tod vzpe
njajo- prav  položno. Ni se torej čuditi, da je  v osrednjem Goričkem 
razm eroma malo- polja in naselij po dolinah, pač p a  prevladujejo 
po slemenih in zgornjih legah v pobočjih.

Pod. 64. Goričko med Sebéborci in Vanečami

V zahodnem delu Goričkega so daljši in večji potoki, p a  spričo 
tega doline znatno širše, vzemimo- o-b Slavečkem potoku, ob Kučnici 
in posebno ob Ledavi. Tu se vleče po dnu znatna aluvialna ravnica, 
k i je tem širša, kolikor večja je dolina, dokaj vlažna in zato samo 
v travnikih. Ob n jej se vlečejo široke terase, znatno- širše od alu- 
vualnega dna, posebno na  levi strani potoka, prisojne in sušne ter 
zato n a  široko prekrite s samimi najlepšim i njivami. Čim višje 
proti povirju gremo, tem bolj se izenačuje razlika med aluvijem 
in diluvijem, tem bolj sušno je dno, a  v njem  potok zarezan nekaj 
znatneje. — Podobno je v vzhodnem delu Goričkega, ob Veliki in 
Mali K rki ter Kobiljanskem potoku, p a  tud i ob njihovih pritokih. 
Povsod tod so doline jako prostorne, kakor na  Z samo dolina 
zgornje Ledave, Široko aluvialno dno je zelo vlažno in po njem se 
vidijo le travniki. Spremljajo ga zelo široke diluvialne terase, ki 
so- tud i tod n a  levi strani potoka povečini znatno širše, podobno



kot na levi širše tudi sosedne, že zgomjepliocenske police, ki so 
seveda že bolj vegaste. Doline imajo spričo tega tudi tu  nesime
tričen prerez, k a r  p riha ja  do veljave v ku ltu rn ih  pogledih. Medtem 
ko so malo razgibana desna pobočja, ki se nahajajo tudi v osojni 
legi, povečini od ta l do v rha porastla z gozdom, so leva dolinska 
pobočja, bogato razčlenjena v široke terase, u rejena v njive, ki 
segajo ponekod, v položnih legah, od roba aluvialnega dna, p re 
puščenega travnikom, prav  v ovršje, v široko- ploščato- sleme (prim. 
podobo 61 p ri Prosenjakovcih). Širina aluvialno-diluvialnega dna 
znaša tod do 0,5 km, ob K rki celo 1 km in več, pa se ob toku 
navzdol še dokaj naglo veča. Ker postajajo hkrati hrb ti med doli
nam i nižji te r še bolj položni, si stojita tu  dolinski in goriški 
reliefni element že močno v ravnovesju in vzhodni pas Goričkega 
se od osrednjih delov precej razlikuje.

GOSPODARSKE RAZMERE IN POKRAJINSKA SLIKA. Po dveh po
javih preseneča prekm ursko Goričko: po- neznatni množini vino
gradov in po obilici gozda. Vajeni smo-, da se panonske značilnosti 
na Slovenskem stopnjujejo-, kolikor bolj gremo v panonsko smer. 
P rekm urje je naše najbolj izrazito panonsko področje, pa vendar 
na  Goričkem vinogradništvo skoro- nič ne pomeni v gospodarstvu 
in vinogradi ka j malo- prispevajo- k  pokrajinski sliki. Že na prvi 
pogled zbode v oči razlika nasproti Slovenskim goricam in H a
lozam ali katerikoli pokrajini v našem panonskem obrobju. P rek 
m urje smo si vajeni predstavljati kot brezgozdno pokrajino, saj 
je odstotek z gozdom po-rastlih tal v celoti najm anjši v vsej 
LR Sloveniji. Toda poglavitni delež k  te j sliki daje Ravensko, 
k je r je gozda jako malo-. Goričko- prekrivajo- prostrani gozdi; sta
tistični podatki pripovedujejo, da je še tre tjina površine (33 %) 
porastla z gozdom, v osredju, k je r so največji sklenjeni gozdni 
predeli, celo 40 %• (o gozdni vegetacijski sliki v Prekm urju  prim. 
M. W raber, 159). Najbolj strnjeno- se drži gozd v razvodnem pasu 
od G radu (Gornje Lendave) in od Srebrnega brega do Lonča- 
rovec in Ivanovec; tod raste predvsem borovje. (Tudi na  rab- 
skem slovenskem ozemlju, zlasti v severnem delu, v bližini Rabe, 
je še prostrano področje samega gozda.) V celoti prevladuje na 
Go-ričkem bor, k a r  ni čudno, saj je velik del površja iz peska. 
Široka področja, k je r so tla pesko-vita ali celo povsem peščena, so 
porastla s samim čistim borovjem, k je r dela drevju druščino- resje 
in robida. Posebno velja to o srednjem in vzhodnem Goričkem. 
Tu se vidijo ponekod gozdi iz lepih visokoraslih, ravnih borovih 
dreves, ki imajo tudi znatnejši gospodarski pomen; saj v obilni



meri delajo iz njih  drogove za telegrafske in druge napeljave pa 
železniške pragove ali jih  izvažajo- za jam ski les itd. Po velikem 
delu pa se bor meša z drugim drevjem, bukovjem  in s hrastjem  itd., 
na SZ tudi s smreko. Na glinastih tleh, zlasti na Z in SZ, je mnogo 
m anj borovja; tod je obilo slabe, nizke hoste, leščevja p a  tudi 
brezja in jelšja. V celem je gozd na Goričkem razmeroma skromno 
produktiven in ne daje znatnejšega dohodka gospodarstvu; razen

Pod. 65. Goričko

Borov gozd nad Sebéborci

že navedenega daje le malo stavbnega lesa in desak za prodaj, 
a tud i nekaj drv prodajajo od tod. Največ pa pomeni seveda gozd 
za kurjavo  in steljo- pa za stavbe v domači porabi; saj vidimo- po 
Goričkem največ lesene hiše.

K ljub temu, da gozd v osrednjem delu Goričkega še krepko 
gospoduje, so vendarle vanj povsod izkrčene že obsežne in goste 
kulturne jase njiv  in travnikov. Njiv je  posebno- mnogo v zahod
nem delu, onstran G račkega (Lendavskega) potoka; že n a  mio- 
censkih goricah je tam kaj obilo polja, zlasti p a  odloča, da je v 
dolinah mnogo diluvialnega zemljišča in da so n a  njem domala 
same najlepše njive. Tod zavzemajo polja preko polovice površine 
(v starih občinah Ro-gaševci 53,5 %, Pertoča 59,6%). Podobno je



zelo veliko polja v vzhodnem pasu Goričkega, k jer so na širokih 
terasah v dolinah same njive, ki segajo na prisojnih levih straneh 
m arsikje prav  v ovršje. Tudi tu  se lepo» vidi, da so doline nesi
metrične celo v kulturno-geografskem prerezu: desna pobočja, ki 
so bolj strm a in s terasam i malo razgibana, so> porasla z gozdom 
od vznožja do vrha, a leve strani, obilno razčlenjene s terasami, 
obrnjene proti soncu, so v njivah, medtem ko zavzemajo travniki

Pod. 66. Prekm urski kolnik v gozdni pokrajini pri Sebéborcih na Goričkem

dolinsko dno. (V statističnih navedbah delež polja ne pride p ri
merno' do» veljave, ker obsegajo' občine obilo' gozda v bližnjem 
gričevju.)

Razen prevlade polja v zahodnem in skrajnem  vzhodnem pasu 
ter gozda v razvodnem osrednjem področju se mora reči, da so 
urejene kulturne krčevine s polji ter naselji dokaj enakomerno' po 
Goričkem. Dobro se vidi, da zanje ni bilo treba izbirati orografsko 
ugodnejših mest, zakaj vidimo- jih  bodisi po ovršju, po ploščatih 
hrbtih in ko kopah, kakor tudi po pobočjih v spodnjih, srednjih 
ter zgornjih legah. Saj enakom erna nagnjenost bočja domala po
vsod dovoljuje oranje in obdelovanje, Ugotoviti moremo, da so 
njive urejene in so vasi razpostavljene posebno rade na  soncu 
izpostavljenih pobočjih. Zlasti ob večjih dolinah se dobro vidi,



kako so širše leve strani, ki so obrnjene proti J ali Z, mnogo bolj 
izkreene in obljudene. Na splošno je  zemlja na  Goričkem zelo 
malo- rodovitna; ni nem ara pretirano, ako domnevamo, da spada 
med najslabše na  Slovenskem. Po njivah se le na premnogih mestih 
vidi med prstjo tolika primes peska, in sicer p rav  debelega, da tu 
res ni mogoče pričakovati obilnega pridelka. P last prepereline je 
le pičla; ni čudo, da tu  najbolje uspeva borovje in da je trava  slaba 
te r njive malo' donosne. Če vzamemo še v poštev, da je  tu  n*alo 
padavin  p a  da  se le prepogosto uveljavlja suša, ki postane na 
peščenih tleh, že itak  prepuščajočih vodo, ka j nevarna, moremo 
razum eti celotno sliko, ki nam  pripoveduje, da je Goričko jako 
siromašna pokrajina. V celem je na Goričkem 42 %i zemljišča v 
n jivah ter sadovnjakih in vinogradih, toda v  osrednjih delih je 
delež n jiv  znatno m anjši in se zniža še krepko pod tretjino. Zato 
pa je v zahodnem pasu Goričkega delež n jiv  mnogo večji, zlasti 
v široki Ledavski dolini ter nizkih Goricah ob njej, podobno kot 
na skrajnem  vzhodu.

Travnikov in pašnikov je na  Goričkem jako' malo, v celem nič 
več kot petina celotne površine. Peščene gorice jim ne prijajo- in 
povsem prirodno je, da jih vidimo največ v dnu dolin, posebno 
večjih, k je r je največ vlage. Spričo tega zavzemajo- travniki s paš
niki največji delež v površju na JZ in na V, k je r debela kvartarna  
tla  tra jneje držijo mokroto ter trava v njih  dobro uspeva. P rav  
lepo nam  ta  dejstva odsevajo iz statističnih podatkov, ki nam 
kažejo, da je od celotne površine trav i odmerjenih v nekdanjih  
občinah: Šalo-vci 29 %, Prosenjakovci 26 %, Gornji Petrovci 21,3 %, 
Pertoča 17,6 %i, Rogaševci 16,3 %, toda Gornja Slaveča 11 %, Gor
n ja Lendava (Grad) 6,7 %. P ri tem gre po veliki večini za travnike, 
zakaj za pašnike je zemlja predragocena in pasejo po Goričkem 
največ ob potih in ob njivah, krave, privezane na  vrveh ali verigah, 
pa po gozdu.

Že po prirodnih pogojih in po naznačenem se more sklepati, 
da z živinorejo na Goričkem ni ka j p rida  te r da je obdelovanje 
polja poglavitna panoga kmetijstva. Na goričkih njivah se vidi 
največ pšenice in rži te r krom pirja, potem ječmena, a še manj 
ovsa in koruze, ki je je po goricah p rav  malo. Seveda ne more biti 
govora O' prodaji pridelka. Živine ne morejo rediti mnogo, po eno-, 
dve, tr i krave. Malo govejega pridelka se proda od tod; posebej 
je omeniti bike," ki so jih redili trdnejši km etje za prodaj mesarjem. 
Konj je na Goričkem malo videti. Enako tudi svinjereja ne nudi 
obilo za izvoz oziroma za prodaj. Pač pa se od tod veliko- proda 
perutnine in jajc, bodisi v domače tržne k ra je  kakor tudi drugam.



Posebno razvito je sadjarstvo; vasi na Goričkem so obdane s 
sadnim drevjem in na trg postavijo- mnogo- sadja, v prvi vrsti 
jabolk; obilo sadja je  šlo vedno v sosedno Avstrijo-. K akor že n a 
vedeno, je vinogradov na Goričkem zelo- malo. V nekoliko znat
nejši progi vidimo vinograde v  južnem  pobočju Goričkega, k jer

Pod. 67. Goričko 

Pokrajina pri Bokračih

se gričevje vzpne iznad ravnine, zlasti p ri Bogojini, Sebeborcih, 
Vanečah itd. N adalje se v omembe vredni množini vidijo- vinogradi 
na prisojnih legah po slemenih na V. Toda po veliki večini gre pri 
tem za trto- slabe kakovosti, za necepljeno samorodnico, nezahtevno 
šmarnico-. Povsem razumljivo- pa  je, da ima vinski pridelek celo 
v domači porabi komaj omembe vredno- vlogo, za prodaj seveda 
sploh ne p riha ja  v poštev. V dobi med obema vojnama so pričeli 
nekateri večji posestniki ustanavljati n a  novo velike vinograde,



kakor je podoba, ne s slabim uspehom (na prim er veliki novi 
vinograd p ri Mačkovcih). Domačini pripovedujejo, da je bilo- na 
Goričkem nekdaj več vinoreje, pa da so jo kesneje opustili.

GOSTOTA OBLJUDENOSTI IN IZSELJEVANJE. Slabo gospodarsko 
stanje Goričkega ni le posledica m ajhne plodnosti gričevja, marveč 
v p rav  veliki meri v zvezi s preobljudenostjo predela. Saj znaša 
gostota v tej neplodni pokrajini, k je r zavzema gozd — kakor vemo, 
p rav  malo produktiven — še jako velik delež, nič m anj ko 86 ljudi 
na kvadratn i kilometer. Seveda gostota ni povsod enaka, marveč 
je v skladu z očrtanimi prirodnim i pogoji najm anjša v vzhodni 
polovici Goričkega, k je r znaša samo 50-—75 ljudi na  kvadratni 
kilometer, a največja na zahodu, k je r se vzdigne na 100—120, a se 
ob Zgornji Ledavi vzpne celo na višje. Y zadnjih dveh, treh deset
letjih se ljud je  z Goričkega močno* odseljujejo za delom v druge 
k raje  Slovenije in Jugoslavije — poprej so se izseljevali v ino
zemstvo — tako- da so- izkazale stare občine znatno demografsko 
nazadovanje skoro po vsem Goričkem, bodisi leta 1948 kakor tudi 
leta 1953 (53; 49). Spričo tega se je gostota obljudenosti zm anjšala 
in je kakor poprej najm anjša v vzhodnih delih Goričkega (nova 
občina-komuna Gornji Petrovci) 61, M artijanci (ki obsegajo tudi 
velik del Goričkega) 62 na kvadratn i kilometer, medtem ko znaša 
v občini G rad 114, a v občini Cankova 113 ljudi na kvadratn i kilo
meter. M anjša gostota v vzhodnem delu Goričkega, k je r je nizka 
tudi v bolj rodovitnem obrobju, je nem ara v zvezi s prevlado evan
geličanskega prebivalstva. Saj je znano, da je prirodni prirastek 
pri njih  m anjši nego pri katolikih in da se prebivalstvo pri njih 
bolj zmerno množi, k a r  nam  potrju je tud i k a rta  o p rirastku  p re 
bivalstva v dobi 1880—1931 (prim, I. 2, str. 631). — Tako izredno 
velika gostota za docela agrarno pokrajino- je vsekakor prevelika 
in si jo moremo tolmačiti le še z izredno razkosanostjo posesti, ki 
je ustvarila silno m ajhne kmetije, tako majhne, da se ne morejo 
same preživljati. Saj se navaja, da je treba na Goričkem 12 oralov 
zemljišča, da je km etija aktivna (144). Na Goričkem morajo tedaj 
živeti silno skromno, a iskati je treba zaslužka izven doma, da si 
oskrbijo» boren obstoj. Vsako leto si tu  išče na tisoče mladih ljudi, 
moških in ženskih, zaposlitve na tujem. V prejšnjih časih so odha
jali kot sezonski delavci na  km etska posestva na  Ogrsko. Pozneje, 
po letu 1919, so odhajali v Vojvodino- ali še pozneje v Francijo, 
v Nemčijo itd. D andanes pa se mnogi podajajo za kakršnim koli 
delom v bližnja mesta te r industrijske kraje v Sloveniji in ostali 
Jugoslaviji.



Prekm urci z Goričkega prispevajo tedaj k  industrializaciji in 
urbanizaciji po- drugod, bodisi na bližnji ravnini okrog Murske 
Sobote, Lendave in Gornje Radgone kakor po ostali Sloveniji in 
še marsikje, medtem ko ostajajo njihove goričke vasi malodane 
docela kmetijske. Saj kažejo nove občine-komune na Goričkem 
celo popolno prevlado- kmetijskega prebivalstva, in sicer Petrovci- 
Šalovci 87 %, G rad 81 %-, M artjanci 85 %, Cankova 79 %-, a Puconci, 
Bodonci in Mačkovci (v goričkem delu komune Sobota) 85 %.

Pod. 68. Goričko

Polja in naseljenost pri Andrejcih

NASELJA IN POTEK POSELITVE. Podobno kot o- njivah velja o 
nam estitvi naselij po- Goričkem. Malokje je zanje prestrmo. Zato 
vidimo- vasi razpostavljene bodisi po hrbtih  kot po pobočjih v vseh 
legah. V dnu dolin jih je po osrednjem Goričkem malo videti, saj 
je tam  pretesno zanje in za polja. Pač pa jih  je dokaj v prostor
nejših dolinah na  zahodu; toda ker je dno vlažno in v nevarnosti 
pred povodnijo, so vasi nameščene šele na  diluvialnih terasah, od 
koder se domovi raztreseno razprostirajo na  položna pobočja. N aj
bolj se od celotnega Goričkega razlikuje vzhodno obrobje; tu  so 
se v širokih dolinah Yelike in Male Krke ter Ko-biljanskega potoka 
namestile dokaj velike vasi, medtem ko so ploščati hrb ti med njimi



m anj poseljeni in povečini pokriti z gozdom, k a r  znatno pripomore 
k  razmeroma slabši gostoti. Toda samo ob Kobiljanskem potoku 
vidimo' vasi, ki stoje sredi doline, v aluvialni ravnici ob potoku, 
ob obeh K rkah pa se vendarle drže diluvialnih teras. Tudi so vasi 
tu  mnogo bolj strnjene, povečini razvrščene v  dolgih vrstah ob 
cesti, toda ne v pravilnem  redu; z organiziranimi vasmi, vzemimo 
na D ravskem  polju, se ne morejo prim erjati. V vsem ostalem Go
ričkem gospoduje razložena naseljenost; vasi stoje razpostavljene 
silno na široko, tako- da si km etski domovi sledijo po pobočjih 
ali po' hrb tih  v znatnih razdaljah, obdani z velikimi sadovnjaki. 
M arsikje je tako, da ne moremo na pogled razvideti, k je  se ena 
vas neha in začne druga. Le malokje kaže naselje zgoščeno' obliko, 
a tud i v tak ih  prim erih gre najčešče za rojem podobno' zbližanost. 
Le na nekaterih razglednih vrheh carujejo cerkve, ki se je ob 
njih, ako so župnijski sedeži, zgostilo več hiš s šolo; tako Sebeščan 
v Pečarovcih te r Benedek v Kančovcih pa Križevci in Gornji Pe
trovci so najbolj znani in najbolj na daleč vidni prim eri med njimi.
V celem pa je na Goričkem le malo vrhov s cerkvami, v razliki 
na prim er s Slovenskimi goricami.

Kako je napredovala poselitev Goričkega, kateri deli so' bili 
najp re j izkrčeni, obdelani in poseljeni, o tem nam  še m anjkajo 
podrobne proučitve. Podoba je, da spada zgornja dolina Ledave 
med zgodaj obljudena področja in da je bil že zgodaj eden n a j
imenitnejših krajev  G rad ali G ornja Lendava. Toda G ornja Len
dava ne stoji ob Ledavi, marveč ob enem njenih pritokov, Gračkem 
ali Lendavskem potoku. Ime daje slutiti, da je  bilo najimenitnejše 
naselje sprva zares v dolini zgornje Ledave, morda pri Sv. Juriju, 
pa da se je sedež potem prenesel v  stransko' dolino, k er je bil 
na grohovem konglomeratu boljši pogoj za namestitev gradu. Ze 
zgodaj je bila G ornja Lendava središče mogočnega fevdalnega 
gospostva, ki mu je bilo podrejeno domala vse Goričko. V mejni 
vlogi je imel fevdalni rod svojo trdno' osnovo. Tu so nam reč v 
13. stoletju postavili ogromen grad templarji, k i so dobili v last 
obsežno ozemlje na Goričkem (7). Ze zgodaj je  nastalu tu  župnija, 
vsekakor vsaj v 13. stoletju, ena najim enitnejših pražupnij v P rek 
m urju  (tudi M urska Sobota je spadala v njeno področje). Za tem
plarji, k i so* gospodovali le malo časa, je prišlo' ozemlje znova v 
fevdalne roke. Po velikem gradu je prebivalstvo naselje začelo 
imenovati Grad.* Gornja Lendava je postala potemtakem cerkveno

* To ime so že dolgo skušali uveljaviti tudi v uradni rabi namesto označbe 
Gornja Lendava. Dejansko uporablja prebivalstvo sedaj obe imeni. Toda prti-



središče Goričkega; tu  je ostal ves čas tud i sedež fevdalnega go
spostva. Podoba je, da je naselje ob tako imenitni vlogi precej 
napredovalo; zgodovinski viri ga proti koncu srednjega veka 
označujejo kot oppidum  (149). Toda v novi dobi vidimo pod mo
gočnim gradom in ob župni cerkvi le skromno kmetsko vas, za 
katero je čedalje bolj prevladovalo samo ime Grad.

Pod. 69. Kmetska hiša v Sebéborcih

Drugo področje Goričkega, ki se zdi, da je bilo že zgodaj ob
ljudeno, je nizko gričevje nad  Bogojino- in Dobrovnikom, k i sta 
oba že zgodaj dobila svoji župniji. T radicija trdi, da je bil nekdaj 
samostan v Selih, k ar pa  seveda ni izpričano-, dasi sledovi in ostanki

pomniti je treba, da je tudi ime Gornja Lendava v duhu ljudskega poimeno
vanja, pač po l-e-gi v gornjem porečju po-to-ka Le-dave, medtem ko je Dolnja 
Lendava o-b spodnjem toku. Podobnih poimenovanj je na Slovenskem nešteto. 
Kar se tiče teh dveh imen Gornja Lendava in Dolnja Lendava, smo v novejši 
dobi ustalili rabo, da pišemo za mesto le Lendava, torej b-re-z Dolnja, a namesto 
Gornja Lendava kratko malo Grad, kar je oboje popolnoma v skladu s sedanjo 
rabo žive ljudske govorice. Vendar naj ob tem pripomnimo, da se zdi tudi 
poimenovanje z Gornja in Dolnja Lendava zelo staro, docela domače slovensko, 
a ne morebiti dekretiranj-e madžarskih uradov. Saj se popolnoma ujema s 
splošnim načinom to-ponomasiti-ke, ki tako rada daje imena naseljem po reki, 
in sicer predvsem v bližini povirja ter ustja. Ker pa je Gornja Lendava že 
zgodaj imela imeniten grad, je poimenovanje po njem prešlo v živo govorico.



zgradb ter stare slike v kapeli zelo podpirajo domnevo; morda so 
imeli tem plar ji tu  svoje samostansko- oporišče (150).

Končno- je  v vzhodnem delu Goričkega, ob zgornji Krki, Hodoš 
ena od starih župnij in podoba je, da spada predel okrog njega 
med zgodaj obljudena področja. M adžarsko ime Örihodos priča, 
da je imel Hodoš vlogo-v ogrskem sistemu mejne obrambe (137, 149). 
Še danes biva tu  precej kalvincev, ki so podobno- kot še v nekaterih 
drugih obmejnih vaseh madžarske narodnosti.

Večjih kra jev  ali naselij, k i bi imela ka j urbanskega značaja, 
na Goričkem ni. Tržišča, ki so prihajala  za Goričance v poštev, 
ležijo vsa izven goric, povečini že izven obrobja. Danes je med 
njim a p rva po tržni in upravni funkciji M urska Sobota, za manjši 
jugovzhodni del Lendava, medtem ko je Radgona pač izgubila 
poglavitni del svoje nekdanje vloge. Monošter v Rabski dolini je 
ostal tržno središče za Rabske Slovence.

RABSKI SLOVENCI. Ozemlje Rabskih Slovencev je v prirodnem 
pogledu nadaljevanje Goričkega. Gorice docela enakega značaja 
se vlečejo preko razvodja, ki je  postalo državna meja le ta 1919, 
tja, do- Rabske doline, znižujoč se polagoma. Gorice so- razporejene 
tu  v  dolgih slemenih, usmerjenih v glavnem od JZ proti SV, kakor 
tečejo v  bolj ali m anj vzporednih dolinah iste smeri rabski p ri
toki, k i so razrezali ozemlje. Pokrajina je  v vsem enakega značaja 
kakor ostalo Goričko: široko ploščata, jako položno zaobljena sle
mena goric, a med njimi plitve, p rav  tako položno vrezane doline, 
ki je v večjih obilo- kvartarne  nasipine, z vlažnim travnim  alu 
vialnim dnom. Posebno široka je kvarta rna  dolina Rabe, ki se vije 
po vlažnem travnem  aluviju v neštetih meandrih. Z višinami je 
podobno ko-t v drugih obrobnih delih Goričkega; samo na J, v raz- 
vodnem področju, se gorice dvigajo- preko- 350 m (najvišje 393 m), 
od tod proti Rabi p a  se prav  polagoma znižujejo, tako da se na 
h a ja  poglavitni del med 350—300 m. Zelo- značilni so dolgi pomoli, 
s katerim i se gorice spuščajo- v Rabsko dolino-, z dobro- vidnimi 
širokimi terasam i zaporednih višin. N a spodnjih stojijo- zadnje 
slovenske vasi, k i so- znatno bolj strnjene nego so sicer naselja na 
Goričkem. Tem docela slično pa  so vasi v zgornjem delu Rabskega 
slovenskega ozemlja razpoložene na  široko, bodisi po- dnu doline 
kakor Zgornji Senik, ali po slemenih in pobočjih kakor Števanovci 
in druge bližnje vasice. Rabsko ozemlje je dokaj slabo poseljeno; 
zelo na široko- je še ohranjen neizkrčen gozd, bodisi v razvodnem 
najvišjem  pasu kakor tudi v strnjenem  področju nad  spodnjimi 
terasam i ob Rabski dolini.



Ozemlje Rabskih Slovencev je ostalo v okviru M adžarske še 
po letu 1919 in se nahaja  odtlej kakor v klinu med avstrijsko in 
jugoslovansko državno mejo. O d Rabe do trojnega m ejnika teče 
m adžarsko-avstrijska državna ločnica dejansko po1 narodni meji 
med Slovenci in Nemci; nemško prebivalstvo* je tu  krepkeje za
stopano samo v Dolnjem Seniku. Vsega skupaj je tu  devet slo
venskih vasi, in sicèr Andovci (Ujbaläzsfalva), Verice (Permise),

Pod. 70. Lendavske gorice

Ritkarovci (Ritkahäza) ter Gornji Senik (Felsöszölnök), ki so še 
ob razvodnem h rb tu  tik  onstran državne meje, Otkovci (Orfalu) 
ter Števanovci (Apatistvänfalva), k i so nekoliko bolj odmaknjeni 
od nje, in Sakalovci (Szakonyfalu), Dolnji Senik (Alsoszölnök) ter 
Slovenska ves (Rabatótfalu), ki so že na vznožju goric v Rabski 
dolini. V n jih  b iva skupaj preko 5000 ljudi slovenskega jezika. 
N ekaj Slovencev je tud i v sosednih vaseh Farkašovci (Farkasfa) 
in Zidava (Zsida), k je r je madžarsko prebivalstvo' v večini, po
dobno kot v Monoštru.

Urbansko tržišče Rabskih Slovencev je  M o n o š t e r  (Szent- 
gotthärd), ki stoji p rav  v dnu Rabske doline, ob sotočju Rabe in 
Labnice (Lafnitz). Leta 1183 je ogrski k ra lj Bela III. tu  ustanovil 
cistercijanski samostan in po njem  prekm urski Slovenci še dan-



danes vse mesto imenujejo Monošter. Novemu samostanu so» po
delili velik del slovenskega Goričkega. Tu se je razvilo znatnejše 
tržišče, k i je postalo» glavno urbansko» središče širše pokrajine. 
Nastalo je tu  pač na temelju prometnih nagibov; z Rabsko dolino, 
ki pomeni prirodno pot od Panonske ravnine proti osredju gra
škega zatoka, se tu  stika Labniška dolina, ki posreduje prometne 
p rik ljučke iz več smeri. Železnica teče po» Rabski dolini in Monošter 
je sedaj m adžarska mejna postaja. Zaradi stare politične meje so 
stransko» železnico» v porečje srednje in zgornje Labnice speljali 
s postaje Borinje (Fehring); prirodno» razpotje Monoštra se spričo» 
tega ni moglo» povsem izkoristiti. V etnografskem pogledu je ostal 
Monošter na trojni narodni meji; od Z, SZ, in  S sega do» semkaj 
nemško prebivalstvo (prva vas ob cesti ob Labnici je  Nemetlak), 
od V madžarsko», a od JZ slovensko (prvo» slovensko» naselje Slo
venska ves stoji ko»maj pol ure od mesta). Temu primemo» je v 
mestu pomešano madžarsko, nemško in slovensko prebivalstvo. 
Mesto ima nekaj malega industrije in  je  upravni sedež; tud i iz 
slovenskih vasi hodi semkaj na delo precej ljudi p a  nekaj dijakov 
v gimnazijo, toda bližina državnih meja je  mestno funkcijo precej 
okrnila. Slovenski kmetski okolici pomeni gospodarsko», tržno» in 
prosvetno središče.

LENDAVSKE GORICE. K akor že navedeno», so prekmursko» Go
ričko» na vzhodu v mejnem pasu naglo znižuje, tako da v vsem 
obmejnem področju med Rabo in Ledavo najvišji h rb ti ne dosezajo 
več 300 m, marveč se držijo enakomerno med 280—298 m. Vrh tega 
se tu  v gorice na široko zajeda nižji svet, sestoječ le iz aluvialnega 
in diluvialnega zemljišča; to je ravan  ob Krki, ki se vanjo strne 
tudi prostrana p lana dolina Kobiljanskega potoka. N a ta  način 
ostane od Goričkega povsem ločena m ajhna skupina goric med 
spodnjimi toki Krke, Kobiljanskega potoka in Ledave. Običajno 
se imenujejo» po največjem kraju , k i stoji ob njih, Lendavske go
lice. Toda dejansko uporabljajo km etje za posamezne dele goric 
posebna imena po bližnjih vaseh ali po katastrskih  občinah, k a 
terim  pripadajo. Nam  kaže najbolj označevati jih  kot celoto po 
največjem  k ra ju  na njihovem vznožju — Lendavske gorice. 
D ržavna m eja teče preko njih, dodeljujoč M adžarski nekako» dve 
tretjini.

Lendavske gorice sestoje vzhodnemu Goričkemu enako iz plio- 
cena, in sicer iz ilovice, laporja in peska, vznožne dele pa prekriva 
pleistocenska ilovica. N ajvišji hrb ti v njih  se držijo v višini med 
317 in 328 m, najvišji vrh, nekaj malega onstran državne meje,



doseza 334 m. Med nižjimi vršinam i so na široko- v obrobju opazni 
hrb ti in pomoli, terase in pregibi v višini okrog 265 m; daleč vidno 
Sv. Trojstvo (266 m), nad Lendavo, stoji na  eni od njih. Tudi tu  
so- mirne oblike, položna pobočja in zaokroženi vrhovi; vendar so 
one strani, s katerim i se gorice vzdigujejo na JZ iznad ravnine ob 
Ledavi, dokaj strme.

Pod. 71. Zidanice (pivnice) in hiše v Lendavskih goricah

V kultumo-geografskem pogledu se Lendavske gorice od Go
ričkega razlikujejo- predvsem po tem, da je na njih velik del po
vršja pokrit z vinogradi. Tu im a človek vtis, da je v pravi tipični 
vinorodni pokrajini. Domala vsa pobočja na jugozahodni strani od 
Dolge vasi do- Pince so v vinogradih, podobno- kot je pod trto vsa 
vzhodna stran na Madžarskem. V notranjosti se razprostirajo pro
strani listnati gozdi, toda k  soncu obrnjena pobočja na višjih hrbtih 
so obrastla z vinsko trto.

V gospodarskem pogledu SO' se Lendavske gorice zanimivo 
povezale ne le z bližnjo, marveč tudi s svojo- širšo okolico-. Vino
gradi namreč niso- tu  posest samo- najbližjih vasi na vznožju, k jer 
je v večini madžarsko prebivalstvo-, marveč jih imajo tod tudi 
kmetje iz dokaj oddaljenih slovenskih vasi na  ravnini. Vinogradi 
v goricah nad  Lendavo so že od nekdaj po- veliki večini v slovenski 
posesti; tu  so se bili slovenski vinogradniki že zgodaj za stalno



naselili in znaten del goric je  sčasoma dobil pretežno slovensko 
prebivalstvo. Toda tudi kmetje iz vasi n a  vznožju goric, ki v njih 
prevladuje m adžarsko prebivalstvo (Pince, Dolina, Centiba, Peti- 
šovci), imajo obilo vinogradov; med njim i jih je bilo mnogo takih, 
k i so» bili last kmetov in gostilničarjev iz bližnjega Medjimurja, 
iz M urskega Središča in sosednih vasi.

Po» očrtanih svojstvih nam  kažejo Lendavske gorice v razliki 
z Goričkim podobne razm ere kakor jih imamo tostran Mure v 
Slovenskih goricah in v  Halozah.

MURSKA RAVAN

LEGA IN OBSEG. Najširšo ravnino» ima slovenska zemlja ob 
Muri. Toda to ni zaključena ravan, marveč prehaja ob Muri n a 
vzdol v  široko hrvatsko Podravino brez vsakršne fiziške meje ter 
po njej v veliko Panonsko nižavje, a odprta je precej n a  široko 
tudi ob Muri navzgor, k je r se vleče Lipniška ravnina tja  do zožitve 
pri Wildonu, pa  se onstran celo znova razširi v Graško polje, se
gajoče tja  do Alp nad  Gradcem. Yrh tega kaže ob Lendavskih 
goricah izboklino v porečju Krke na madžarskem ozemlju, k jer 
postaja obod gričevja čedalje nižji.

O d M urske ravnine v  naznačenem obsegu spada danes k  slo
venski zemlji južno od Mure ležeča A p a š k a  r a v a n  in M u r s k o  
p o l j e ,  a na levi strani reke široko prekmursko» R a v e n s k o , *  
ki ga samo M ura loči od M edjimurske ravnine, prehajajoče v Po
dravino. V prirodnem pogledu pomeni M urska ravan  enoto.

NASTANEK. M urska ravan  je  v vsem obsegu obdana z mlado- 
terciam im  gričevjem. Že na prvi pogled je  razvidno», da predstavlja 
v  celem orjaško dolino, ki jo je reka M ura izgrebla v malo» odporne

* P r e k m u r s k a  r a v a n  ima v živi govorici dve imeni, R a v e n s k o  
in D o l e n s k o ;  m eja med njima poteka nekako pri Murski Soboti. Ne
dvomno je prvotnejše ime Ravensko nastalo v razlikovanje od Goričkega, 
medtem ko se je  spodnji del ravnine začel označevati kot n jen  dolnji del. 
Saj se ta razlika vleče skozi vso Slovenijo; kakor se na starem Kranjskem 
razlikuje Dolenjsko, podobno im enujejo v Spodnji Savinjski dolini Dolenjce 
vse prebivalce zadaj za Celjem in seveda še daleč doli na Sotelskem. Prek
mursko Dolensko potemtakem nima opravka z dolino pa se zdi zategadelj 
pisava Dolinsko m anj ustrezna. Tu in v naslednjem bomo zategadelj upo
rabljali ime Ravensko kot dobrodošlo označbo za vso Prekm ursko ravan, a 
spodnji del v n je j le po potrebi posebej označevali kot Dolensko ali Dolenje 
Ravensko, dasiravno pri tem tudi označbe Dolinsko ne bomo docela zame- 
tavali, ker je  pač jako  udomačena.



laporne, glinene in peščene terciarne kamenine. Toda dasi je ravan 
v svoji izobliki nedvomno erozijski učinek Mure, ki razpolaga v 
tem delu z obilno' vodno množino in dokaj krepkim  strmcem, smo 
vendarle upravičeni domnevati, da so> pri njeni zasnovi sodelovale 
tudi notranje sile. Culi smo že domnevo, da je  antiklinalno vzbo- 
čenje razvodnega pasu med Muro in Rabo potiskalo Muro proti 
jugu, a Rabo proti severu (15, 99). A k a r  je  poglavitno: M ura je  pol
zela čedalje bolj proti jugu. Levi pritoki so se ji daljšali, a desni 
so postajali krajši, njeno' porečje je postalo izredno nesimetrično. 
O rografska raznovrstnost obeh strani je vidna n a  prvi pogled; na 
Goričkem in še p rav  posebno na  Grabenskem (v Grabenlandu) se 
slemena vzporednih goric znižujejo v dolgih pomolih-terasah kakor 
v stopnjah proti jugu, znamenje, kako so ostajali za Muro, od
mikajočo' se postopno na desno stran. N a desnem bregu seveda 
nimamo podobnih oblik.

P ri raziskavanju naftonosnega ozemlja so ugotovili, da ležijo 
M edjimurske in  Slovenske gorice v antiklinalnem  pasu — ormoška 
antiklinala zavije ob Kogu bolj proti vzhodu — in da se je lahno 
antiklinalno vzbočenje vršilo' še v  zgornjem pliocenu ali celo' še 
kesneje (129—133; 161). To tektonsko gibanje je očitno pomagalo 
držati narazen D ravo in Muro, ki tečeta od Črte Maribor—Špilje 
dalje skoro vzporedno, preden se združita. Toda vse to se tiče samo 
tistih sektorjev Murske doline, k i imajo smer V—Z, pa še tu  je 
vprašanje, če vse starejše navedbe vzdržijo' kritiko ob prim erjavi 
z novimi tektonskimi dognanji.

V celem potemtakem vendarle ne moremo govoriti, da se je 
široka dolina M urske ravnine razvila ob součinkovanju tektonskih 
sil. Skoraj premočrtno' potekajoči rob ravnine na  severovzhodni 
strani bi nas mogel opozarjati na  možnost, da je zasnovan na pre
lomih, ki so v prečnih smereh ugotovljeni tudi v  tem področju (133), 
toda za tako> tolmačenje m anjkajo dokazi. Izvori slatine pri R a
dencih ter Petanjcih se javlja jo  sicer na robu, toda tudi v bližnjih 
k rajih  Slovenskih goric, torej v gričevju, prihajajo' na dan izvirki 
rudninske vode, k a r  se dobro ujem a s položajem ob kapelski anti- 
klinali. Vrh tega kaže ravnina na južni te r vzhodni strani raz
členjenost; ravan  sega tu  ob pritokih Mure daleč med gorice', k a r  
zgovorno priča, da je o razporedbi med ravnino ter gričevjem, 
predvsem na V in J, odločala erozija. Isto' spoznanje podkrepljuje 
dejstvo, da kaže južni rob ravnine močne vzbokline, skoro ogle, 
tamkaj, k je r sestoji terciar iz trdega miocenskega apnenca, k i se 
je ob njem odbijala erozijska moč Mure. T aka mesta so pri Rad
goni in pri Cm ureku kakor tudi Ernovžu in Aflenzu nad  ustjem



Solbe, k je r so povsod gorice iz litavca. Izredno lepo se vidi ta  pojav 
pri Cm ureku in pri Radgoni. Kako- močno je  tu  M ura pritiskala 
na trdi, krepko odporni apnenec, o- tem nam  zgovorno pripove
dujejo zelo- strma pobočja, s katerim i se iz njega sestoječe gorice 
spuščajo proti strugi Mure, povsem brez posredovanja teras. V lepo 
upognjenem loku je ravan Apaškega polja, tako- rekoč razpeta med 
njima. Kako m arkantni točki sta apniški brdi, razvidimo tudi iz 
dejstva, da je obe že zgodaj človek izbral za svoje utrdbe. Na 
enem stoji Cmureški, na drugem Radgonski grad. — Večje po
dobno mesto- je  pri Wildonu, k je r je na  strmem apniškem vrliu 
nastal znameniti grad in mesto- pod njim. P ri Wildonu je Mura po 
epigenezi zašla p rav  v apniško- ozemlje pa si je mogla po- njem 
izdolbsti samo- tesno- deber, predstavljajočo zgornji zaključek rav 
nine, ali vsaj pregrajo med Lipniškim ter Graškim poljem. Tu, na 
zahodni strani Lipniškega polja poteka ena glavnih prelomnic, ki 
je ob njej pokrajina na Z dvignjena v prim eru z ono- na V.

M ura teče nesimetrično po M urski ravnini, prim aknjena na 
desno stran, tesno- k  Slovenskim goricam. V vsem obsegu Murske 
ravnine se more opazovati m orfografska razlika med levo in desno 
stranjo-. Na levem bregu so terase, bodisi starejše kot mlajše, šte
vilnejše in širše nego- na desnem, kjer jih ponekod sploh ni, tako 
da se pobočje m arsikje prav  strmo spušča neposredno k  rečni 
strugi. V prim ikanju  proti jugu je Mura terase na svoji desni 
odstranjevala, na levi pa so ostajale za njo v obsežni širini. Do
mnevati moremo-, da se je pri tem uveljavljal tudi vpliv zemeljske 
rotacije, ki je pomagal potiskati Muro proti desni. D a očrtani čini- 
telji še vedno delujejo, moremo sklepati pO' današnjem  toku reke 
Mure, ki se drži nesimetrično južnega oziroma jugozahodnega roba 
ravnine in ki moremo ob njej na marsikaterem odseku opazovati 
zelo vidno razliko- med nizkim, ravnim  travniškim  bregom na levi 
te r strmo-, visoko ježo- n a  desni.

N ajširša je M urska ravan med ravno- izboklino o-b spodnji 
Ščavnici te r podobno piano- izboklino med Lendavskimi goricami 
in Kobiljem. Te ravne izbokline obračajo pozornost nase in po
javil se je poskus, tolmačiti si jih  s tektonskimi osnovami (165, 167). 
Saj se tod čez Veržej—Ljutomer n a  Genterovce vleče terciarna 
sinklinala in nastane vprašanje, če ni v tej prečni sinklinalni progi 
vzrok, da se je M urska ravan razširila tako- daleč v obe krili, na 
obeh straneh Mure (165, 167). Ta domneva ima vsekakor mnogo- na 
sebi, bodisi da gre v glavnem za vbočenje terciarne osnove kakor 
za posebno močno nasipanje in naplavljanje v sinklinalnem ob
močju.



Ob tem se je postavila tudi hipoteza, da je Mura, ko je  še tekla 
severneje, imela svoj tok usmerjen severno od Lendavskih goric 
proti vzhodu (165, 167). D anašnji relief kaže, da se nizko» kvar
tarno» piano» podolje dejansko» neha že brž vzhodno od Lentija, 
potem p a  vidimo tudi tam  svet nizkih goric. Če je kdaj M ura tekla 
tod proti vzhodu, bodisi na  Blatno jezero ali na  Zalaegerszeg in  
Györ, je moralo» to biti že davno v plioeenu. D anašnja plana rav 
nina od Genteroivec čez Kobiljanski potok in Krko pri Lentiju 
te r še nekaj dalje do ustja  Cserte p a  je obstajala še v kvarta rju  
in bi je s pliocenskim tokom Mure ne bilo mogoče raztolmačiti. 
Nekako» v progi vzhodne meje P rekm urja  se Goričko» na hitro  
in znatno», za dobrih sto» metrov, zniža, k a r  se zdi, da je učinek 
postopnega epirogenetskega ali tektonskega zniževanja v  smeri 
proti YSY. T a prečna tektonska depresija je pomagala Krki k za- 
denjskemu napredovanju in je n a  stiku z genterovsko sinklinalo 
pripomogla k nastanku ravnine Genterovci—Lenti.

KVARTARNI RAZVOJ. DILUVIALNI DELI RAVNINE. V diluviju se 
je vrezovanje prekinilo» in uveljavilo se je ogromno nasipanje. 
M urski ledenik je bil sicer neprimerno manjši nego dravski, saj 
je segal še malo» m anj ko do Judenburga, pa  tudi mnogo bolj od
daljen je bil, toda kakor ob D ravi smo tu  že v območju velikega 
panonskega nasipanja, M ura je nanosila obilo» proda in peska, 
a tudi mnogo» finejšega drobirja, gline in ilovice. P ri nanašanju  
peščenega in glinenega drobirja so krepko» sodelovali m urski p ri
toki, k i so iz bližnjega mladoterciam ega gričevja nabavljali obilo 
drobne snovi.

Y kvartarn i dobi se je kakor drugod menjavalo nasipanje z 
vrezovanjem, o» čemer pričajo» terase, v katere  je  razčlenjena kvar
tarna nasipina široke Murske ravnine. Y njej že prevladuje p a 
nonski tip razčlenitve; na gosto» razporejenih teras, ki si sledijo» od 
struge navzgor v  m ajhnih višinskih razlikah kot stopnice, kakor 
smo» jih vajeni iz ravnin in dolin v zgornjih porečjih alpskih rek, 
tu  ni. Ravnina je  razčlenjena n a  manjše število» teras, ki so zato 
primerno širše; saj se nahajam o v področju, k je r postaja Mura 
panonska reka. Po» gradivu in po morfografskih oblikah moremo 
razlikovati trojni sistem nasipine in teras: starejši diluvi j, mladi 
diluvij in aluvij. V njihovi razporedbi se ponavlja nam že znana 
nesimetričnost; široke terase iz starejšega diluvialnega proda ter 
ilovice so ohranjene domala le n a  levem krilu  ravnine, k jer sprem
ljajo terciarno gričevje ob G rabenlandu in  Goričkem. Pri Lipnici 
so» v glavnem v višini 310—320 m, 35—45 m nad  Lipniškim poljem



(15, 101), p ri Puconcih nad Mursko Soboto nekako- 220—230 m 
visoko-, 28—38 m nad ravnino. V novejši dobi so avstrijski geografi 
in geologi te r gospodarski strokovnjaki sistematično- proučili terase 
ob Grabenskem (163—164) in zaključili z domnevo, da, je treba v 
starejšem diluvialnem nivoju razlikovati dve terasi, višjo in manj 
obsežno- starodiluvialno- ter nižjo, a bolj obsežno srednjediluvialno 
teraso- (163; 163 a). Med Klekom in O brajno (Halbenrain) pri 
Radgoni, k je r prehaja grabenski terasni sistem čez mejno- rečico 
Kučnico, zavzema srednjediluvialna terasa glavni del, a tudi staro- 
diluvialna terasa je zastopana v dokaj znatnem pasu ob vznožju 
terciarnih goric pri Kleku pa na  obeh straneh o-b Kučnici. Toda 
okamenice, ki bi eksaktno izpričale domnevano časovno razvrsti
tev, se niso našle (prim. karto-, W inkler 163, str. 152/153). Razliko
vanje dveh teras v starejšem diluviju je  že na prvi pogled zaznavno 
tudi na prekm urski strani; tu  je mogoče n a  več krajih  ugotavljati 
dve terasi z medsebojno višinsko razliko- 10—15 m. Drobno- pro
učitev diluvialnih teras ob Goričkem imamo- v glavnem že izve
deno, kakor sploh teras o-b M urski ravnini, ki razodevajo- značilna 
svojstva prehajan ja  v panonski sistem (165; 167). Širjava starejših 
diluvialnih teras je na  zgornjem koncu, o-b Lipniški ravnini, kjer 
spremlja Grabenland, največja in znaša 5—7 km, a se v smeri 
proti V polagoma manjša. M urski pritoki so- jo razrezali na  vzpo
redne podolgovate kose. Ob Lipniški ravnini je domala v vsem 
obsegu porasla z gozdom, povečini je le na pobočjih obdelana; 
tam kaj in ob vznožju, zlasti v  prečnih dolinah, so- postavljene raz 
meroma redke vasi. V Prekm urju  se še nadalje oži od 3 do 4 km 
ob Kučnici na 2 km med M artijanci in Sebéborci. Tu je po veliki 
večini n a  tenko prekrita  z ilovico, prekrivajočo debele plasti proda 
in peska, lepo obdelana, po veliki večini v najlepših njivah; gozd 
je  z n je izginil in se umaknil v grape, po katerih  teko prečno po
toki z Goričkega. Položna pobočja ježe, s katero- se vzpenja iznad 
aluvialne ravnine, so- po velikem delu zasajena z vinsko- trto-. Po 
svoji znatni širini in m ajhni višini krepko pripomore k  m anj 
opaznem prehodu med Goričkim in Ravenskim, katerem u seveda 
še pripada. Vasi so- nanjo postavljene malokje, marveč so nam e
ščene bodisi o-b njeno spodnjo ježo ali pa na zgornjem robu, ob 
pobočju goric. Povečini so si izbrale bližino potokov, ki teko z 
Goričkega v Ledavo. — O d M artijanec proti V JV se starodilu- 
vialna in srednjediluvialna terasa še bolj naglo oži in od Bogojine 
dalje sploh neha, tako- da sega Goričko neposredno- do ravnine, 
enako kot Lendavske gorice. Toda vstran od glavne ravnine, ob



Kobiljanskem potoku ter ob Krki, je p ray  na široko razvita, po 
velikem delu še prekrita  z gozdom.

N a desni strani Mure je  starejša diluvialna terasa ohranjena 
le v zatišnih legah, in sicer v nevelikem obsegu ob Murskem polju 
ob jugovzhodnem nadaljevanju Kapelskih goric; tu  je  iz ilovice ter 
največ še pod gozdi. V jako velikem obsegu je ohranjena v Medji- 
m urju, k je r se naslanja na M edjimurske gorice, ki so jo ščitile
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pred m urskim  izpodkopavanjem, ter se strne z enako obdravsko 
teraso; toda v kotu med Muro in Dravo sega proti vzhodu, 
zožujoč se, vsaj do Domašincev. Podoba je, da se v M edjimurju 
z njo že mešajo nekatera  svojstva puhlice, saj moremo opazovati 
plitvim  vrtačam  podobne vdolbine, pa  veliko konsistentnost, k i 
prenese v ježah navpične ali celo manjše previsne stene (pri Pribi- 
slavcu, M ihovijanu itd.).

M ladodiluvialna terasa, ki je na Graškem polju še »glavna 
terasa«, zavzema na zgornjem Lipniškem polju še poglavitni del 
ravnine, toda se v  smeri navzdol močno zoži, a hk rati se njena 
vzpetost nad aluvialno ravnino m anjša (pri G radcu 20 m, pri Wil- 
donu 10 m, a  pri Cm ureku 6—7 m nad  Muro). Ob Goričkem je 
povečini sploh ni opaziti. Na desni strani se vidi nje ostanek v ne 
širokem pasu med Plitvico in zunanjim  rokavom Mure (»Stara 
Mura« v srednji progi Apaškega polja). Mnogo lepše je ohranjena 
na  Murskem polju, k je r spremlja Muro od izpod Gornje Radgone



še nekoliko pod Hrastje, Tu se vzdiguje njena ježa neposredno nad 
murske loge, a  ponekod jo je M ura sama izpodkopavala in mlela, 
k a r  je nem ara dalo ime vasi Mele, Izpod H rastja  zavije terasa 
proč od Mure mimo Vučje vesi in Bučečovcev (prim. krajevno ime 
Gorica) ter Križevcev tja  do Lukavcev; očitno je, da se je ohranila 
tu, v zatišju med Muro in Ščavnico. N ad njo- ob goricah so ostanki 
tudi srednje- ter starodiluvialne terase. Vsa je iz gline in v njej
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se je naselilo» nekaj opekam  (na prim er pri Gornji Radgoni in pri 
Križevcih). Še danes se širi na njej prostran gozd (prim. vaška 
imena Dobrava, Boreči). Ob Slovenskih in M edjimurskih goricah 
je ohranjena samo v neznatnih policah. Toda v M edjimurju se je 
očuvala ob starejšem diluviju in tu  jo vidimo v kotu med obema 
rekam a tja  do Domašinca. Mura teče tik ob njej in jo» izpodkopava 
v svojih ovinkih; kakor na zgornjem Murskem polju je tudi tu 
n a  prvi pogled vidna m orfografska razlika med višjim in strmim 
diluvialnim desnim bregom, ki je povsem varen pred poplavami, 
te r nizkim aluvialnim  levim bregom, ki je izpostavljen povodnjim. 
(Med obema vojnama ustanovljena prim orska naselbina pri Peti- 
šovcih, postavljena na aluvialno levo' stran Mure, je silno trpela 
zaradi pogostnih poplav.) Podoba je, da je v M edjimurju ves 
diluvij, vsaj v zgornjih plasteh, iz ilovice, ki jo na več krajih



izkoriščajo' opekarne, na prim er pri Čakovcu. Domala v vsem 
obsegu je urejen v polja pa zato izredno gosto» naseljen; komaj 
zadnji, povsem neznatni ostanki gozda so se ohranili na njem.

ALUVIALNA RAVAN. VODE. Yes ostali del Murske ravnine p ri
pada aluviju. Čim dalje gremo od Lipnice navzdol, tem širše 
dimenzije zavzema in tem bolj je diluvij omejen na ozek pas ob 
robu, po velikem delu pa m anjka še tam. Po' odložitvi mlado- 
diluvialnega drobirja je Mura s svojimi pritoki v nasipino rezala 
svoje struge ter pri tem večino drobirja zopet odstranila. V aluviju 
se je  znova uveljavilo1 nasipanje in naložile so se p rav  izdatne 
množine nove nasipine ter naplavine bodisi ob Muri kot ob p ri
tokih, tako da se je po veliki večini m ladodiluvialna plast prekrila 
z aluvijem. Čim dalje gremo' ob Muri navzdol, tem širšo ploskev 
zavzema aluvij; p ri Ljutomeru znaša njegova širina 19—20 km. 
Aluvij je potemtakem tu dom inantna oblika ravnine.

Toda popolnoma ravna aluvialna ravan vendarle ni. Med m ur
skimi in ledavskimi pritoki ter med njimi in Muro se vzpenjajo 
posamezne zelo' oble gorice, povečini povsem osamljeno. Vidimo 
jih na prim er pri Tišini, pri Polani, Lipovcih itd. Ponekod so 
komaj zaznavne velikoste in se vlečejo kakor plitvi zemski valovi 
po* ravnini. Ne more biti dvoma, da imamo v njih  ostanke dilu- 
vialne površine, ki se je ohranila med aluvialnimi dolinkami. Na 
Ravenskem so iz peska in proda, a najbrž tudi ne vse, na Murskem 
polju, k je r se posebno očitno pokažejo kot ostanek diluvialne terase 
med Bučečovci in Ključarovci, SO' iz gline in tam kajšnje opekarne 
jih izkoriščajo. Ob potokih, ki tečejo' v lenem toku po ravnini, se 
vleče širok pas nižjega zemljišča, dasi so- višinske razlike silno 
majhne. Najbolj pride do veljave širok nižji pas ob Ledavi, ki se 
ob njej širi pretežno ilovnata naplavina; pri M urski Soboti so v 
njej opekarne. Sicer p a  je aluvij na obeh straneh Mure na široko 
iz proda in peska, toda sestava se bodisi v vertikalni kot v  hori
zontalni smeri močno' m enjava; pritoki iz lapornatega in ilovna
tega obrobja so' nanašali pretežno ilovnat drobir; a iz peskovitih 
in peščenih goric prod ter pesek. Še danes vidimo- v potokih po
dobne razlike v nanašanju, in podobno' je bilo' v vsem kvartarju .

Višinske razlike so' v podolžni smeri zmerne. P ri Lipnici znaša 
višina aluvija 267—268 m, pri Cm ureku 230 m, pri Radgoni 203 m, 
pri Veržeju 179 m, pri Hotizi 166 m, na ustju  Krke 152 m in pri 
Kotoribi 140 m. V prečni smeri so1 na črti Veržej—Bogojina nasled
n je višine: ob Ščavnici 184 m, m ladodiluvialna terasa 197 m, ob 
Muri 178 m, med Bratonci in Lipovci 181 m, ob Ledavi 177 m in



pri Bogojini 183 m. To so za razum evanje hidrografskih razmer 
važne osnove.

M ura teče v vsem obsegu ravnine n a  skrajni desni strani, tako 
da se po velikem delu naslanja že na Gorice. Prevlada aluvija po
meni, da se ravnina le malo' dviga nad  reko. Mura ima svojo strugo 
le p rav  na plitvo vrezano v ravnino, prav  tako seveda tudi njeni

Pod. 74. Mura pod Ceršakom

Industrijske naprave pri Sladkem vrhu

pritoki. Zato je umljivo, da so od nekdaj povodnji povzročale 
tu  zelo velike preglavice, se ponavljale zelo na  gosto in  delale 
ogromno škodo«. Spričo velike razprostranjenosti aluvija se raz
livajo poplave izredno na široko. M ura kot dolga reka, ki p riha ja  
iz osrednjih Alp in odmaka dokaj široko- področje, žene vedno 
obilo- vode in povodnji morejo nastopiti v jako različnih letnih 
dobah, najčešče seveda v dobi povprečnega vsakoletnega njenega 
maksimuma, to- je ob koncu pomladi in v začetku poletja. Strmec 
Mure je dokaj velik za ravnino, zato ni čudno, da kaže njen tok 
tolike znake nebrzdanosti. Reka se je cepila na  rokave in prestav 
lja la  v njih  svoj tok, delala vijuge, izpodkopavala breg na ovinkih 
in ga odnašala ter odlagala drugje, pa  delala nove ovinke. N aj
zgovornejša priča o sprem injanju m urskega toka je odnošaj med 
politično mejo in potekom struge v novejši dobi. Če pogledamo



staro topografsko’ karto, moremo opazovati, kako- je skakala stara 
ogrsko-štajerska meja preko glavne m urske struge, dodeljujoč 
zemljišče na  desnem bregu reke prekm urskim  občinam, pa seveda 
tudi obratno, pač znamenje, da se politične meje bolj trdovratno 
drže določene črte nego- stržen vodnega toka. Saj se more v vsej 
ravnini ob Muri opazovati, da imajo- posamezne občine svoje zem
ljišče na drugi strani reke. P etan jska slatina n a  prim er izvira na 
desnem bregu Mure, na  zemljišču, ki p ripada posesti kmetov iz 
prekm urske vasi (in stare občine) Petanjci. Opozoriti je  n a  p ri
mere, k jer se je tok glavne struge spremenil še v najnovejši dobi, 
tako da  se razlika vidi že, ako prim erjam o staro avstrijsko in novo 
jugoslovansko topografsko karto  (prim. sliko-karto: 182, 18). Rečni 
zavoji in meandri postajajo- čim niže, tem večji. V njih  in med 
rečnimi rokavi so nastajali otoki vedno na novo-, a ko so se posa
mezni rokavi opuščali, so- pasovi zemljišča izgubili otoški značaj. 
Na obeh straneh Mure zadevamo na ledinsko- ime Osredek, k ra 
jevno- označbo- za o-tok; tudi madžarsko ime siget opazimo (pri 
Veržeju). Imena te vrste se vidijo tudi ponekod, k je r opuščenih 
strug morfografsko- ni več opaziti; tako se spodnji del Veržeja 
označuje ko-t Osredek po starem ledinskem imenu. Tudi imena 
»Stara Mura« so- ohranjena ponekod; tako se- imenujejo veliki mrtvi 
meandri, ki segajo- izredno daleč od sedanje struge na sever pri 
Hotizi in Kapci (zahodno od Lendave) in podobno- se imenuje 
opuščena struga severno od mesta Radgone. D a  se preprečijo ne
prestano se ponavljajoče škode in nevarnosti, so pred desetletji 
pričeli z regulacijo Mure; izravnali so vijuge ter strugo obdali 
z močnim, povečini zidanim nasipom. N a žalost so- regulacijska 
aela dovršena šele v zgornjem toku, nekako- od Melinec—Go-rnjt 
Bistrice navzgor. Sicer se tudi v tem področju niso povsem prepre
čile povodnji, a so se vsaj okrajšale in obrežje se je očuvalo pred 
pogubnim trganjem. Pokazala pa se je hk rati posledica, ki ni bila 
v načrtu  regulatorjev: spričo zožene struge za povodenjski tok se 
je ojačila ero-zivna sila reke in M ura je v reguliranem delu struge 
poglobila svoje dno za nekako meter, k a r  je zahtevalo dopolnilna 
dela pri mostovih in podobnih napravah. Tu odneseni drobir pa 
je reka odlagala v spodnjem toku, ki še ni reguliran, in spričo tega 
je njen tok pod Dokležovjem postal ra je  še nemirnejši nego je bil 
že poprej. Tam se ponavljajo oškodbe in opominjajo, da je treba 
regulacijo raztegniti ob reki navzdol.

Še druga, geografsko- p rav  važna hidrografska svojstva ima 
M urska ravan. V vodnih tokovih na  aluvialni ravnini se kaže pre
senetljivo pogosta vzporednost rek  in  potokov na znatne razdalje.



Zavlačevanje izliva pritokov v Muro opazujemo že n a  Lipniškem 
polju, toda tu je iste vrste, kakor ga poznamo iz vseh predalpskih 
kotlin. Laznica (Lassnitz) in Solba (Sulm) se držita, kakor hitro 
prestopita v nasuto ravan, tesno ob terciarnem gričevju; očitno' je, 
da ju  je  tja  pritisnil naval diluvialnega proda. Niže dol postaja 
stvar drugačna. Tu pritekajo' iz G rabenlanda vzporedni pritoki, 
ki ostanejo vzporedni, dokler so v območju terciarnih in kvartarn ih  
teras. Ko pa preidejo n a  mlajšo ravan, se jim tok zaokrene na levo 
in pri nekaterih  se izliv v M uro znatno’ zavleče. Ta in oni doseže 
stari m urski rokav in spremlja v njem reko nekaj časa, preden se 
izlije vanjo. Nekateri stari rokavi imajo' tu  posebno- gospodarsko 
vlogo; ojačeni s pritokom ali s studenci iz talne vode, nudijo' vodno 
silo za mline in žage, ki so- nameščene ob njih; zato jih  označujejo 
kot Mlinščice (Mühlbach, Mühlgang). Y nekatere se na  zgornjem 
koncu po* umetnem potu spušča voda iz Mure; tak  Mlinski potok 
(Mühlbach) zajem a vodo iz Mure pri Vrat ji vasi, nedaleč pod Cmu- 
rekom, ter jo vodi v vijugah po starem murskem rokavu domala 
skozi vso- Apaško ravan, preden jo odda zopet v reko. Vzporedno 
z njim  tekoči Plitvički potok se drži ves čas ob vznožju Goric in 
se spusti v Muro šele tik nad Radgono.

Še v veliko' večjem razm erju imamo naznačene hidrografske 
pojave razvite v Prekm urju. Kučnica, tekoča po meji, je zadnji 
od pritokov z leve, ki še doseže Muro; nem ara se je prav  zato 
politična meja med Ogrsko in Štajersko že zgodaj naslonila nanjo-, 
lo d a  celo tu  vidimo v smeri skozi Tišino' strugo potoka Mokoša, 
ki se označuje kot Stara Kučnica (prim. staro avstr, topogr. karto). 
Muro doseže pod Bakovci. K učnica pomeni hkrati tudi nekako 
hidrografsko- mejo. Ledava priteče od S vzporedno in v neposred
nem sosedstvu z njo* te r je od nje oddaljena pri Cankovi komaj 
še 2 km. Ali kakor hitro  stopi iz območja diluvialne terase na  alu
vialno ravan, se njen tok zaokrene proč od Mure; Ledava teče od 
tod vzporedno z glavno reko-, se pravzaprav  celo oddaljuje od nje 
te r se končno izteka v Krko-, prihajajoč potemtakem šele posredno 
v  Muro. Med Ledavo in  Muro ostane spričo tega precej prostora 
in tu  se vijejo z mnogimi okljuki po> ravnini, vzporedno z obema 
rekama, še nekateri potočki (Dobel, Mokoš, Črnec) v silno po
časnem toku in plitvih strugah. Ledava sprejem a vse pritoke, ki 
dotekajo z Goričkega, niti eden od njih  ne doseže neposredno 
Mure; tudi v tem pogledu napravlja  tedaj spodnja Ledava od Can
kove dalje, k je r prestopi na aluvialno' ravan, vtis nekdanjega zuna
njega rokava nebrzdanega m urskega toka. Ne more biti dvoma, da 
so- vzporednost Mure in potokov povzročile povodnji, k i nastopajo



tu in  ki so» morale p rav  tako ali še v večji meri nastopati v vsej 
dobi aluvialnega nasipanja. P rekm urska ravan se prav  nalahko 
nagiblje k  strugam  navedenih potokov, tako zlasti Ledave, toda 
valovne vzpetine z redkimi posameznimi ostanki mladodiluvialnih 
teras med njimi so zelo nizke. K akor že navedeno, se vsi potoki, 
ki prihajajo^ z Goričkega, iztekajo» v Ledavo; niti eden ne doseže 
Mure, ki sprejme Kučnico kot zadnjo. Toda vsi ledavski pritoki
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sami močno zavlečejo svoj izliv, podobno kot potoki iz Graben- 
landa, kar na  nedvomen način priča, da temu ne more biti vzrok 
drugje nego v velikih ledavskih povodnjih. Poleti se voda v po
tokih povečini popolnoma posuši. Toda v času večjega deževja 
močno naraste in M ura prav  naglo» preide v povodenj. T akrat tako 
rekoč oživijo njeni opuščeni rokavi, ki tvorijo običajno le tu, tam 
lokve stoječe vode, v času poplave pa postanejo» del ogromnega 
murskega toka, ki se razlije na široko» po aluvialnih tleh ravnine. 
Tudi Ledava, ki je normalno prav  skromen potok, v povodnji silno 
naraste, saj se izliva vanjo» voda domala z vsega Goričkega, ter 
se razlije na obe strani. V času prav  velikih povodnji seže ledavska 
voda silno na široko in ravan se skrije v umazano» rjavi poplavi, 
v kateri zlasti iz b la ta  zgrajene hiše mnogo trpe. Take vrste je 
bila silna povodenj leta 1925, ki jo» je še povečal nasip novozgrajene



železnice iz Ljutom era na  Mursko Soboto, zadržujoč vodni odtok. 
Zato' je  vedno na novo- treba Ledavo poglabljati in regulirati njeno 
strugo, ki se nam v spodnjem toku že na prvi pogled pokaže kot 
kanalizirana reka. Ravnina ob spodnji Ledavi je  imela in ima še 
danes sploh preslab vodni odtok in je zaradi tega preveč zamočena 
ali celo- močvirna. Zato so jo prepregli z mnogimi kanali, ki se 
naslanjajo na Ledavo. Zdi se izven dvoma, da so Ledavo regulirali 
in celo popolnoma kanalizirali tudi v srednjem toku, saj kaže na 
vsej ravnini presenetljivo ravno strugo. Ni treba, da pri tem Le
davo primerjamo- z bližnjo- Muro te r njenimi zavoji in okljuki, 
zlasti v nereguliranem področju pod Districami, dovolj je, če po
gledamo m ajhne potočke po ravnini, Dobel, Črnec in Mokoš: na 
vseh vidimo še ostanke prvotnih vijug in okljukov, a  vmes med 
njim i ponekod dolge izravnane sektorje ali celo prave kanale in 
jarke. Očitno je, da je bilo na Ravenskem že krepko na delu regu
liranje vodotokov in da se je že zgodaj lotilo zlasti Ledave, k i so 
o-b njej sledovi prvotnih prirodnih tokov že malodane docela za
brisani.

M u r a  je pomembna reka za pokrajino v marsikaterem po
gledu, ne le po negativnem učinku s svojimi poplavami. V predelu, 
k je r so potoki m ajhni in počasni, z neznatno- vodno silo in ne
znatnim  strmcem, je močni vodni tok reke izrednega pomena za 
mline. Nešteto- jih  je na reki, na obeh straneh, narejenih na  p lava
joči leseni osnovi, pritrjenih  z žicami ali verigami, da se morejo 
dvigati in nižati z višino vodnega stanja. Ob njih  so- najčešče brodi 
za prevoz, tako' da se morejo mlini uporabljati z obeh strani reke. 
Po pravici se naglaša, kako- imenitno- vez so predstavljali mlini 
na  Muri v m adžarski dobi za stike med slovenskimi Prekm urci ter 
Prleki (143). Brodi na Muri so važno občilo, saj je mostov tod 
malo. Najimenitnejši je bil starodavni most v Radgoni, po katerem 
je šla stara velika cesta čez Muro. O d tod navzdol ni bilo do- o-svo- 
bojenja nobenega mostu tja  do M urskega Središča. Po- osvoboditvi 
so zgradili novi most med Dokležo-vjem ter Veržejem, in sicer enega 
za cesto-, drugega za novo železnico. Nato- so zgradili še en most 
čez Muro med Radenci in Petanjci. Nekoliko- bolje je bilo- na Muri 
višje gor, k je r je  med špiljskim in radgonskim še most pri Cmu- 
reku. Ob slehernem od starejših mostov je znatnejše naselje, trg 
ali mesto-, pač znamenje, kako velikega pomena so bili tu  redki 
prehodi čez Muro-. Toda kako- veliko vlogo imajo- tu  brodi, se raz
vidi že po tem, da držijo od velikih vasi n a  ravnini ceste do reke, 
končujoč ob bro-du, p a  se enako nadaljujejo- na drugi strani Mure, 
vodeč do bližnjih vasi in naprej.



Interesantna je zam enjava funkcije Mure kot mejne reke. Od 
izpod Radgone je bila m ejna reka skozi dolga stoletja, a sedaj ni 
več. Med Spielfeldom in Radgono- ni bila mejnica, a ima sedaj 
tako vlogo.

M ura je pomembna tudi po svojem ribolovu, posamezniki po 
vaseh ob njej se pečajo- z njim  in ribe iz reke ljudje jako cenijo.

Pod. 76. Ledava pri Benici

IZRABA TAL IN GOSPODARSKE RAZMERE. Muro spremlja na 
obeh straneh proga logov, sestoječih iz drevja, ljubečega mokra 
tla, največ topola, jelše in vrbe. Spričo tega se v nekaterih vaseh 
v bližini Mure posamezni domovi pečajo- s pletenjem košev in 
košar. Pas logov je razmeroma ozek in ne sega dalje, kakor nepo
sredno m urski rokavi ter zavoji, področje, v katerem  se uveljavlja 
običajno visoko- stanje reke. Tu, tam  so- v pasu logov urejeni trav 
niki ali ga spremljajo- na zunanji strani. S svojo veliko vlažnostjo 
p rivablja ozemlje ob Muri obilico komarjev, ki so- dokaj neprijeten 
pojav v logih in ob njih  te r pomenijo ponekod prav  neprijetno 
nadlego bližnjim vasem, tako tudi v  zdravilišču Radenci.

Tudi ob Ledavi se vleče od Cankove, k je r prestopi v aluvialno 
ravnino, precej široka proga bolj vlažnega zemlijšča, k je r se širijo 
največ travniki in se je ohranil celo gozd. Posebno vlažen je predel 
na spodnjem delu, zlasti med Polano, Lendavo in Dobrovnikom,



k je r se razprostira velika Č r n a  l o k a ,  zelo močviren, povsem 
z gozdom porasel svet. Tu priteka v Led avo Kobiljanski potok z 
mnogimi pritoki pa Črnec in še nekaj m anjših vodic; očitno se 
vode medsebojno zajezujejo, k a r  povzroča zastajanje vodnega od
toka, trajno» bolj vlažna tla in prevlado» gozda. Vlažno» zemljišče 
sega tudi o»b pritokih Ledave navzgor, zlasti ob Kobiljanskem po
toku in ob Krki. Vlažen pas spremlja Ledavo» prav do ustja in v 
njem se na široko» razprostirajo travniki z gozdi, ki niso n ik jer na 
Ravenskem in Dolinskem ohranjeni v tako» obilni razsežnosti kakor 
tu, dosezajoč širino do» 5 km.

Povodnji so» delale na tem delu ravnine od nekdaj velike pre
glavice, povzročajoč domala vsako» leto» znova obilo» škode. Še pred 
prvo svetovno» vojno so izvedli osuševalna dela s tem, da so» regu
lirali potoke in omejili te r skrčili poplave. Ledava je kanalizirana 
po vsej ravnini in prav  tako» njeni pritoki; jark i preprezajo sedaj 
Črno loko» in nastale so boljše možnosti za izrabo zemljišča. Toda 
povodnji vendarle še niso preprečili, saj le prepogosto zalivajo 
ravnino ob spodnji Ledavi. Tudi po letu 1945 so» se dela na osuše
vanju in kanalizaciji nadaljevala. Ni se čuditi, da kaže pas ob 
spodnji Ledavi še vedno» razmeroma m anj njiv pa več travnikov 
kakor katerikoli del Ravenskega, a tudi gozda je  tu več, dasi so 
ga v letih med obema vojnama na veliko izsekavali, ko so» v ta 
nam en iz Lendave razpeljali celo posebno gozdno železnico. Ob 
spodnji Ledavi so nastale v času med obema vojnama naselbine 
prim orskih beguncev, najznatnejše p ri Petišovcih, pri Pincah in 
v Benici te r Kamovcih, in sicer na zemljišču razlaščenih vele
posestev. Toda, žal, povečini na zemljišču, ki je  od nekdaj trpelo 
pod poplavami, saj povodnji tudi novim naseljem niso» dale uspe
vati, a so» se vendarle ohranila.

Nekoliko» podoben je položaj na Murskem polju, k je r se pritok 
Ščavnica (ali Murica) drži tesno» ob Goricah in se izteka v Muro 
šele, ko se ta prim akne povsem do gričevja pod Razkrižjem. Tudi 
Ščavnica, ki se vije v neštetih zavojih in meandrih, se v spodnjem 
toku cepi na rokave in ob njej kakor tudi ob murskih starih ro
kavih je ostalo precej vlažnih travnikov ter mokroto» ljubečega 
drevja. N emara je v taki kakovosti tal in k u ltu r  nekaj osnove za 
izredno» nego, ki jo uživa konjereja v tem področju.

V celem je n a  vsej slovenski M urski ravnini preko polovice, 
52,5 %•, po'vršine preurejene v njive z vrtovi in sadovnjaki. Največ 
v polja urejene površine je  na prekm urskem  Ravenskem, kjer 
zavzemajo njive 55 %i, medtem ko jim pripada na  Murskem polju 
le 45 %», a na Apaškem polju celo» samo 42,5 %. Največ njiv je v



osrednjih delih M urske ravnine, k jer je največ sušnega zemljišča; 
v predelu med Črensovci, Turniščem, Soboto in Tišino zavzema 
polje okrog 75 %* celotne površine; to je nem ara največje sklenjeno 
področje njiv  n a  Slovenskem.

Travniki in pašniki zavzemajo le manjši del površja, in sicer 
na  vsej slovenski M urski ravnini 22,5 %. Na bolj sušnih osrednjih 
predelih se delež travi prepuščene površine zm anjša na 5—15 %,

Pod. 77. Črni log od Dolge vasi pri Lendavi

a v bolj namočenih spodnjih področjih se zviša na  25—30 %, 
podobno kot v Apaški ravnini, k je r zavzemajo travniki s paš
niki 31 %. Po veliki večini so to pravi travniki, za trajno* pašo je 
čedalje manj zemljišča, največ v bližini rek in potokov; največji 
pašniki so* pod Dobrovnikom. Kakor so travniki ostali predvsem 
v pasovih ob rekah in potokih, tako in še bolj so ostali gozdovi 
na M urski ravnini omejeni na bolj vlažna področja ob vodah. Na 
vsej ravnini je ostalo gozdu 17 % površine, toda mnogo od tega je 
le log z vrbovjem. Po sušnih področjih je gozd popolnoma izkrčen. 
Na Murskem polju je ostal še ponekod na ilovnatih terasah, po
dobno* kot ga vidimo v manjših zaplatah ob prekm urski staro- 
diluvialni terasi. Po* Ravenskem ga opazujemo, kako spremlja bolj 
vlažne dolinke, zlasti ob Ledavi, pomešan z bolj namočenimi trav 



niki. Toda v sušnih osrednjih delih vlada prav  veliko- pom anjkanje 
gozda, stavbnega lesa in drv.

Spričo tolikšne prevlade njiv  ni čudo-, da je na  Murski ravnini 
poljedelstvo mnogo- važnejše od živinoreje. Polje daje predvsem 
pšenico, ki je tu  glavno žito, potem rž, koruzo, manj ječmena, ovsa, 
ajde itd., p a  obilo krom pirja. Toda prebivalstvo je tako- na gosto 
naseljeno, da ostane od pridelka komaj kaj malega za izvoz. Za 
prodaj dela bolj živinoreja, zlasti govedoreja pa svinjereja. Zelo 
mnogo se tu  goji perutnina, ki se je obilo izvaža, posebno mnogo

Pod. 78. Ravensko med Beltinci in Lipovci

pa ja  je. V novejši dobi so delali poskuse z go jen jem sladkorne pese ; 
izkazalo se je, da more na M urski ravnini kakor tudi na Dravskem 
polju prav  dobro uspevati. Delajo se priprave, da se začne gojiti 
in da se tu  osnuje tudi tovarna za proizvajanje sladkorja.

Glede govedoreje je pom anjkanje količkaj znatnejših urban- 
skih središč sokrivo, da se za mleko krave ne redijo in temu p ri
merno se tudi mlekarske ali sirarske zadruge niso mogle razviti. 
Yeč cene ima reja  goveda zaradi mesa in v M urski Soboti se je 
moglo razviti celo nekaj večje, tudi tvorniške predelave mesa ozi
roma mesnih izdelkov, ki dela za izvoz. Znamenita je konjereja 
na Murskem polju, in sicer v njegovem spodnjem, nekoliko- še v 
srednjem delu. M alokatera pokrajina na  Slovenskem posveča ko
njem toliko brige, saj se tu  vzgajajo- izbrane pasme in km etje sami 
prirejajo  letno k o n j s k e  d i r k e  v Cvenu pri Ljutomeru. Nekaj





osnove za tolik razm ah konjereje bi moglo biti v obilnih, bolj 
vlažnih travnikih, toda ko j onstran Mure imamo v področju ob 
spodnji Ledavi tudi obilo trave, a  je vendar reja konj tam prav 
zmerna. N a tradiciji iz starih ogrskih časov menda ni ohranjena 
kakor ponekod na Gradiščanskem (prim. I, 37).

Za slovenske razm ere zelo velik delež zorane zemlje, razme
roma rodovitna tla, ugodne podnebne razmere, vse to bi nudilo 
osnovo za domnevo, da je prebivalstvo na  M urski ravnini pre
možno in da dobro živi. V resnici se na  splošno- prav gotovo ne da 
tako reči. Predvsem je M urska ravan  silno na gosto* poseljena.
V celem znaša gostota tu  okrog 150 ljudi na kvadratn i kilometer. 
Najbolj n a  gosto je  obljuden srednji del Ravenskega (zgornji del 
Dolenskega), k je r se gostota vzpne do 170 ljudi na kvadratni kilo
meter, po drugod se giblje nekaj nad  100 (komuna Lendava 105), 
a razmeroma malo* obsežen je pas, k je r jo* znatnejši delež vlažnega 
zemljišča z gozdi in travniki potisne pod 100. P ri razm otrivanju 
navedenih gostotnih podatkov moramo vzeti v poštev, da gre tu 
za domala docela kmetsko prebivalstvo^, ki ima zelo malo stranskih 
dohodkov iz industrije, obrti ali drugih urbanskih poklicev.

Vsekakor je M urska ravan na vsem Slovenskem najgosteje 
naseljeni predel, k i živi po veliki večini od kmetskega dela. Tu 
izkazuje nova občina-komuna Beltinci še vedno 73,5 %* km etij
skega prebivalstva, a  kom una M urska Sobota, ki vključuje znatno 
industrializirano mesto z deloma urbanizirano* okolico, še sedaj 
72,3 %, medtem ko* se je v tre tji ravninski komuni Lendavi delež 
km etskega prebivalstva znižal n à  67,5 %, pač pod vplivom naglo 
napredujoče naftne  industrije. Tostran Mure, na Murskem polju, 
je  vendarle industrializacija nekoliko krepkeje napredovala. Tu 
imamo od Gornje Radgone do Ljutom era več znatnih opekam , ki 
zaposlujejo precej ljudi iz vasi, a v Gornji Radgoni in Radencih 
je  znatno središče nekmetijskega gospodarstva. V celem je  v novi 
občini-komuni Ljutom er 66 %  kmetijskega prebivalstva, a v občini 
Gornja Radgona še vedno* 67,7 %*.

N ekaj dohodkov nudi km etu prodaja živine, posebno p a  p eru t
ninarstvo*, nekaj malega čebeloreja. Glede vinoreje je razlika med 
M urskim poljem ter Prekm urjem . N a prekm urski strani imajo 
kmetje iz vasi n a  spodnjem delu sicer vinograde na Lendavskih 
goricah, toda le za lastno porabo. N a Murskem polju pa je  položaj 
drugačen; tu  mnoge vasi posedujejo na bližnjih goricah obilo vino
gradov, ki v njih  pridelujejo vino* v veliki meri tudi za prodaj, kar 
gospodarsko stanje vendarle znatno* izboljšuje. A tu je hk rati pro
blem viničarstva pustil nekatera vprašan ja  odprta.



Tako silno se je mogloi zgostiti prebivalstvo, ker se je obenem 
kmetska posest neverjetno' razkosala in razdrobila. V tem pogledu 
je zopet znatna razlika med M urskim poljem in Apaškim na eni 
ter Ravenskim na drugi strani. Tostran Mure je razkosanost posesti 
znatno manjša, kakor se je tudi gostota manj stopnjevala in je v 
skladu s tem gospodarski položaj ugodnejši. Na Ravenskem je 
treba vzeti še v poštev, da je do dobe po letu 1919 ogromen del

Pod. 80. Grad v Murski Soboti
Ena nekdaj tako mogočnih graščin s fevdalnim veleposestvom

površine, in sicer zlasti njiv, p ripadal tam kajšnjim  veleposestvom, 
ki so bila bistveno drugače urejena, nego smo bili tega vajeni po 
ostali slovenski zemlji. Kakor po ostalem Ogrskem so' bila tu  gro
fovska veleposestva v glavnem agrarna velepodjetja, k i SO' pose
dovala ogromne ploskve njiv  ter gojila tudi živino' na veliko. 
Graščine so- stale na ravnem v vaseh, na  prim er v Beltincih, Raki
čanu, Murski Soboti itd. Ob njih pa na  pristavah ali marofih so 
imeli velika gospodarska poslopja. Tu je v času poljskega dela 
našlo na stotine kmetskih delavcev zaslužka, mnogi (»težaki«) pa 
so imeli tra jno  zaslužek pri graščinah ali na marofih te r so stalno 
bivali tam kaj. Kmalu po' letu 1919 se je izvedla v Prekm urju  
agrarna reforma, ki je zajela fevdalna agrarna veleposestva in je 
prinesla na vsem Ravenskem, k je r so bila domala vsa veleposestva, 
velike spremembe v gospodarskem in posestnem stanju. Vele
posestva so se razlastila, njihova zemlja se je dodelila bodisi m ajh 



nim  kmetskim posestnikom bližnjih vasi kakor tudi težakom in 
sploh ljudem, ki doslej niso imeli n ikake posesti. Na več krajih  
po» Ravenskem se vidijo ob starih marofih ali na obrobju starih 
vasi skupine novih hiš, naselbine ali kolonije novih kmetov. 
Mednje spadajo tudi naselbine primorskih beguncev med spodnjo 
Ledavo in Muro. Nekaj zemlje so dobili vojni dobrovoljci, k i pa 
se po veliki večini niso naselili na njej, niti je sami niso obdelovali, 
marveč so jo! oddajali v najem.

D a izvedba agrarne reforme ni napravila konca kmetskim 
stiskam po» Ravenskem, je razumljivo. Zaslužek na  veleposestvih 
se je nehal, m ajhni posestniki pa so imeli za samostojno» življenje 
še vedno premalo» zemlje. K temu dodajmo» še nesrečno razkosa
vanje posesti spričo» delitve km etij ob dedovanju. Na stare čase 
še vedno» spominjajo» mogočna graščinska poslopja, lepi gradovi, 
stoječi najčešče ob večjih vaseh, obdani s krasnim i park i in drevo
redi veličastnih starih dreves.

P ri presojanju gospodarskih in demogeografskih razm er je 
treba vedno imeti pred očmi, da je» naša M urska ravan preoblju- 
dena, še prav  posebno pa Ravensko. Tu si je moralo prebivalstvo 
iskati pomoči v izseljevanju, ki se je usmerjalo v  razne k raje  in 
ga je v P rekm urju  ogrski sistem agrarnih veleposestev usmeril 
v obliko» sezonskega izseljevanja. Opozoriti pa se mora, da  gre 
sezonskih delavcev z Ravenskega sorazmerno» znatno' manj nego 
z Goričkega, k je r agrarna reforma sploh ni imela prilike izboljšati 
gospodarski položaj. Tu bi se nujnost izseljevanja pač zmanjšala 
ali odpravila samo» s pridobitvijo zelo izdatnega novega eksistenč
nega vira. D a more biti ta  novi gospodarski v ir samo» nadaljn ja 
industrializacija, je izven vsakega dvoma, pa bodisi da mislimo 
pri tem na projektirano» novo» sladkorno tovarno ali na povečavo 
že nastalih industrijskih podjetij v Soboti ali pa  na delo» ob p ri
dobivanju nafte, bodisi dosedanje» ali nove, ki se kaže še za možno.

Prekm urska ravan pri Lendavi je postala v povojni dobi široko 
po Sloveniji in Jugoslaviji znana po svoji naftn i proizvodnji. Da 
so v zemeljski notranjosti na spodnjem Dolinskem naftn i sloji, 
je bilo mogoče sklepati že po dolgo» znanih izvorih nafte in plina 
tik  onstran Mure pri Peklenici ter Selnici v M edjimurju. P rav  tako 
je kazal na verjetnost naftn ih  slojev na našem panonskem ozemlju 
pojav nafte  na več krajih  na sosednem madžarskem ozemlju, k jer 
so začeli črpati nafto v znatnem obsegu pri Veliki Kaniži. Za časa 
hitlerjevske okupacije so začeli s poskusnimi vrtan ji najp rej pri 
vasi Petišovci, k i je najbolj prim aknjena k  Muri, južno» od Len
dave, k je r  so» dobili leta 1943 izvrstno» parafinsko nafto (161, 37).



Po osvoboditvi smo začeli z velikopoteznim izkoriščanjem naftnih 
slojev, bodisi da smo delali poskusne vrtine ali da smo že prišli na 
črpalne naftne stolpe. N a ta  način se je  začela proizvodnja nafte 
pri Lendavi, ki je dala v letu 1950 57.389 ton, leta 1951 72.386 ton, 
a 1954 44.678 ton surove nafte (36). U prava naftnega rudnega pod
ročja je v Lendavi. Vrtalni in črpalni stolpi, tako izredno značilni 
za površje naftonosnega ozemlja, so se razširili na široko po spod-

Pod. 81. Naftna pokrajina pri Petišovcih ob Lendavi

njem Dolinskem, posebno okrog vasi Petišovci. Z njimi je pokra
jina znatno spremenila svojo zunanjo podobo. Ponekod, na prim er 
v Petišovcih, je bilo treba podreti dele stare vasi, marsikje je bilo 
treba opustiti njive in travnike ter pašnike. Istočasno so* seveda 
nastajale nove rudarske naprave, nekmetske upravne zgradbe in 
nova stanovanjska poslopja, k a r  se je zvrstilo največ v naslonitvi 
na mestece Lendavo' na  južni in jugovzhodni strani »naselje Nafta«. 
Obilo delavcev in uslužbencev je pritegnilo v svoje obrate naftno 
podjetje, največ iz okoliških vasi, a zelo mnogo iz bližnjega Medji- 
m urja pa tudi iz drugih naftonosnih krajev  Hrvatske. Precej se 
jih je naselilo po bližnjih vaseh. V celem zaposluje naftno podjetje 
pri Lendavi 1192 delovne sile.



Na osnovi podatkov, ki so jih  nudila vrtan ja  v okolici Len
dave, smo1 dobili vpogled v strukturo ta l glede položaja, globočine 
in dragih svojstev naftonosnih slojev. Predvsem je važno, da se 
nahajajo  naftonosni sloji zelo globoko, in sicer 1600 m in globlje. 
N afta je v spodnjepliocenskih plasteh, in sicer v peščenih slojih, 
k i ležijo izoliranoi med nepropustnimi laporji (161, 38). Toda to je 
njihov sekundam i položaj, medtem ko* so* se prvotno nahajali na j
brž v zgomjemiocenskih usedlinah, v katerih  so potemtakem n a 
stali in ki se začenjajo od globine 1800 m navzdol (161, str. 39).
V višjo lego se je  nafta  prestavila tam, k je r so se naftonosne plasti 
vzbočile navzgor v antiklinalnem svodu. Rezultati v rtan j so geo
loge dovedli do zaključka, da  se antiklinala vleče od Haloz čez 
Ormož in čez Selnico te r Peklenico p a  dalje čez jugovzhodni ogel 
Lendavskih goric (161, 37) ter še dalje na sosedno Madžarsko', k jer 
takoj onstran meje in v območju K rke tudi izkoriščajo nafto. Na 
naši strani se sedaj raziskujejo z vrtanjem  še sosedna področja, 
zlasti okrog Ljutomera, če bi bili tudi tam  v  globočini izkoriščanja 
vredni naftonosni sloji. Pripomnimo naj, da so podobne razmere 
glede globočine in geološke uvrstitve naftonosnih slojev našli tudi 
v sosedni H rvatski (130). Prekm ursko lendavsko* naftno- področje 
se nahaja  potemtakem v severnem krilu  antiklinale, toda v njem 
se je  izoblikovala še posebna, m anjša antiklinalna vzboklina, v 
kateri so se nabrale večje zaloge nafte (161, str. 37). —■ P ri Pekle- 
nici v M edjimurju, tik  južno ob Muri, poteka očitno prepoka skozi 
terciarne plasti in po* tej poti so* očitno* naftn i plini prihajali na 
površje, k a r  je že davno* opozarjalo na  naftne pojave v notranjosti 
in vasi Peklenici pripomoglo* do značilnega imena.

V poskusnih v rtan jih  v teku leta 1956 se je posrečilo zadeti 
na posebno močan izvor nafte pri vasi Filovci blizu vzhodnega 
roba Ravenskega.

NASELJA. K akor smo v raznih pogledih vendarle opazili nekaj 
razlike med Mursko* ravnino na desni in na  levi strani reke, po
dobno je tudi glede naselij, hiš in domov, dasi kažejo* osnove isti 
nižinski ali panonski tip.

K ar moremo sklepati o* poteku poselitve, se kaže, da je bil 
zgodaj poseljen osrednji pas Ravenskega. Rimska cesta je tekla od 
sedanje Lendave, kjer se domneva rimsko* mesto* Halicanum, najbrž 
mimo Dokležovja, Kroga, M urske Sobote na Radgono* in dalje v 
F lavio Solvo, današnjo Lipnico. P ri Dokležovju, Krogu (tu G ra
dišče), Soboti, Bogojini, p ri Zetincih blizu Radgone pa pri Veržeju 
so našli rimske izkopanine. Na M urski ravnini je nastala pra-



župnija v (Zgornji) Radgoni in iz nje so se zgodaj razvile župnije 
v Ljutomeru, Yidmu na Ščavnici, Križu in Apačah. Na Ravenskem 
so najstarejše župnije v Lendavi, Dobrovniku, Bogojini in T ur
nišču. Podoba je, da je bil tu  najbolj zgodaj obljuden rob ob go
ricah in sušni pas med Ledavo ter Muro.

K ar se tiče namestitve naselij, obrača nase našo pozornost 
dejstvo, da so tu  na splošno razmeščena izredno enakomerno',

Pod. 82. Kmetski dom v Črensovcih

mnogo bolj nego po' ostalih ravninah na Slovenskem. Nedvomno 
je glavni vzrok za to v široki pravladi aluvija, ki izenačuje pogoje 
za naselitev. Na Ravenskem in p rav  tako na Murskem polju se 
vleče niz vasi, p rav  na  gosto nameščenih, na  sušnih tleh tik  za 
murskimi logi. N a Apaškem polju je drugače; tam  je  sušni pas 
z nizom starih sklenjenih vasi nekoliko' oddaljen od Mure, a ob 
njej, ob logih, je nastalo le nekaj manjših razloženih naselij vse
kakor v mlajši dobi, kakor moremo sklepati po imenih Črnci na 
1 ravnikih, Konjišče itd. ter po obliki naseljenosti. Zelo rade se 
vasi naslanjajo- na  vznožje goric, segajoče še na pobočje, dasi jih 
tu ne vidimo- tako zelo zgoščenih kakor za. murskimi logi. Na 
Ravenskem je nameščen niz vasi ob ježi široke starodiluvialne 
terase, fu  se zdi, da so neke genetične zveze med vasmi na ravnem 
ter na vznožju in pobočju goric; nad vasmi Tešanovci, Moravci,



Górica, Pužavci stoje Zgornji Tešanovci, Zgornji Moravci, Zgornja 
Gorica, Zgornji Pužavci itd. Na obeh straneh doline ob Ledavi se 
vrstijo vasi v dolgih nizih, toda šele v prim erni razdalji od potoka, 
da. jih  ne dosežejo povodnji. Končno' stoje vasi razmeščene po 
osredju ravnine, bodisi med Ledavo in Muro kot med Muro in 
Ščavnico^. Držijo se sicer bolj na gosto n a  pretežno sušnih, za spo
znanje napetih  pasovih med potočki, toda se niti povsem ne ogi
bajo» nižjih območij, ki jih ka j rade dosežejo povodnji. V celem 
moramo reči, da so pri nas vasi po ravnem  malokje razporejene 
tako enakomerno kot na M urski ravnini.

N a splošno so vasi po Ravenskem večje nego na Murskem in 
Apaškem polju, kar je očitno v glavnem posledica dejstva, da so 
se tam kaj ljud je  spričo' delitve posestev m anj odseljevali na tuje. 
Za našo Mursko- ravan je značilno, da je na njej pravilno urejenih, 
na smotrno organizirano poselitev kažočih vasi malo. Poglavitni 
tip je tu  strnjena vas v gruči brez reda; ta prevladuje bodisi na 
levi kot na desni strani Mure, toda najbolj tipične so na. Raven
skem. Vasi te vrste so — za slovenske razm ere — ogromno naselje, 
100—200 hiš; tu  se vijejo skozi vas dovolj široke ceste, domala vse 
nalahko- ukrivljene, in ob njih stoje domovi. Vsak dom je obdan 
s sadovnjakom, največ z jablanam i, običajno tudi s plotom; ker 
so sadni vrtovi dokaj prostorni, je med domovi precej prostora in 
vas spričo tega ni stisnjena, marveč postavljena p rav  na široko. 
Dobri predstavniki tega tipa so velike prekm urske vasi Beltinci, 
Turnišče, Odranci, Črenšovci itd. Tudi manjše vasi so’ podobno 
razporejene. P ri nekaterih so ceste m anj številne in m anj ukriv 
ljene, a domovi ob njih  razpostavljeni bolj na  dolgo, toda prav  
tako dokaj vsaksebi (na prim er Melinci, Bistrica itd.). P ri mnogih, 
zlasti manjših vaseh SO' domovi postavljeni le ob eni kot glavni 
ali kvečjemu še drugi kot stranski cesti, tako da bi bilo mogoče 
govoriti o obcestni vasi. Toda že na  prvi pogled se vidi, da tu  ne 
gre za obcestno vas klasičnega tipa, ki priča s smotrno in skle
njeno razporeditvijo' domov na ustanovitev po načrtu. Saj se je 
mogoče na obeh straneh Mure prepričati, kako' so vasi nastajale 
ter se večale na ta način, da so ljud je postavljali svoje domačije 
ob potih in cestah brez načrta in sistema. Toda razen tega vidimo 
na M urski ravnini tudi vasi, k i se morajo uvrščati med prave ob
cestne vasi, z domovi, razpostavljenimi na obeh straneh ceste v 
ravni vrsti, v enakomerni medsebojni razdalji, tako da dobi človek 
vtis po načrtu  in naenkra t ustanovljenega naselja. Take vasi vi
dimo' raztresene po Murskem polju (Ključarovci, Cven, Mota itd.). 
Tudi na  Ravenskem jih je nekaj. Podoba je, da spremljajo* ob



cestne vasi (Pužavci, Predanovci, Polana pri Soboti, Nemčavci, 
Noršinci, Mlajtinci) gozdni pas Ledave na levi strani in da so n a 
stale kot mlajše naselbine v krčevinah, k je r se povodnji že ob
čutneje uveljavljajo. Imamo- jih tudi nižje dol ob Ledavi oziroma 
ob Č rni loki; ponekod so ob poglavitni cesti nanizane hiše, od nje 
pa drži še kaka stranska ulica in tud i ob njej so postavljene hiše

Pod. 83. Vaška ulica na Ravenskem (Bogojina)

Tipični kmetski domovi

v vrsti, tako da napravlja  celotno naselje vendarle še vtis obcestne 
vasi vsaj po svoji poglavitni zasnovi. Tudi tu  kaže, da imamo 
opravka z mlajšimi naselbinami. Podobna svojstva prevladujejo 
v obmejnem vzhodnem pasu Goričkega. Tudi v M edjimurju, kjer 
vidimo zastopane p rav  vse iste vaške tipe kakor v ostali Murski 
ravnini, so nekatere p rav  tipične obcestne vasi. Podrobna pro
učitev naselij bo nem ara pokazala, da so nekatere od naznačenih 
razlik v tločrtu vasi utemeljene v genetičnih svojstvih naselbin. 
Bogojina na prim er sestoji iz dveh delov; m anjši del zgoraj na 
vznožju in pobočju goric, razporejen pri stari župni cerkvi, v 
gruči brez reda, se im enuje »stara vas«, spodaj n a  ravnem ležeči 
del je razvrščen povsem na tesno ob cesti, zaviti dvakrat v pravem



kotu. Tudi tradicija  v vasi ve povedati, da je stala sprva vas 
zgoraj, pa se je pozneje prestavila dol. Sploh je na  več krajih  v 
P rekm urju  še živa tradicija, da je prvotna vas pred turškim i na 
padi stala drugje.

Na M urski ravnini so tudi posamezne okrogle vasi. Opisane jih 
imamo iz slovenske okolice Radgone (Zenkovci) ; Sidaritsch (42 a)

Pod. 84. Na Ravenskem (pri Črensovcih)

G radnja hiše iz ilovice

jih je tolmačil kot dediščino* iz nemirnih starih časov, ko so jih 
uredili v okrogli obliki kot obrambne naselbine v nekdaj ogro
ženem mejnem ozemlju. N a Ravenskem se zdi, da je podobne 
oblike staro* jedro vasi Krog, ki se odlikuje že po* svojem imenu. 
Na Apaškem polju je izredno* lep prim er zelo velikega okroglega 
naselja vas Zepovci.

Y pokrajini, k i je bila kot M urska ravan  tako dolgo mejno 
bojno ozemlje in ki je morala biti sprva jako slabo obljudena, je 
treba povsod razlikovati staro jedro* vasi od kesnejše razširitve, 
tembolj, ker so se vasi tako zelo* povečale. N a prvi pogled se že 
vidi, da so se vasi večale ob potih in cestah, ki so iz vasi vodile



na polje ali v sosedna naselja. Zato* so tu  vasi bolj na dolgo poteg
njene ob cestah, kakor smo' sicer vajeni gledati po Slovenskem in 
v tem pogledu spominjajo' na tločrt vasi po* Hrvatskem  in Sla
voniji.

N ikjer na Slovenskem ni nižinski tip hiše tako dobro razvit 
kot na M urski ravnini. O hranjen je na Ravenskem še prav  po
sebno- dobro. Tu še danes delajo hiše iz blata, k i ga vzamejo* k a r 
na mestu iz ta l ter pomešajo nekoliko s slamo pa imajo gradivo.
V novejši dobi naredijo temelj iz betonskega oboda. Tudi na  M ur
skem in Apaškem polju se še vidijo hiše iz b lata ali nabite hiše, 
toda redkeje. Razen nabijanic imajo Prekm urci tudi veliko hiš iz 
lesa z zelo debelo slamnato streho. Jako mnogo hiš pa se vidi že 
zidanih; te so običajno nekoliko večje, širše in višje, medtem ko 
so> stare nabite in lesene hiše gotovo najm anjše na vsem Sloven
skem. Nedvomno se je tu  hiša sploh razvila iz nabijane, ki ne 
prenese znatnejše velikosti, a dimenzije so se potem prenesle na 
leseno in zidano' zgradbo, k i se od nje osvobaja šele v novi dobi. 
Na M urskem polju se že vidijo pretežno večje zgradbe, višje in 
prostornejše. Medtem ko se v P rekm urju  redko vidi skoncema več 
ko dvoje oken, so tostran Mure že zelo pogosto po tri, če ne že 
v večini. P rav  tako- se more opazovati, da se stari dom n a  v o g e l  
ali v k l j u č u  tostran Mure čedalje bolj razstavlja in da stoje 
gospodarska poslopja ločeno od hiše. Saj se tudi v prekm urskih 
vaseh čedalje pogosteje vidijo hiše, stoječe posebej. Še najbolj je 
pri lesenih domovih ohranjena hiša na vogel ali na ključ, medtem 
ko se stegnjeni domovi vidijo le v tesno sklenjenih vaseh. K akor 
za hišo je tudi za hleve in gospodarska poslopja v Prekm urju  zna
čilno, da so nizka in m ajhna; tudi v tem pogledu se Mursko in 
Apaško polje razlikujeta  po večjih stavbah. O kraski se vidijo na 
končni strani zgoraj, imenitnejše kmetske hiše imajo* v barvah 
ozaljšane ogle ali celo stebrišče ob glavnih vratih, tako* imenovani 
š a t  o r. Domala ob vsakem domu stoji stog slame ali o s l i c  a. 
Tudi »priklet« in  »podstenj« sta značilna za prekm ursko hišo* (151). 
Ob gospodarskih poslopjih stoji posebej »kukuričnjek«, na prleški 
strani po* navadi »koruznjak« imenovan, m ajhna lesena stavba, 
v kateri sušijo* koruzo*, na  Prekm urskem  »kukurico«. Kozolca v 
Prekm urju nimajo, tam  sušijo* žito k a r  na polju, v »križih«, tostran 
Mure v »stavah« in zlasti v »razstavah«. Vsekakor se* v teh razlikah 
med centralnimi ter alpskimi slovenskimi pokrajinam i in panon
skimi predeli zrcalijo* svojstva bolj sušnega podnebja, k i tudi do
voljujejo*, da hranijo  seno in slamo kar na  prostem, v nepokritih 
kupih, po* večini »oslica« imenovanih (glej pod. 164 str. 414).



POLITIČNOGEOGRAFSKA RAZDELJENOST 

IN DEMOGEOGRAFSKE RAZLIKE TER VEČJI KRAJI

M urska ravan je v prirodnogeografskih pogledih enotna po
k ra jina  z enotnim razvojem in obeležjem. Toda v demogeografskem 
pogledu njen razvoj ni bil enoten; dasi imajo skupno osnovo, k a 
žejo vendarle posamezni njeni deli nekatere medsebojne razlike, 
na katere je bilo prilike opozarjati p ri opisu nekaterih geografskih 
svojstev. Poglavitni vzrok za raznolikosti je v politični zgodovini, 
katere različen potek je  raznoliko vplival na kulturn i razvoj v 
posameznih delih. K ar nam  preteklosti razkriva zgodovina, je bila 
M urska ravan politično enotna v rimski dobi in v zgodnjem sred
njem veku, zlasti v dobi slovenske samostojnosti. O d nastopa Ma
džarov nam  jo preteklost kaže politično deljeno do nedavna, torej 
v razdobju, ki je odločalo o nastanku onega stanja, ki ga imamo 
danes. Tu so se ustalile politične in etnografske meje in tudi sedaj 
še tečejo tod, dasi so se vsaj nekatere z dogodki leta 1918/19 pre
drugačile. Tu se je ob Muri razvila narodnostna meja med Špiljem 
(Spielfeldom) in Radgono (oziroma Vratjo vasjo); nanjo se je  za
tegadelj naslonila nova državnopolitična meja v istem oddelku. 
Pod součinkom političnih meja so se do neke mere individuali
zirali posamezni deli velike M urske ravnine. Šele z ureditvijo 
nove okrajne skupnosti občin-komun za vse Pom urje s sedežem 
v M urski Soboti v letu 1955 so se —- vsaj upravno — zabrisale 
stare meje n a  Muri in Mursko- polje z obrobnimi Slovenskimi gori
cami so si začele urejati svoje gospodarstvo in druge stvari v tesni 
skupnosti s prekm urskim  Ravenskim ter Goričkim. Ostale pa so 
seveda še močne tradicije starega stan ja iz stoletij ločenosti, k i jih 
novo skupno življenje le polagoma prerašča z vezmi novih skup
nosti in novih skupnih stvaritev.

M urska ravan je bila skozi stoletja razdeljena po političnih 
mejah in je z njimi v znatnem delu n a  SZ razkosana še danes. 
K akor na druge demog eogr a f s k e pojave tako in še bolj SO' dolgo
tra jne  mejne pregraje vplivale na razvoj tržnih središč, na na 
stanek in uspevanje urbanskih naselij.

Predvsem se iz naznačenih vzrokov tu  ni razvilo- skupno večje 
urbansko središče, prim em o prostranosti M urske ravnine. Toda 
tud i temu je  precej pripomoglo dejstvo, da je  ravan  zelo poteg
njena v dolžino- in da ji m anjka zaokroženost. Mejna funkcija 
Mure ni le ovirala nastajanje večjih urbanskih središč, marveč je 
tud i soodločala o- njihovi razporeditvi, pripomogla strateškim n a 



gibom do večjega uveljavljanja, p rav  posebno* pa modificirala n ji
hovo rast, odločajoč o* obsegu njihovega tržnega vpliva. Najnovejša 
politična preuredba, k i je odpravila mejo na Muri pod Radgono, 
a jo pomaknila nanjo v odseku med Radgono in Spielfeldom, je 
nekaterim  dotedanjim tržiščem prinesla koristi (na prim er Murski 
Soboti, Ljutomeru), a drugim škodo* (Lendavi, Radgoni, Cmureku). 
Posamezni deli ravnine so* ločeno razvijali svoja tržišča.

Pod. 85. Kmetski dom »v ključu« v Lipovcih

VEČJI KRAJI NA RAVENSKEM. Na Prekm urski ravnini so se 
tržišča razvijala najrazličneje od splošnih slovenskih razmer. Tu 
pravzaprav do* preobrata 1919 ni bilo niti enega naselja, ki bi 
imelo* naslov trga ali mesta. Obe naselji, k i im ata v novejši dobi 
urbanski značaj, M urska Sobota in (Dolnja) Lendava, sta imeli 
v ogrski dobi samo naslov »velike občine« in tudi med obema voj
nama, ko sta opravljali funkcije upravnih  središč in tržne ter 
obrtne koncentracije, nista bili formalno uvrščeni med urbanska 
naselja.*

Zgodovinski viri imenujejo Mursko Soboto in Dolnjo Lendavo že v 
14. stoletju castrum, oppidum in civitais, toda te označbe so v starejši ogrsko-



Sedanje tri velike vasi Bogojina, Dobrovnik in Turnišče p ri
padajo obema pasovoma Ravenskega, k jer je ugotovljena zelo 
zgodnja poseljenost; prvi dve sta na vznožju Goričkega, a T u r 
n i  š č e stoji na  sušni ravnini brž za Led avo, p a  se zato v prvem 
poročilu njegova cerkev označuje »Pod logom«. Tu so odkrili neo
litsko naselbino, a očitno je bil k ra j tudi v slovenski dobi zelo 
zgodaj poseljen. Lega v osredju Prekm urske ravnine jo* je  uspo
sabljala za cerkveno in tržno središče; zgodovinski viri pripove-

Pod. 86. Murska Sobota
Središče mesta s spomenikom osvoboditve in novimi zgradbami

du je jo*, da je imelo Turnišče v prejšnjih  stoletjih značaj tržnega 
središča. Toda kljub vsemu temu je  Turnišče ostalo vas, dasi se 
prebivalci še sedaj radi imenujejo varošane in svoje naselje — 
varoš (II. 1: 2, 28). Tudi na zunaj se mu pozna, da je  poznalo v 
svoji preteklosti lepe čase; nekaj urbanskega značaja se mu je 
ohranilo* predvsem v  izredni velikosti (240 hiš, 1212 prebivalcev) 
pa  velikem številu obrtnikov, ki so bili nekdaj organizirani v 
cehe itd. O veliki cerkveni funkciji priča s tara  župnijska cerkev,

hrvatski preteklosti sinonimi. Stari viri (Mažuranič, P ri nos za pravnopovijesni 
Riječnik) označujejo kot oppidum tudi nekatere druge velike kraje, tako Do
brovnik, Dolgo ves in Turnišče, kasneje tudi Bogojino, kar se zdi, da je pomenilo 
vendarle nekaj takega kot tržišče ali trg.



ki se odlikuje po edinstvenem tločrtu in predelavah ter predstavlja 
enega najlepših in najznam enitejših arhitektonskih spomenikov 
ne le v Prekm urju, temveč sploh v Sloveniji (140).

Tudi B o g o j i n a  se more ponašati z dolgim razvojem. O zgod
nji obljudenosti pričajo rimske izkopanine; na sledeh starega n a 
selja je nastala zgodaj slovenska naselbina, ki je dobila kmalu

Pod. 87. Murska Sobota

Novo nase’lje na obrobju mesta

cerkev in župnijo, izpričano že za leto 1334. Za novi vek so* izpri
čane nekatere obrtne pravice (cehi). Se danes je precej obrten k raj 
in manjše tržno središče s 163 hišami in 786 prebivalci. Znamenita 
je postala tudi po* svoji novi cerkvi, delu arh itek ta  J. Plečnika.

Bogojini močno podobna je preteklost in lega D o b r o  v n i k a ,  
ki pa je večji (298 hiš, 1413 prebivalcev). Njegovi prebivalci so po 
znatnem delu, blizu do polovice, Madžari.

Med zelo velike vasi na Ravenskem spadajo še Č r e n š o v c i ,  
ki so pomenili znatno* prosvetno središče za Prekm urje, z 208 hi- 
šami in s 1279 prebivalci.

Zelo velika vas so še B e l t i n c i  z 277 hišami in s 1760 pre
bivalci. Kljub toliki velikosti je podoba, da je  to novejši kraj, 
zakaj niti izkopanine se niso našle niti se ne more ponašati s ko



ličkaj starejšo cerkveno funkcijo-. Nemara se je k ra j hitreje večal 
šele kesno kot sedež velike graščine, katere  mogočni grad stoji 
v vasi še danes. O dlikuje se kot znatnejše obrtno središče, dasi je 
v  ostalem ohranil kmetiški značaj. Po- letu 1955 je sedež občine- 
komune, za Soboto in Lendavo največje v Prekm urju.

MURSKA SOBOTA. Danes je brez dvoma najvažnejši k ra j na 
Ravenskem in v vsem Prekm urju  M urska Sobota. Izkopanine k a 
žejo, da je bil predel okrog Sobote, Kroga, Gradišča in Tišine 
dobro poseljen v rimski pa nem ara tudi že v  prazgodovinski dobi; 
nedvomno je  bilo tu  eno izmed jeder stare slovenske naselitve. 
Proti M artijancem in dalje čez Goričko se zdi, da je vodil že zgodaj 
dosti uporabljan  prehod, ki kažejo nanj izkopanine pri opekarnah 
in nem ara tudi vas M artijanci s svojo sv. M artinu posvečeno staro, 
po- lepi gotiki se odlikujočo cerkvijo-, sedežu ene najstarejših p rek 
m urskih župnij. M urska Sobota je podobno kot Turnišče postav
ljena v bližino- mokrotnega pasu o-b Ledavi, na k a r  spominja tudi 
njeno prvotno- ime O 1 š n i c a , toda še na sušno- prodno- zemljišče. 
Očitno je novo- ime prevladalo po- postavitvi cerkve, ki se ponaša 
z veliko starostjo, dasi je dolgo- pripadala pražupniji (Gornji) Len
davi. Tudi sedež velike graščine je nedvomno- pripomogel k  rasti 
vasi. Tu se je  ob gradu razvilo večje naselje te r postalo- tržno- sre
dišče, ki se v 14. in 15. stoletju označuje kot o-ppidum in lco-t civitas. 
Tako grad kot naselje se im enujeta v listinah Belmura (madžarsko) 
in M urska Sobota (149). Očitno je tržišče v  turških  časih mnogo 
trpelo in jako- nazadovalo-. Mui*ska Sobota je jela znova napredo
vati šele polagoma; njena poglavitna rast se začne v najnovejši 
dobi, ko- je postala zaključna postaja železniške proge, ki jo je 
vezala z notranjo Ogrsko-. Najim enitnejša n jena doba pa je  na 
stopila po- letu 1919, ko se je sem nam estila up rava  Prekm urja, 
kesneje sedež okraja  M urska Sobota, ki je  obsegal večino Gorič
kega in zgornji del Ravenskega, p a  ko se je  z novo železnico v 
letu 1926 priključila na prometno omrežje ostale Slovenije. Rasti 
M urske Sobote je  mnogo koristilo dejstvo, da so Radgono- dodelili 
Avstriji, zakaj večina zgornjega Ravenskega bi se bila sicer na 
vezala na tržno središče v tem mestu, ki je imelo že po-prej znatno 
vlogo- v njega gospodarstvu. Po letu 1919 so tu  namestili urade, 
razen običajnih okrajnih upravnih organov tudi borzo- dela, eks
pozituro OUZD, v letu 1938 okrožno sodišče, ki mu je bilo razen 
vsega Prekm urja  podrejeno tudi Mursko in Apaško- polje, ves okraj 
Ljutomer. Močno se je  povečala obrt in trgovina, nastalo- je celo- 
že nekaj večjih obrtnih in industrijskih podjetij, med njim i dve



večji izdelovalnici perila, združeni sedaj v  eno tovarno s 418 de
lavci, opekarna in tvornica za predelavo mesa (118 delavcev). 
Živahna je gradbena dejavnost, obilo* je  obrtnih delavnic, mestna

Pod. 88. Murska Sobota
Ena glavnih cest v starem osredju mesta

metlama zaposluje 35 ljudi itd. Skratka: M urska Sobota se je iz 
nekdanje velike vasi razm ahnila v živahno mesto. M urska Sobota 
se čedalje bolj uveljavlja kot upravno, gospodarsko in prosvetno 
središče Prekm urja, v nekih pogledih prevzema vodilno vlogo v 
's e j  slovenski M urski ravnini. Najvidneje je prišel ta  razvoj do



izraza v letu 1955 ob snovanju novih komun, ko> je postala M urska 
Sobota sedež okrajnega ljudskega odbora za vso pomursko skup
nost komun in seveda razen tega sedež ljudskega odbora občine- 
komune Sobota. S tem se je M urska Sobota uveljavila kot na j
imenitnejše in tudi že največje mesto vsega slovenskega Pomurja. 
Za tako vlogo ga zlasti usposablja centralna lega v Pom urju, dasi 
je pri tem treba podčrtati, da v prometnem pogledu še ni ustrezno 
zvezana s posameznimi področji. Pet cest teče sicer v Mursko po
krajino iz Sobote, toda železnice niso ustrezno razvite. Predvsem

Pod. 89. Pogled na del Murske Sobote

m anjka neposredna železniška povezava z Dolenskim, zlasti z Len
davo1 pa z Radgono. Res pa je, da so za avtobusne zveze dobre 
osnove.

Razen prevzem centralnih upravnih vlog je seveda industria
lizacija bila tisti poglavitni faktor, ki je sprožil živahni demo
grafski in naselbinski razcvet M urske Sobote. Temu živahnemu 
upravnem u in gospodarskemu razvoju primerno se spreminja tudi 
njeno1 vnanje lice. Tločrt Murske Sobote sicer še danes spominja, 
da je bila še nedavno le tipična velika prekm urska vas s prevlado 
vijočih se ulic ter nizkih pritličnih hiš ob njih. Toda čedalje več 
je tudi nadstropnih novejših zgradb docela urbanskega značaja. 
Sredi Sobote dobiva stari tržni prostor lice centralnega trga štiri
kotne osnovne oblike z visokimi, večnadstropnimi zgradbami in 
z velikim skupnim  spomenikom osvoboditve. V osrednjem delu je 
tudi največ ravnih cest in ulic s precej novejših višjih zgradb. 
Največ večjih, tudi po zunanji podobi modernejših hiš, vil in



javnih zgradb pa nasta ja  v zunanjem obrobju starega mesta, po
sebno ob cestah proti zahodu in jugozahodu, med njimi velika in 
lepa nova gim nazija te r novi gasilski dom, ki s svojim trideset 
metrov visokim stolpom priča, da smo tuka j v najbolj ravninskem 
mestu vse Slovenije. V celem pa kaže Sobota seveda še tipične 
znake mesta v naglem razvoju, a še v prehodnem stadiju.

V prometnem oziru je M urska Sobota dosti dobro zvezana 
z okolico, saj drži vanjo pet cest, štiri z Ravenskega, a le ena proti 
Goričkemu, ki je  zato na boljšem po železniški zveze do Hodoša 
ob meji. Zveza po dolgem po ravnini je še vedno razm emo slabša, 
saj jo oskrbuje samo' ena avtobusna č rta  z enkratnim  parom 
dnevne zveze med Lendavo in Rogaševci.

Povečani demogeografski funkciji prim em o se je M urska So- 
bota v  zadnji dobi naglo» povečala, kakor se razvidi tudi iz sta
tistike, izkazujoče v dobi 1880—1931 napredek za 100 %, od 1786 
na 3571 prebivalcev, kolikor jih je imela v letu 1931. Leta 1953 je 
izkazala M urska Sobota celo 5228 prebivalcev, k a r  pomeni v vsej 
dobi 1880—1953 napredek za nič m anj ko' 192 %.

LENDAVA. D rugo prekm ursko urbanskoi središče je  na dolen
skem Ravenskem. Lendava se po vnanjem licu in po postojanki 
krepko razlikuje od Murske Sobote in stoji ob robu ravnine, in to 
ob onem delu, ki je od nekdaj trpel pod poplavami; naslanja se 
na osamljene Gorice, ki se tu  vzdigujejo^ dokaj strmo. Zdi se torej, 
da je imela Lendava od nekdaj bolj vojaški in obrambni pomen. 
Prevladuje naziranje, da je stala tu  rim ska naselbina Halicanum, 
postaja na cesti iz Poetovi ja  v Sabarijo z odcepom poti mimo' R ad
gone na Flavio' Solvo (7, 17). V srednjem veku se (Dolnja) Lendava 
pojavi kot sedež mogočnega fevdalnega rodu, ki je imel svoj trdni 
grad na gorici, vzpenjajoči se tu kakor nalašč iznad ravnine, ob
vladujoč prehode v več smereh. Pod gradom se je razvilo naselje, 
ki je imelo vsekakor tudi tržno funkcijo; saj se v poznem srednjem 
veku označuje kot oppidum. Tudi za Lendavo so nastopili v novi 
dobi boljši časi, posebno po osušitvi okolice in zgraditvi železnice. 
Po letu 1919 se je na njej promet proti Madžarski ukinil, a  poživil 
v smeri na Čakovec. Lendava je po* letu 1919 postala sedež okraja 
in okrajnih uradov ter znatnejše mejne uprave. Tu se je koncen
triralo precej trgovine in obrti te r celo- nekaj malega industrije 
(žaga, opekarne, parn i mlin, tvom ica dežnikov). Pridobila je tedaj 
kot upravno središče in mejni kraj, toda obenem je  izgubila gospo
darsko zvezo s svojo najbližjo okolico n a  V in JV. Na široko- je 
viden stari lendavski grad, stoječ na višini, eden redkih primerov



v P rekm urju ; še malo više je Trojički vrh z zelo širokim raz
gledom. — Po vnanjem  licu je bila Lendava še pred nedavnim 
mnogo bolj trška nego M urska Sobota, dasi je  imela še 40 %i km et
skega prebivalstva. Na razpolago* je bil le pičel prostor med gori
cami in mokro ravnino pa je zato naselje postavljeno* p rav  na 
tesno ob dolgi glavni cesti, k i se nanjo vežejo le skromne dve, tri 
stranske ulice. Hiše se tišče ena druge in so* povečini nadstropne.

Pod. 90. Lendava, glavna ulica

Toda onega živahnega razvoja in napredka kakor v Soboti tu  ni 
bilo. Pač pa  je Lendava tudi demografsko* rastla v zadnjih deset
letjih  ogrske dobe, toda po letu 1919 je mestece stagniralo; nova 
državna meja je raztrgala njega staro gospodarsko* območje. Ali 
— nova doba je nastopila za mesto po* letu 1945, ko* se je tu  kon
centriralo središče izkoriščanja naftn ih  slojev. Podjetje »Nafta« 
im a v Lendavi v južnem delu mesta svojo upravo, tu  jé glavno 
središče delavcev in uslužbencev, ki so* na delu v pridobivanju 
nafte. Tu, na jugovzhodnem obrobju mesta, je nastalo novo naselje 
»Nafta«, ki biva v  njem in v Treh mlinih 471 uslužbencev in de
lavcev od skupnega števila 1192 ljudi, k a r  jih je zaposlenih pri 
izkoriščanju nafte. Ostali naftn i delavci hodijo ali se vozijo na 
delo iz bližnjih vasi, zlasti iz Čentibe, Dolge vasi, Doline, Gabrja, 
Lakoša, Petišovec te r Pince idr., znaten del pa  tudi iz najbližjih 
m edjim urskih krajev, in sicer Središča, Selnice in Peklenice, v 
manjšem številu še iz drugih.



Gospodarstvo' naftne proizvodnje je spremenilo' značaj Len
dave v glavnem v jugovzhodnem delu, k je r biva v  novem naselju 
N afte 615 ljudi. Ostalo mesto je ohranilo staro podobo z mnogimi 
obrtniki, trgovskimi in drugimi podjetji. Tu se v zadnjih letih 
mnogo- gradi; pri »Konstruktorju« je zaposlenih 151 delovnih moči, 
a  v opekarnah 59. Tudi stara dežnikam a še deluje z 22 zaposlenci.

V celem šteje Lendava dadanes 2413 prebivalcev.

VEČJI KRAJI NA MURSKEM POLJU. U rbanski k ra ji na Murskem 
polju so se razvijali močno pod vplivom mejne vloge, ki jo je 
imela ta  k ra jina  skozi dolga stoletja. P ri tem imamo- v mislih razen 
Ljutomera in Veržeja tudi Radgono, ki stoji na  zgornjem koncu 
Murskega polja, a hk ra ti na njegovem stiku z Apaškim poljem ter 
Lipniško' ravnino, pa obenem zlahka dostopna tudi zgornjemu 
Ravenskemu. Ta ima potemtakem daleč najimenitnejšo postojanko 
in se zato' ne čudimo, da je imela v vseh časih vodilno vlogo. Med 
ostalima dvema trgoma je zelo zanimiva razlika.

LJUTOMER stoji na južnem robu Murskega polja, 5 km proč od 
Mure, pod osamljeno gorico* Kamenščakom, toda hkrati ob Ščav
nici, k i se vije v neštetih meandrih tod mimo proti Muri, spreje
majoč še pritoke iz Goric, med njim i Kostanjevico', in povzročajoč 
ceste povodnji. Ravna okolica Ljutomera je tedaj vlažna in še 
danes pretežno* v  logih in travnikih ter razmeroma redko oblju
dena. Po legi in prirodnih svojstvih soseske zelo spominja na po
ložaj Lendave in podoba je, da je tudi Ljutom er nastal in uspeval 
v prvi vrsti kot obrambna vojaška postojanka. Sledov stare n a 
seljenosti je nekaj, in sicer iz okolice na Z in  JZ. Ko' so ogrsko 
mejo potisnili na Muro', je postal ta  k ra j tako rekoč ogelna mejna 
postojanka, o* čemer pričajo* k rajevna imena Stročja (Strelčja) ves, 
Preseka, Železna gora itd. tik  vzhodno od mesta. Ljutomer sam je 
nastal pod utrjenim  gradom na vzhodnem obronku Kamenščaka. 
Tu se je razvilo oziroma ustanovilo naselje, ki je  imelo* obrambne 
dolžnosti (tudi v Ljutomeru so izkazani strelski dvorci) in je dobilo 
že zgodaj tržne pravice; leta 1265 se imenuje prvič (7, 232) trg. 
Alto še pristavimo, da je bil tak ra t v lasti salzburških škofov, 
katerih ministeriali so sosesko iztrgali Madžarom, smo* označili 
njegovo tedanjo funkcijo*. Tločrt priča s svojim v obliki nepravil
nega štirikotnika odmerjenim, harm onično zazidanim tržnim  pro 
storom, da je bil Ljutom er ustanovljen po načrtu  na novo*; prvoten 
del ob gradu se že zgodaj imenuje S tari trg. Odtlej je moral L ju 
tomer še ponovno opravljati obrambno vlogo, zlasti v dobi turških



napadov. Tudi za urbansko funkcijo ga je lega dokaj dobro uspo
sabljala; postal je tržno središče za dobršen del Slovenskih goric, 
ki premorejo prav  v tej okolici prvovrstne vinograde, in za spodnji 
del Murskega polja. Ostal je  v glavnem tržno središče za ruralno 
okolico in trgovina s kmetijskimi proizvodi je bila poglavitna go
spodarska osnova mesta, zlasti, odkar je  postal končna postaja 
železnice, ki ga je najprej zvezala mimo Radgone na Spilje (Spiel-

Pod. 91. Ljutomer
Štirikotni tržni prostor sredi starega trga

feld), a po letu 1926 tudi na Ormož ter s Soboto-. Tudi obrt je bila 
v trgu vedno dobro razvita, v novi dobi se je stopnjevala z ope
karnam i (103 delavci), strojarno in tovarno usnja (25 delavcev), 
mizarsko- delavnico manjšega obsega (44 delavcev) in še nekaterim i 
obrtnimi podjetji. Kot sedež političnega in sodnega okraja je imel 
tudi vlogo upravnega središča; tu  je nižja gimnazija oziroma me
ščanska šola. Svoji znatni starosti prim em o in v  skladu z načinom 
nastanka ima Ljutomer prav  ljubeznivo lice; osredje trga se od
likuje po skladno in enakomerno z enonadstropnimi hišami za
zidani glavni cesti, ki se v sredi razširi v štirikotni trg. Ob njej 
teče le malo- stranskih ulic pretežno z nižjimi zgradbami. Domi
nantno pozicijo nekdanjega gradu nad  trgom zavzema sedaj 
osnovna šola. Ljutom er je dobil v letu 1927 naslov mesta. Prebi
valcev ima (leta 1953) 1901 in se je  v dobi od leta 1880, ko je bilo 
1140 ljudi v njem, pomnožil za 67 %, a do leta 1931, ko- je imel



1481 prebivalcev, za 30 %!. Izgubil je  sicer vlogo okrajne uprave, 
toda postal sedež velike občine-komune s 17.000 prebivalci in je 
tako' rekoč glavno mesto Prlekije.

VERŽEJ IN RADENCI. Veržej je kraj, ki stoji nekako sredi M ur
skega polja, toda je eno onih naselij, k i jih  ne loči dosti drugega 
od večjih vasi kakor stari tržni naslov. Eden od onih primerov 
tržne ustanovitve, ki se ni obnesla. Toda naglasiti je  treba, da je 
lega k ra ja  za tržno središče povsem ugodna. Podobno je, da je bil 
sušni osrednji predel Murskega polja že zgodaj obljuden. V njem 
stoje med drugimi Križevci, k je r je  izpričana zelo» zgodnja župnija 
Sv. Križ. N a jako stari tradiciji pa  sloni naselje Veržeja samega. 
Našli so sledove obljudenosti iz neolitika, a z obilnimi izkopani
nami je izpričana naselbina bodisi iz hallstattske kot iz latènske 
dobe (II. 1, 2). O nadaljn ji kontinuiteti naseljenosti pričajo staro
slovenski grobovi, ki so jih odkrili p rav  v Veržeju. Ko se je ogrsko- 
štajerska m eja prestavila n a  Muro, je  moral Veržej pomeniti že 
znatno» naselje v osredju sušnega, najbolj naseljenega pasu M ur
skega polja; dobil je  tudi funkcijo v mejni obrambi. Saj je bil od 
reke oddaljen samo za kilometer v pasu, ki je spričo manjše raz
cepljenosti reke prikladen za prehod. Tako» je dobil tržne pravice, 
domneva se (7, 232), da v sredi 14. stoletja (leta 1342). Tudi v po
znejših stoletjih, zlasti v dobi turških  napadov, je imel važno 
vlogo v obrambi; o» tem pripovedujejo' tudi sledovi o gradiču, ki 
je stal na južni strani k ra ja  (II. 1, 2). Toda v tržni vlogi se ni 
mogel uveljaviti, očitno ker sta bila ustanovljena Ljutomer in 
Radgona n a  bolj pestrih pogojih in v  strateško bolj zaščiteni legi. 
Tločrt Veržeja priča, da so k a r  staremu kmetskemu naselju po
delili tržne pravice in da niso morda trga osnovali na novo. Kaže 
nam običajno veliko gručasto vas s številnimi, na prekm urski 
način se vijočimi ulicami in kmetskimi domovi, ki ne kažejo» nikjer 
tesno sklenjene zazidanosti. Veržej je nekoliko pridobil, ko» so 
leta 1926 tu  zgradili most za cesto čez Muro» in brž nato še želez
niški most z železniško postajo. Toda še vedno» ima Veržej p re 
težno kmetski značaj, običajne kmetske hiše, med njim i neredke 
s slamnato» streho». O d leta 1880 se mu je prebivalstvo» pomnožilo 
za 25 %' na 800 v letu 1931 ter na  880 v letu 1953, to» je za 38%.

V R a d e n c i h  se je razvilo urbansko» naselje posebnega tipa. 
Okrog slatinskega izvora nastajajo» zdraviliške naprave, hoteli, 
upravna poslopja, kopališče in park i pa  tudi nekaj hotelov, gostiln 
m restavracij. Le malo gostov se namesti po» zasebnih hišah. Toda 
cez zimo so Radenci domala prazni, saj stoje izven stare kmetske



vasi Radenci, ki je ohranila svoj kmetski značaj. Zelo mnogo se 
slatine razpošilja v steklenicah po- vsej državi pa tudi v inozemstvo. 
Radenci zberejo na leto do- 1600 gostov s preko 17.000 nočninami 
(1938). Zajemanje slatine se opira na  tri kraje: na  Radence, na 
Petanjce in na  Boračevo; skupno zaposluje slatinsko podjetje 
218 ljudi.

Pod. 92. Mursko polje pri Hrastju, k je r  so navrtali nove slatinske izvore

RADGONA je bila dolgo najimenitnejše naselje v slovenskem 
delu M urske ravnine. V današnjem  položaju je treba pri njej raz
likovati tri dele : starodavni grad na 60 m visokem Grajskem hribu, 
trg Gornja Radgona, ki p ripada sedaj J ugoslaviji, in končno- mesto 
Radgona, ki so jo leta 1919 prisodili Avstriji ter je ostala v Avstriji 
tudi po letu 1945. Toda genetično moramo vse naselje obravnavati 
kot enoto, kakor je kot enoto pozna stari razvoj.

Radgona ima zelo- ugodno lego. Stoji nekako točno v sredini 
Murske ravnine, ako jo vzamemo od ustja  Krke do soseske pri 
Wildonu kot celoto, in sicer tam kaj, k je r segajo Slovenske gorice 
v dolgem pomolu v ravan ter ločijo Mursko- polje od Apaškega. 
Tu teče M ura tik ob Goricah in ker je na zavoju pas rečnih ro
kavov jako- ozek, je k ra j prikladen za prehod. Končno- sestoji ta 
ogelni hrib Slovenskih goric iz trdnega miocenskega apnika, ki se 
vzdiguje s strmimi pobočji nad reko ter s tern vabi na naselitev



onega, ki ima interes na vojaški obvladi ali obrambi pokrajine, 
pa  na nadzorovanju preboda čez Muro. Po teh svojstvih pozicije 
se more v M urski ravnini samo' Wildon meriti z Radgono-.

K aj čudo, da.se sledovi poseljenosti kažejo- v Radgoni od neo- 
] itika skozi hallstattsko- in latensko dobo in zelo- je utemeljena do
mneva, da je bilo tu  tudi v rimskih časih naselje. Srednji vek nam 
jo v listinah im enuje šele od 12. stoletja dalje, ko- se je tu  ustalila 
meja nasproti Ogrski in ostala na Muri in Kučnici do leta 1919. 
Toda njeno ime priča, da je nastala v svoji zasnovi že zgodaj v 
slovenski dobi, zakaj imenuje se po Radigo-ju, vsekakor slovenskem 
veljaku, R a d (i) g o (j e v i) n  a, v  nemških virih Ratego-ysburch (7). 
Ime pomeni grad na hribu, ki predstavlja začetek naselja. Tu je 
bila ena najstarejših  pražupnij. Že zgodaj je pod Grajskim  hribom 
nastajalo naselje, a  ko se je semkaj preložila meja, se je kmalu 
ustanovil trg, ki se že leta 1265 (10) im enuje mesto. Podoba je, da 
se je tržno naselje ustanovilo- na novo, zakaj razporedba ulic z 
velikim štirikotnim trgom na sredi izpričuje tlo-črt, urejen po na 
črtu. Mesto je postavljeno- v jako- zavarovano- lego, zakaj M ura je 
sprva tekla severno o-b mestu, kakor priča tudi ime »stara Mura« 
za tam kaj ohranjeni m urski rokav. Računati p a  moramo-, da je že 
tak ra t obstajal rečni rokav ob južni strani mesta, tako- da je stalo 
kakor na otoku. Šele kesneje je M ura spremenila svo-j tok in p re 
ložila glavno- strugo med mesto- in G rad ter medtem neposredno 
pod njim  nastalo naselje, ki je dobilo- ime Gornje Radgone.

S svojo obvladujočo- pozicijo- na Grajskem hribu je bila Rad
gona vedno važen člen v obrambi meje, bodisi v časih borbe z 
Madžari kakor pozneje v dobi turških  navalov in drugih mejnih 
homatij. Toda Radgona se je razvijala uspešno kot tržišče, saj je 
tod mimo- držala po-t čez Slovenske gorice, ki jih je v smeri n a  P tu j 
najlažje prekoračiti. Kot posest deželnega vojvode je Radgona do
bila velike tržne privilegije, podobno kot Maribor, zlasti glede 
trgovine z vinom, pa se je temu primerno- jako ugodno- razvijala. 
Po- velikosti in trgovskem delokrogu ter obrtnem razcvetu se je 
mogla kosati s prvim i mesti v deželi. V novi dobi je sicer pomen 
njene vojaške vloge nehaval, a ostala ji je  funkcija tržišča, za kar 
jo je še vedno usposabljala lega sredi široke ravnine in na vznožju 
dobrih vinorodnih goric. Trgovina s poljedelskimi pridelki, zlasti 
vino-m, ter zalaganje kmetskega prebivalstva z obrtnimi izdelki in 
drugimi potrebščinami je bilo od nekdaj v ir njenega bogastva. 
Leta 1885 je dobila železniško- zvezo- na  Špilje (Spielfeld), a leta 1890 
se je železnica podaljšala do Ljutomera. Odslej se je še lažje preko 
Radgone izvažal velik del proizvodov ravnine in Slovenskih goric,



zlasti vina, ja jc in sadja, a tudi kmetijskih pridelkov iz P rek 
m urja, ki je  k ljub  meji zelo ugodno* uporabljalo radgonski trg. 
M anj je  mogla napredovati obrt; industrija more pokazati, razen 
opekam  in žag, samo* eno* večje podjetje: predelovanje v ina z iz
delovanjem šam panjca v Gornji Radgoni. Toda izredno živahna 
trgovina s pridelki km etijstva in živinoreje ter vinogradništva je 
povzročila zelo živahen razvoj gostilniških te r hotelskih podjetij. 
Prevzela je tudi upravno funkcijo, toda v dveh ločenih področjih.
V Radgoni sami je  bil sedež enako imenovanega političnega in sod
nega okraja, a v Gornji Radgoni sedež posebnega sodnega okraja, 
obsegajočega bližnje Gorice ter zgornji del Murskega polja, p ri
padajočega političnemu glavarstvu Ljutomer. G o r n j a  R a d g o n a  
kot najim enitnejše predmestje in izhodišče mesta se je  razvijalo 
do neke mere po svoje, imelo* svoje železniško* postajališče ter do
seglo, da ga je oblast proglasila kot samostojen trg  v letu 1907.

V dobi razmejitve po svetovni vojni leta 1918/19 je nastalo 
vprašanje, kam  dodeliti Radgono*, ki stoji na narodni meji. Upo
števajoč, da je na J, V in S obdana s sklenjenim slovenskim ozem
ljem in da se n jena trgovina v glavnem naslanja n a  slovensko 
okolico, je mirovna konferenca v Parizu  prvotno* vso Radgono p ri
sodila Jugoslaviji z vsem obmestjem med Muro* in Kučnico* malo 
m anj kot do O brajne (Halbenrain), ki bi bila ostala Avstriji. Toda 
v kesnejših spremembah je Radgono* vendarle dodelila Avstriji, in 
sicer mesto na levi strani Mure z okolico, kar je je v kotu med 
Kučnico* in Muro, toda brez Spodnjega Grisa, ležečega n a  desnem 
bregu Mure, ki je  ostal Jugoslaviji, podobno kot Gornja Radgona. 
S tem se je  razdelilo* prastaro naselje, ki se je razvilo' kot enota; 
kakor je  pripadel Jugoslaviji grad z jedrom vojaške in stare n a 
selbinske pozicije, tako je G ornja Radgona ohranila glavno pod
ročje radgonskega trgovinskega okoliša. Mestu Radgoni je vsekakor 
izpodrezan gospodarski živec s tem, da ji je ostal samo spodnji del 
Lipniške ravnine, za katerega pa leži povsem periferno; jugoslo
vansko* ozemlje jo obdaja od treh strani. Temu prim eren je razvoj 
trga Gornja Radgona in mesta Radgone (Radkersburg) od leta 1919 
dalje. Leta 1880 je imela Radgona-mesto (brez Spodnjega Grisa) 
2255, a  trg Gornja Radgona (s Spodnjim Grisom) 1043 prebivalcev 
(skupaj 3298), toda do leta 1931 je  naš trg napredoval na  1289 ljudi, 
to je za 23 %, a  do leta 1953 n a  1645, to je  za 58 %>. V naši dobi je 
bil docela upravičeno* Gornji Radgoni priznan značaj in naslov 
mesta. Radgona kot mesto* v Avstriji je nazadovala za 19 %* na 1805, 
a do le ta 1951 celo n a  1781 prebivalcev.



Tržišča na Upniški ravnini

G ornja Radgona je ohranila trgovino* z vinom, sadjem in d ru 
gimi kmetijskimi pridelki; tudi les se je močno izvažal od tod, 
ohranila je izdelovalnico šampanjca, sektov itd. (nekdanji Bouvier), 
opekarne in žage, ohranila je  dolgo tudi sedež sodnega okraja, a 
pridobila funkcijo* mejne postojanke, saj je šel tod znaten promet 
čez mejo v Avstrijo*, kam or so* izvažali obilo vina in drugih p ri
delkov. Mestu Gornji Radgoni je ostal seveda v tločrtu značaj ne
kdanjega predm estja; na prvi pogled se vidi, da se je k ra j razvil 
ob cestah, ki držita k  mostu čez Muro*, ob kateri je še vedno nje
govo središče.

Mesto* Radgona kaže že po svojem vnanjem  licu, da je  staro 
naselje, ki se je harmonično razvilo in doseglo* stopnjo* enakomerne 
zazidanosti, s tipičnim štirikotnim trgom v sredini pa z, enakomerno 
visokimi, tesno* stoječimi hišami.

Radgona je stala na narodni meji že skozi stoletja; vasi v kotu 
med Muro* in K učni co so* bile ves čas popolnoma slovenske tja  do 
samega mesta. V Zetincih, Dedoncih, Zenkovcih in Slovenski Gorici 
je bilo leta 1880 od skupnega števila 711 prebivalcev samo* 54 Nem
cev in celo v P o tm i (Laafeld) tik ob mestu je bilo* poleg 39 Nemcev 
211 Slovencev, ne glede na  številne prekm urske doseljence. Slo
venski Prekm urci so* se namreč zelo močno doseljevali v Radgono 
in njeno* okolico in leta 1910 so* pomenili v imenovanih vaseh 39 %, 
a celo* v mestu Radgoni 16 %* celotnega prebivalstva. P o tm a se je 
ta čas precej ponemčevala, v ostalih štirih vaseh je leta 1910 
avstrijska statistika izkazala še vedno* samo eno tretjino prebi
valcev z nemškim občevalnim jezikom, drugi dve tretjini pa sta 
odpadli na prekm urske in domače Slovence. Kako* se je po letu 1918 
razvijalo* jezikovno* in narodno* razmerje, manjkajo* podatki.

V letu 1951 so* pri ljudskem štetju avstrijske oblasti naštele 
slovensko večino* samo* v eni od teh vasi, in sicer v Dedoncih, 102 
s slovenskim ter 14 z nemškim občevalnim jezikom, medtem ko 
so po drugih k ra jih  izkazali samo* neznatne številke s slovenskim 
občevalnim jezikom (na prim er Potrna 40, Radgona 27 itd.). Toda 
istočasno so našteli še vedno nekaj ljudi tujega državljanstva, ki 
so očitno še vedno največ ali celo vsi Prekmurci, in sicer v vseh 
teh krajih  skupno 342, medtem ko so prebivalcev s slovenskim 
občevalnim jezikom našteli skupno* samo* 180 (54 a). Tudi sedaj so 
torej ugotavljali le občevalni jezik, ne pa narodnost.

TRŽIŠČA NA LIPNIŠKI RAVNINI. V avstrijskem delu Murske rav 
nine je nekaj urbanskih krajev, ki stoje tik  onstran narodne meje 
ali pa še na njej in ki so predstavljali spričo* tega prirodna tržišča



tudi za bližnje slovensko’ prebivalstvo vsaj do neke mere. Saj se 
vsi drže v bližini Mure ali celo stoje povsem ob njej. O dkar se je 
nova državna meja naslonila na etnografsko1 mej ri i co, so se gospo
darski stiki med temi urbanskim i naselji ter slovensko okolico zelo 
skrčili.

C m u r e k  stoji na aluvialni ravnini na levi strani tik ob Muri. 
Toda Cmureški grad pripada še Slovenskim goricam, stoječ na 
dokaj strmem brdu  iz trdnega litavskega apnika. P rav  ta  grad je 
pomenil osnovo za nastanek trga. Apniško brdo stoji na oglu Slo
venskih goric in  je bilo* za strateška obvlada okolice zelo* prikladno*, 
tembolj, ko se tu  M ura zaganja ob odporno* vznožje goric in je 
spričo* tega njega struga za prehod precej pripravna. Pod gradom, 
ki je  na njem gospodoval dokaj mogočen fevdalni rod, je nastalo 
tržno naselje, ki je imelo* tržne pravice že pred  letom 1401. Cmurek 
je postal zgodaj tudi sedež župnije. V moderni dobi je bil sedež 
sodnega okraja, ki so* mu bile podrejene tudi bližnje gorice ter 
zahodni del A paške ravnine. Z razm ejitvijo v letu 1919 je  trg 
Cm urek pripadel Avstriji, a Jugoslaviji je ostal Gornji Cmurek 
z gradom, ki pa že poprej upravno* ni bil združen s trško* občino. 
S tem je bila bistveno* prizadeta prometna funkcija Cm ureka; saj 
vodi tu  čez Muro* edini most med Radgono* in Špiljami in se z reko 
vzporedno tekoča železnica najbolj približa Slovenskim goricam. 
Ni čudo, da je po prevratu  leta 1918 Cm urek sprva znatna naza
doval in si je  mogel šele polagoma nekoliko opomoči; v celem 
izkazuje v dobi 1880—1931 le za 6 %  p rirastka ter je štel v letu 1934 
1620 prebivalcev. Do* leta 1951 pa se mu je z novimi doselitvami 
število prebivalstva povečalo na 1986.

U rbanski k ra ji na Lipniškem polju v ožjem smislu so* imeli s 
sedanjim etnografskim slovenskim ozemljem le malo* gospodarskih 
stikov, tem manj, čim severneje se nahajajo. Vsa ta  urbanska 
naselja so se razvila v zahodnem delu ravnine, v bližini Mure, in 
sicer tam kaj, k je r se od poldnevniške obmurske poti cepijo pro
metne zveze v stran. Troje prirodnih prometnih križišč je na 
kazanih tu. Prvo* med njimi je na jugu, k je r preide M urska ravan 
iz poldnevniške v vzporedniško smer in se iz nje vzdigne prehod 
čez Slovenske gorice proti M ariboru—P tu ju  ter se hkrati odpre po 
dolini Gomilnice naravna pot proti Lučanam. Tu je v srednjem 
veku na obilnih arheoloških sledeh iz rimske dobe nastal trg 
S t r a s s ,  ki s svojim imenom priča o* povezanosti na rimsko cesto. 
Nedvomno* je njega nastanek v zvezi s starodavnim cestnim k ri
žiščem; glavna cesta je semkaj pridržala od Poetovia in peljala 
dalje v Flavio Solvo. Toda v  srednjem veku urbansko središče na



ravnini ni imelo strateške zaščite, zato se je nem ara zgodaj razvil 
še drug tržni k ra j E r n o v ž  (Ehrenhausen), ki je nastal pod gra
dom, postavljenim na gorico iz litavskega apnenca ob sotočju Mure 
in Gomilnice. Toda niti prvi niti drugi trg ni dobil v modemi dobi 
upravne vloge, pa sta spričo tega oba mogla imeti le skromen go
spodarski vpliv na bližnje slovenske vasi. O ba sta ostala skromna 
tudi v svoji rasti in gospodarskem uspevanju. Strass je dosegel 
do 1934 z 31 %  prirastka 1267 prebivalcev, a je imel leta 1951 samo 
še 1104 ljudi, medtem ko je Em ovž-Ehrenhausen z 22 %> pomnožitve 
napredoval na 725 ljudi, do leta 1951 pa na 935 ljudi, ker so* se 
priselili begunci iz Sudetov. Moderno prometno1 križišče pa se je 
razvilo v Špilju (Spielfeldu), stoječem že na vznožju Slovenskih 
goric, na desni strani Mure. Tu se cepi od glavne železnice stranska 
proga, ki vodi po« M urski ravnini navzdol in ki prestopi pri Rad
goni na jugoslovansko' ozemlje. O d leta 1919 je Špilje mejna avstrij
ska železniška in carinska postaja.

V srednjem delu pravega Lipniškega polja je  drugo po prirodi 
odbrano mestoi za urbansko* središče, blizu tam, k je r se Solba izteka 
v Muro in se ob njej na Mursko ravan odpira dolga dolina s p re 
hodi ob Čakavi in pod Golico te r s prehodom čez Radelj. Tu je 
stalo sredi zgodaj obljudene pokrajine rimsko mesto Flavia Solva 
(blizu sedanje vasi Wagna). Slovenci so se v tej pokrajini zelo na 
gosto' naselili; na Lipniškem polju se je  že jako zgodaj razvilo 
znatnejše tržišče z imenom L i p n i c a  (danes Stari trg, Alten- 
markt). Pozneje v srednjem veku so v bližini ustanovili trg, ki 
mu je ostalo staro ime Lipnica (Leibnitz), pod zaščito gradu na 
goriškem pomolu v vijugi Solbe. Lipnica je bila že zgodaj tudi 
cerkveno središče, saj se kot župnijo; imenuje že od 12. stoletja 
dalje. Razvila se je v glavno gospodarsko središče Lipniškega 
polja, za k a r  jo usposablja poleg osrednje lege tudi ugodno pro
metno križišče. O stala je na veliki cesti in tu  so' od glavne želez
nice izpeljali stransko progo* po Solbski dolini tja  do premogov
nikov. Zato je mogla gospodarsko dobro napredovati in je postala 
sedež političnega okraja, ki so mu pripadale še nekatere slovenske 
vasi v hribih in goricah okrog Lučan. Do leta 1934 se ji je prebi
valstvo pomnožilo* na 3870 ljudi, a  do leta 1951 celo* na  5524 p re 
bivalcev. Naslov mesta so Lipnici podelili šele leta 1913.

V soteski med Lipniškim in Graškim poljem stoji pod mo
gočnim starodavnim gradom W i 1 d o* n , ki ima po prirodi za 
prestolnico dežele boljše pogoje nego Gradec (43). S slovensko po
krajino ni imel niti upravnih niti gospodarskih stikov v moderni 
dobi.



NEKATERE DEMOGEOGRAFSKE POSEBNOSTI 

PREKM URJA IN  PR LEK IJE  TER APAŠKE RAVNINE

PRLEKIJA. M ursko polje je  jedro znamenite Prlekije, one za
nimive slovenske panonske pokrajine, k je r bivajo Prleki, znani 
daleč naokrog po svojskih demogeografskih, zlasti etnografskih 
značilnostih. P rlekija pa je znatno širša od Murskega polja, saj

Pod. 93. Kmetski dom na diluvialni terasi v Kupetincih na Murskem polju

obsega tudi vzhodne Slovenske gorice nekako- do- črte, ki veže po
virje Ščavnice, Marijo Snežno-, dolino Velke, Gradišče (Sv. Trojico), 
Sv. U rbana ter vzhodno okolico P tu ja , vključujoč tudi še spodnji 
del D ravskega polja z Lukovo- deželo- (160). Med značilnimi svojstvi 
Prlekije so na prim er posebnosti v narečju, zlasti uporaba besedice 
»prle« namesto prej; po- tem jih  imenujejo Prleke.* V Prlekiji pre

* Prleki sami, predvsem tisti zadaj za Ptujem, imenujejo Poljance on
stran Drave »Kujleke« zaradi tega, k e r  zelo uporabljajo besedo »kuj« v 
svojem govoru. »Gorčanje« so predvsem zadaj za Vurbergom in t ja  do okrog 
Šentilja. Res je, v vsakem od teh demogeografskih priimkov tiči pravzaprav 
malo rahlo zasmehljivega, a vendar toliko, da sproži tudi tepeže, če je  beseda 
izrečena ob napačni priložnosti. Dejansko pa v n jih  prihaja  do izraza ljudski 
čut za razločke v narečjih. Kar poglejmo Ramovševo Dialektološko karto 
slovenskega jezika iz leta 1930, pa nas po vsem tem ne preseneti, da so jeziko
slovci ugotovili nič manj ko pet dialektnih skupin v Slovenskih goricah. 
V njih  se zrcali izredno pestri razvoj družbenih odnosov in sprememb v tej 
prirodno-geografsko enotni, toda historično izredno razgibani pokrajini.



vladuje liiša na vogel te r v ključu, medtem ko vidimo v zahodnih 
Slovenskih goricah kmetski dom v običajni gruči. Obilo' samo
svojega imajo Prleki v ljudskih šegah in v starih običajih; vsaka 
vas ima svoj ljudski »grb«, močnate jedi so> tod v posebnih čislih, 
in sicer raznovrstni »gibanci in lcrapci« (160). Tudi narodna noša 
se je odlikovala po posebno močnih panonskih elementih, a je v 
moderni dobi naglo izgubila svoje posebnosti.

Pod. 94. Mlini na Muri

K akor se vidi po navedbah o obsegu, sestoji P rlekija iz pod
ročij, k i pripadajo različnim prirodnim  enotam, Murskemu ter 
Dravskemu polju in Slovenskim goricam; ne more se tedaj skle
pati, da bi bila priroda sama vzrok tem skupnim  demogeografskim 
posebnostim. Podoba je, da je njihov nastanek v genetični zvezi 
s kolebanjem ogrsko-štajerske meje in sploh mejnim značajem 
pokrajine. Saj se je ogrsko-štajerska m eja šele proti koncu 12. sto
letja od prvotne črte, ki je potekala nekako med Ptujem  in R ad
gono, torej v glavnem po zahodnem robu Prlekije, prem aknila na 
Muro ter na odsek med Ljutomerom in Središčem, k je r se je držala 
skozi stoletja. P rlek ija  je potemtakem geografska enota posebnega 
značaja; njena enotnost ne temelji na  prirodnih razlikah njenega 
ozemlja v prim eru s sosedstvom, marveč na  legi in posebnih zgo
dovinskih procesih mejnega predela, k i je  m enjaval politično p ri
padnost. V osnovah njenih posebnosti je očitno močna tradicija



iz dobe, preden soi tudi tu  zavladali štajerski fevdalci, pa posebno 
demogeografsko dogajanje v  sledečih časih, ko* je bilo treba novo 
pridobljeno ozemlje močneje poseliti, ga vojaško zavarovati in 
u trd iti te r krepko povezati na zahodno* sosedstvo.

O vsem tem je  ostalo razen že naznačenih svojstev dokaj 
sledov v Prlekiji, vidnih zlasti v krajevnih imenih: tičejo* se največ 
nekdanje mejne funkcije našega predela in  obrambnih naprav.
V tedanjih mejnih odnošajih so' se zlasti posluževali uredbe »pre
sek« in »vrat« sredi gozdnega in tudi drugače komaj prehodnega 
mejnega pasu. K jer se stikajo* Slovenske in Medjimurske gorice, 
nam še danes k rajevna im ena te  vrste pričajo o nekdanji obrambni 
mejni funkciji pokrajine, na prim er Preseka (pri Ljutomeru in 
Središču), Veliki in Mali Kog, Sv. Bolfenk n a  Kogu (nem. Kaag, iz 
Gehag =  preseka), Železna vrata, Železne dveri (pri Jeruzalemu), 
Strelčji vrh, Stročja ves, S tražna gora (pri Sv. Tomažu) itd. Ne
m ara je tudi zgornja zgostitev prebivalstva v zvezi z mejnim 
značajem pokrajine. Saj SO' v  opustošeno mejno* ozemlje pošiljali 
naselnike, da zavarujejo mejo, med njim i posebne strelce s strel
skimi dvorci, nekake graničarje; po; njih  so ostali krajevni nazivi 
Strelci, Strelčji vrh, Stročja ves itd. Podobno je  bila  u trjena meja 
na ogrski strani in tudi v P rekm urju  so se ohranila nanjo* spomi
njajoča krajevna imena Strelci, Straža (madž. Öri-); nem ara so 
imeli strelcem podobno vlogo* nemešnjaki, svobodni kmetje, k a 
terih potomce vidimo pod navedenim imenom še dandanes po ne
katerih  prekm urskih vaseh, ne da  bi se sedaj še k a j razlikovali 
od ostalih kmetov.

APASKA RAVAN* ima neke posebnosti svojega geografskega 
položaja. Je to precej široka, ravan, toda M ura jo  loči od Lipniške 
ravnine, a gorice pri Gornji Radgoni jo ločijo od Murskega polja, 
medtem ko* se na vsej južni strani nanjo* naslanjajo Slovenske go
rice. Zato je imela A paška ravan  tudi svojevrstne demogeografske 
poteze. Semkaj je  precej močno segala germ anizacija čez Lipniško 
ravnino, toda na njej se je držalo* tudi avtohtono* slovensko* pre
bivalstvo*. V tej pokrajini ob narodni meji so* se tudi v novejši dobi 
priseljevali ljud je  tako* rekoč od vseh strani. Največ se je semkaj

* Ime Apaške kotline se je  zaneslo k nam iz zunanjega, predvsem fran
coskega političnega in znanstvenega območja, k je r  uporabljajo označbo 
»bassin«, ki pa se ne krije  popolnoma z našim terminom kotline. V našem 
jeziku je  najprikladnejša in najtočnejša označba Apaška ravnina ali Apaško 
polje.



naseljevalo ljudi iz bližnjih Slovenskih goric, kakor so nam  že na 
prvi pogled razodevali priim ki ljudi po apaških vaseh. Ker leži 
na desni strani Mure, je bila od ostale ravnine dokaj ločena pa 
tesneje povezana s Slovenskimi goricami; učinek se je kazal v 
narodnostni sestavi prebivalstva, zakaj obilno so' se doseljevali 
slovenski okoličani in A paška ravan je dejansko ohranila značaj 
narodno mešane pokrajine. Isti proces narodnega mešanja se je

Pod. 95. Apaška ravan z regulirano Muro in logi ob njej
Pogled z Radgonskega gradu

ponavljal v novejši dobi med obema vojnama. Med doseljenci jih 
je bilo nekaj malega z one strani Mure, z nemškega ozemlja Lip- 
niške ravnine. Brez prim ere več jih  je prišlo iz slovenske okolice, 
in sicer so prihajali iz Slovenskih goric, nekaj p a  tudi z D ravskega 
pa Murskega polja, posebno' obilo iz P rekm urja. Prekm urci so se 
posebno* radi doseljevali na to stran Mure; v Radgoni sami, v 
mestu, brez okolice, je štetje leta 1910 izkazalo 922 ljudi ogrskega 
državljanstva, ki so bili z majhnim i izjemami slovenski doseljenci 
iz Prekm urja, predstavljajoč eno1 tretjino prebivalstva. Domala po 
vseh vaseh A paške ravnine so bili raztreseni Prekm urci; tem  več 
ji je bilo, čim bolj gremo proti vzhodu; v celoti leta 1910 337 po 
avstrijskih uradnih  podatkih. Tako* doseljenci iz krajev na  desni 
strani Mure kot iz P rekm urja  so se do leta 1918 v Apaški ravnini 
ponemčevali ali so vsaj zanje povečini vpisovali nemški občevalni 
jezik. Po* osvobojenju 1918, ko je prišlo posebno* mnogo bivših



» Amerikancev«, se je proces germanizacije ustavil in spričo tega 
je umljivo, đa je tod rastlo število slovenskih kmetov. P ri štetju 
leta 1931 se je izkazalo, da je v vaseh Apaške ravnine 2410 pre 
bivalcev slovenskega m aterinskega jezika in le 2306 Nemcev poleg 
53 M adžarov in poleg 224 tu jih  državljanov nemške in 10 m a
džarske narodnosti.

Pod. 96. Apače, središče Apaške ravnine

V obdobju druge svetovne vojne se je narodnostna struk tura 
Apaške ravnine znova spremenila. Za časa hitlerjevske okupacije 
so Nemci s sodelovanjem tukajšn jih  šovinističnih rojakov izselili 
ali odgnali v taborišča mnogo naših najzavednejših ljudi. Ko pa 
so se hitlerjevske vojske, poražene n a  bojiščih vzhodne in po
donavske Evrope, um ikale čez avstrijske dežele, so z njim i bežali 
nešteti nemški sodelavci in naseljenci iz naših krajev  in p rav  po
sebno tudi iz Apaške ravnine. N ekateri preostali so se za njimi 
selili še kesneje. N a zapuščene kmetije po apaških vaseh so> se 
naselili največ km etje in delavci iz bližnjih štajerskih krajev, ki 
predstavljajo danes skupno 60 %  apaškega prebivalstva, seveda 
skupaj s starim i rojaki, k i so se po strahotah hitlerjevskega naci
stičnega okupatorja vrnili na svoje domove. Ostali naseljenci so 
iz drugih slovenskih pokrajin, največ iz Prim orja, z Dolenjskega 
in iz Bele krajine, k je r je okupator požgal njihove domove, da so



si mogli rešiti komaj golo življenje. In  tako so se vasi Apaške rav 
nine zopet obljudile. Medtem ko so štele v letu 1931 v okviru pred 
vojne skupne občine 4720 ljudi, s tujim i državljani celo 4954, je 
štetje v letu 1948 izkazalo- 4646, a  le ta 1953 4306 prebivalcev. Y po
vojnih letih obnove, industrializacije in velikih gradenj so- si ne
kateri kmetski ljudje iz vasi Apaške ravnine začasno ali trajno 
poiskali dela drugod po Sloveniji. Glavno- demogeografsko središče 
Apaške ravnine pa so še zmerom Apače.

PREKMURJE. K akor veže Prlekija v enoto Mursko polje z vzhod
nim delom Slovenskih goric ter majhnim  kosom Dravskega polja, 
podobno je povezano- Ravensko- z Goričkim v enoto- Prekm urja. 
P rekm urje ima mnoga demogeografska dejstva skupna, povečini 
nastala kot učinek posebne družbene, politične, ku lturne in gospo
darske- preteklosti. Toda značilno- je, da m arsikatere prekm urske 
svojskosti, zlasti etnografske, spominjajo n a  prleške poteze in ne
dvomno- im ata obe pokrajini mnoga skupna ali vsaj zelo podobna 
svo-jstva, bodisi iz etnološkega kot iz m aterialnega sveta. (V etno
grafskem pogledu najdemo- največ prekm ursko-prleškim značil
nostim podobnega ali sorodnega v Beli krajini.) V obliki hiše in 
kmetskega doma ter gospodarskih poslopij so si Prleki in P rek 
murci jako podobni; pri njih je slovenski panonski tip v vseh po
gledih najbolj izrazit. Se p rav  posebno- p a  velja to o Prekm urju.
V vsakem pogledu je Prekm urje najbolj panonski slovenski predel, 
bodisi po prirodnih svojstvih površja in podnebnih razm erah kakor 
po zgodovinski preteklosti, ki je vplivala na  razvoj marsikaterega 
od demogeo-grafskih pojavov, da se še- dandanes razlikujejo- od 
splošno-slovenskih. Tu naj opozorimo zlasti še na  posebno- sestavo 
prebivalstva.

Prekm urje je razen neznatnih, komaj omembe vrednih pro
testantskih izjem v Ziljski dolini edina pokrajina na Slovenskem, 
k jer so1 se ohranili e v a n g e l i č a n i  do- danes. K akor moremo 
razvideti s karte  (145), protestanti niso- enakomerno- razporejeni po 
Prekm urju, marveč jih je največ po srednjem in vzhodnem Go
ričkem, k je r im ajo večino, p a  v severnem delu Ravenskega, v 
okolici M urske Sobote, k je r so tudi jako močno zastopani. Malo 
jih je na zahodnem Goričkem, medtem ko je Dolensko- popolnoma 
enotno katoliško'. Razporedba evangeličanov sloni v glavnem na 
učinkih zgodovinskih dejstev; kakor so bili usmerjeni fevdalni gra
ščinski gospodarji v dobi reformacije in protireformacije, v  istem 
razmerju se zrcali še danes konfesionalna sestava prebivalstva. 
Nekaj spremembe so- prinesle seveda še kesnejše notranje selitve,



ki povzročajo še dandanes malo kolebanja v številčnem razm erju 
po posameznih vaseh in občinah (145). Ko hodimo po Prekm ur ju, 
na  zunaj kom aj ka j opazimo o konfesionalnih razlikah po vaseh; 
znam enj ni ob poteh med evangeličani, tu, tam  vidimo preproste 
lesene kapele po vasicah, po- notranjosti hiš ni svetniških podob itd. 
Povečini so prekm urske vasi — razen na jugu — versko mešane, 
a med raznoverci vlada povsod najlepše soglasje. Pripom niti je, 
da so prekm urski evangeličani, kakor se sami najra je  imenujejo, 
domala vsi Slovenci, medtem ko' so- kalvinci samo Madžari. Po
zornost vzbuja dejstvo, da imajo evangeličani znatno manj številne 
družine, najčešče po dva, tri otroke. Njihove vasi kažejo spričo 
tega v teku zadnjih desetletij znatno m anj prirastka, a more se 
opazovati, da po> znatnem delu gospodarsko dokaj dobro stoje, ne
m ara p rav  zaradi tega, ker se posestva niso tako silno razkosala.

Med protestanti je nekaj malega pripadnikov k a l v i n s k e  
veroizpovedi (leta 1931 v vsem Prekm urju  761 ljudi). Toda vsi so 
m adžarske narodnosti, omejeni n a  vzhodni obmejni pas Goričkega, 
k je r se s Slovenci mešajo Madžari. Največ jih b iva v Motvarjavcih, 
k je r pomenijoi tri četrtine in k jer je njihovoi cerkveno središče, nato 
v Cičečki vasi in Središču, znatnejše kalvinske manjšine so> tudi 
v K rplivniku, Domanjšovcih in Hodošu. N em ara ni bilo brez po
m ena za ustalitev narodne meje, da so kalvinci zna tno zastopani 
v  vseh navedenih narodno mešanih obmejnih vaseh na Goričkem.

Ozemlje prekm urskih Slovencev predstavlja nekak narod
nostni polotok med Nemci ter Madžari. Ni čudo, da so v P rek 
m urju  zastopani tudi drobci sosednih narodnih skupin. K akor so 
državno mejo na Goričkem po1 razvodju potegnili tako, da so ostale 
slovenske vasi v Porabju pod Madžarsko, podobno so uredili 
državno mejo- čez Lendavske gorice in naši državi je pripadlo 
nekaj m adžarskih in narodno mešanih vasi. N ekaj jih  je v mejnem 
pasu na vzhodnem Goričkem, poglavitni del pa se nahaja  po rav 
nini ob Lendavskih goricah.

V zahodnem Prekm urju  so bivali v treh vaseh, ležečih v dolini 
mejnega potoka Kučnice (Fikšinci, Kramarovci in Ocinje), Nemci 
v večjem številu, a SO' se v letu 1945 izselili.

Posebnost P rekm urja  je  znatnejše število- Židov, ki so živeli 
razen v Soboti te r Lendavi tudi po nekaterih vaseh kot trgovci in 
krčm arji. V vsem Prekm urju  je bilo leta 1931 476 Židov, to je 58 % 
vseh izraelitov Slovenije. V nobeni pokrajini na  Slovenskem niso 
imeli v kmetskem življenju Židje tako* pomembne gospodarsko- 
socialne vloge kakor v Prekm urju, O’ čemer nam lepo pripovedujejo 
povesti Miška Kranjca.



Tudi Cigani so bili od nekdaj v P rekm urju  bolj številni ko po 
drugod — razen morebiti na spodnjem Dolenjskem — in bili so 
za stalno- naseljeni po nekaterih vaseh na Ravenskem, zlasti v 
Čm elavcih in Borejcih, v Gornjih Črncih in Zenkovcih p a  v  Va- 
darcih in Vanči vesi ter v malem še po drugod. Dandanes pa se 
Cigani čedalje bolj izenačujejo' z drugimi Prekm urci, hodijo na 
deloi v tovarne itd.

P rekm urje je na široko odprto- proti vzhodu in jugu, zahodu 
in severu. Ni čudo, da so se tu  uveljavljali demogeografski vplivi 
od vseh strani. D olgotrajna pripadnost k Ogrski je pospeševala 
stike in m ešanja z Ogri. Zato imam o- tu  obilo- priimkov, ki raz
odevajo- m adžarski jezikovni vpliv. So to imena po m adžarskih 
označbah za obrtnike, za orodje, p riprave ali kakršnekoli p red 
mete pa  priimki, narejeni po- osebnih imenih madžarskega izvora 
(Miklo-š in Miklošič, Kelemen ter Ko-loman itd.) ali po deželah in 
narodnosti, kakor so Olas (za Lah). In  končno je med njimi tudi 
nekaj priimkov, ki so zares madžarski priim ki te r nam pričajo, 
da je bilo skozi stoletja tudi nekaj priseljevanja posameznikov iz 
m adžarskih vasi, nem ara ženitev v obrobnem področju in podobno-.

P ri tem je vredno- pripomniti, da zadevamo na podobne p ri
imke tudi po- Prlekiji in na D ravskem  polju. Zdi se, da smemo- po 
tem sklepati ne toliko, da je m adžarski vpliv segal tudi tjakaj, tem
več se dozdeva bolj verjetno, da so- se slovenski Prekm urci mnogo 
selili tudi čez meje stare Ogrske in da so se priim ki navedenih zna
čilnih svojstev razširili tudi po Prlekiji in na ravninah ob Muri 
ter Dravi.

V Prekm urju  zadevamo tudi na priimke, ki kažejo na p ri
seljence iz hrvatskih  ter srbskih krajev, kakor so imena Zrinski 
(v vasi Vaneče, severno od Sobote) in mnogi drugi. Ker vemo, da 
so se Hrvati, prebegi iz jugoslovanskih krajev, naselili v znatnih 
naselbinah po Gradiščanskem p a  še severneje ob Moravi in D iji 
te r celo še na. Mo-ravskem, se zdi samo- ob sebi umevno, da so- se 
nekateri ustavili tudi med Prekm urci. Zgodovinski zapiski o tem 
nam do sedaj še niso znani, izpričujejo- pa  priselitve priim ki očit
nega hrvatskega izvora. Zelo- razširjen je med Prekm urci priimek 
Horvat, zelo- pogosto ga imajo cigani, k i jih je v P rekm urju  obilo. 
Priča, da so- se predniki ljudi tega im ena priselili od juga iz h rva t
skih krajev ali vsaj preko- njih. Tudi nemški in slovaški priim ki 
niso redki med Prekm urci (Kornhauzer, Klar, Faflik  itd.) in raz
odevajo, da je bilo- tudi iz teh krajev  posamičnega doseljevanja. 
Imamo pa v P rekm urju  tudi vasi Nemčavci, k i pripovedujejo ali 
vsaj dajejo slutiti, da so bile nastale tudi manjše naselbine. Vasi



z deloma nemškimi kmetijam i v Ocinju, Kramarovcih te r Fok- 
šincih pa  so pripadale že narodnostnemu mešanju v  obmejnem 
področju.

Tudi prekm urski priim ki so pogosti v obmejnih krajih , tako 
n a  nemško kot na madžarsko stran, znamenje, kam  vse soi segale 
prekm urske selitve. Posebno mnogo jih je  v Lipniški ravnini ter 
v goricah ob njej. k a r  se ujema s statističnimi zapiski iz zadnjih 
avstrijskih časov.

PANONSKA KRAJEVNA IMENA KOLEKTIVNEGA ZNAČAJA. P rek 
m urju  in Prlekiji so skupna zelo značilna krajevna imena kolek
tivnega pomena, končujoč na -ci in -ovci. Naglasiti je, da ne segajo 
iz P rlekije n iti v zahodne Slovenske gorice n iti v Haloze, pač  pa 
nekoliko še na Zgornje. Dravsko polje. Res da imamo sporadično 
krajevna imena kolektivnega pomena tudi po ' nekaterih drugih 
slovenskih predelih, na prim er na Primorskem, na robu Bloške 
planote p a  v Beli krajini, toda podoba je, da so, razen nem ara belo
kranjskih, vendarle drugačne vrste, drugačnega nastanka. Ta k ra 
jevna imena so' bila že tolmačena po' vzročni strani (8; 7; 137 a). So 
pa vsekakor mlajšega nastanka (8). Podoba je, da v njih nim amo 
opravka s posebnim načinom nastajanja, marveč le s posebnim 
načinom poimenovanja v obliki množinskega stanovniškega imena. 
Te vrste poimenovanje je domače tudi v sosednem hrvatskem  pa 
tudi v ostalem južnoslovanskem ozemlju in po drugod na jugo
vzhodu, na prim er med Romuni. Na Slovenskem so1 se množinska 
stanovniška k rajevna imena začela uveljavljati šele kesno v 13. in 
14. stoletju (8; 149). Nekaj prim erov nam  bo' pokazalo, kakšne na 
rave je naznačeno posebno' poimenovanje. Na Murskem polju stoji 
vas Križevci, ki ima župno cerkev in župnijo sv. Križa. Nedaleč 
od Murske Sobote je vas M artijanci, k jer imajoi cerkev in župnijo 
sv. M artina. Namesto« da bi vas imenovali po> patrociniju Sv. Križ, 
Sv. M artin ali Šmartin, kakor je  običajno' po drugod na Sloven
skem, jo imenujejo po< prebivalcih. Črešnjevci ali Orehovci ustre
zajo nem ara Češnjici ali Orehovici, Orešjemu, podobno kot So- 
dišinci in Sodinci Sodinji vasi. Saj poznamo zametke takega 
poim enovanja tudi od drugod; onim vasem v Ribniški dolini, k je r 
je  bilo nekdaj zeloi razvito' lončarstvo, pravijo  še danes »v Lon
čarjih«, kakor se reče tudi »v Ižancih«. Morda se bodo na podoben 
način razvrstila krajevna imena, k i so izvedena iz osebnih imen,

Pod. 97. Murska ravan z regulirano (do Melinec) ter neregulirano Muro
Izsek iz jugoslovanske topografske karte
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kakor so Bratislavci (prebivalci Bratislavove vasi, nem. Bratizlas- 
dorf [8, 14]) in kakor so Vadarci v Prekm urju, nastali iz označbe 
za prebivalce T ivadarjeve (Teodorjeve) vasi ter podobno' po' oseb
nih imenih Vidonci, Petanjci, Beltinci itd. Tudi za vasi, v katerih  
je prevladalo madžarsko prebivalstvo, so se ohranila med sloven
skim prebivalstvom kolektivna imena, na prim er Petišovci, Gente- 
rovci itd.* Vas Schöpfendorf n a  Apaški ravnini ima med Slovenci 
ime Žepovci. Podoba je, da imamo s temi prim eri nakazano splošno 
veljavno pravilo o nastanku panonskih nmožinskih stanovniških 
imen; tolmačiti njihov temeljni pomen spada v poglavje o razlagi 
krajevnih imen na povsem isti način kakor pri drugih označbah, 
k i niso kolektivnega značaja.

Prekm urska in v glavnem tud i prleška množinska stanovniška 
imena se uporabljajo v živi govorici na  starinski način. N a vp ra 
šanje od kod se govori: iz Beltinec, iz Bratinec, iz Črenšovec. Po
dobne oblike govorijo tudi v Beli krajini, k je r imamo panonskim 
enaka k rajevna imena n a  ~ci.

Posebno' pozornost vzbuja dejstvo, da imamo v Prlekiji in na 
Prekm urskem  vmes med kolektivnimi označbami k rajevna imena 
običajne oblike, kakor so Turnišče, Bogojina, Tišina, Hodoš, Velika 
Nedelja, Domova, Središče itd. K raji s temi imeni se odlikujejo 
po veliki starosti; v mnogih od njih so' bile najstarejše župnije. 
Preseneča, kako redko se imenuje k ra j z imenom na -ci, kad ar se 
naštevajo rim ske ali prazgodovinske izkopanine; poi veliki večini 
so jih  našli p ri krajih , ki nim ajo kolektivnega im ena (Negova, 
Krog, Gradišče, Sobota itd.). Tudi ta  dejstva nam potrjujejo, da

* Vadarci so leta 1365 Tyuodorfalua, leta 1366 Thyuodorch; Vidonci 
leta 1365 Wydoniafolua; o Petan jcih so zapisi za leto 1246 Filii Penened, 
leto 1347 Peteninch, leto 1348 Petanicz; Beltinci se navajajo  leta 1379 kot 
Belethfalva, leta 1389 Belothafalva, leta 1481 Belothyncz; Petišovci so leta 1381 
predium Pethes, leta 1389 Pethushasa, leta 1524 villa Petheshaza; Genterovci 
so leta 1381 predium Guntherhaza, leta 1524 villa Gentherhaza (149). Glede 
podobnih krajevnih  imen iz Prlekije glej: Kos M., Srednjeveški u rbarji za 
Slovenijo, str. 14 sl.

Kolektivna krajevna imena povsem sličnih oblik prevladujejo v enaki 
meri v sosednem M edjimurju in Podravini te r ostalem hrvatskem sosedstvu. 
Toda tu  je uradno v rabi oblika na -ec, Petrijanec, Sračinec, Križovljan. 
Ampak ljudje  govorijo: v Petrijance, Sračince, Križovljane (kjer je župnija 
Sv. Križa), iz Petrijanec, Sračinec, iz Križovljan. Od takih imen bo treba 
seveda ločiti prava krajevna imena na -ec, v kajkavščini namesto -ac, kakor 
je  Leskovac oziroma -ec. Zanimivo je, kako prihajajo  do veljave nove označbe 
za prebivalce iz vasi z imeni kolektivnega značaja. Vaščani iz Radencev so 
sedaj Radenčarji, iz Črncev čm č a rji ,  iz vasi Skoke (imenovane po uskokih) 
so Skokovljani, iz Skakovcev so Skakovčarji itd.



so vasi s kolektivnimi imeni, vsaj povečini, mlajše tvorbe, dasi je 
treba šele proučiti, ako se more dosledno uporabljati ta starostni 
kriterij. Zelo bo« zanimivo ugotoviti, ka j je povzročilo' različno po
imenovanje, ki se zdi, da je  panonsko-podonavsko-balkanskega 
izvora.

SLOVENSKE GORICE

OBSEG. Slovenske gorice so ena najbolj individualiziranih po
krajinskih enot na Slovenskem. Odlikujejo se že po« tem, da se od 
svojega sosedstva ločijo po veliki večini jako' določno*. O njihovi 
obmejitvi predvsem ne more biti n ikakega dvoma na severni ter 
na južni strani. Saj se vlečejo- na dolgo« med M uto  in  Dravo, med 
Mursko in Dravsko, ravnino«, ki ju  obdajata in s svojo izdatno 
razsežnostjo« posebno« krepko pripomoreta k njih  samosvojemu oro- 
grafskemu značaju. Na konceh je  stvar nekoliko« m anj razvidna. 
Na V se gorice nadaljujejo v docela nespremenjeni obliki, bodisi 
v prirodnem kot kulturnogeografskem pogledu v Medjimurje, k je r 
se nehajo« ob M edjimurski ravnini. Toda ako« upoštevamo« etno
grafski del imena pa se oziramo« na resnično ljudsko« nazivanje in 
sploh na dejansko- uporabo« tega popularnega pokrajinskega imena, 
se moramo ustaviti ob stari politični meji in na vzhodu posebej 
razlikovati M edjimurske gorice, ki jih tam kajšnje prebivalstvo 
samo imenuje Gorice, Bregi ali Goričansko« (182). N a zahodu je 
edina, dasi razmeroma k ra tka  stran, k je r se Slovenske gorice oro- 
grafsko« držijo sosednega predela. P a  še v tem koncu sta dva jako« 
različna dela. N a južnem  pasu mejijo« n a  Kozjak, ki predstavlja 
že kar na prvi pogled drugačno pokrajinsko« enoto, saj sestoji iz 
geološko docela drugačnih kamenin, je znatno višji ter po svoji 
gospodarski ku ltu ri povsem različen od Slovenskih goric. Nekako 
na črti med Kamnico in Sv. Urbanom je meja med njima. Severno 
od tod je oni pas, v katerem  prehajajo Slovenske gorice v podobno 
gričevje, ki zavzema, jugozahodni del srednještajerskega gričevja, 
naslanjajoč se na Kobansko«; označujejo« ga kot »Deutscher Boden« 
(15, 163). Med njim  in Slovenskimi goricami je priroda le slabo 
nakazala mejo; v mejnem in prehodnem pasu se začno« pojavljati 
vrhovi z višinami preko« 500 m in dobro se vidi, da se v nadalje
vanju iste tektonske črte, ob kateri se vzpenjata Kozjak ter Po
horje, tudi v terciara  uveljavljajo« učinki znatnejšega dviga.
V skladu z večjimi vzpetinami — še nekoliko bolj proti SZ vidimo



že hrbte preko 600 m — se sprem inja tudi kultum ogeografska 
slika in vinogradništvo izgublja svojo gospodujočo vlogo«. V istem 
prehodnem pasu se je ustalila narodnostna meja, kakor pričata že 
na zunaj obe pokrajinski imeni; v  glavnem na njen potek se je 
naslonila nova državna meja, prepustivši drugi strani le robni 
del slovenskega ozemlja okrog Lučan v povirju Pesnice. Zdi se 
tedaj, da  je  najum estneje severozahodno' obmejitev Slovenskih 
goric nasloniti na narodnostno mejo.*

V starejši književnosti obilo' razlikujejo med Slovenskimi go
ricami v širšem in ožjem pa celo najožjem smislu. Danes tako raz
likovanje ne more imeti pravega pomena spričo tako> izrazite 
krajinske enotnosti. V najožjem smislu bi bile Slovenske gorice 
samo razmeroma malo1 obsežno področje med Pesnico in zgornjo 
Ščavnico tja  do' Štajngrove ob prečno' tekočem potoku D rvanji 
(pri Benediktu) ; domneva se, da se je ime Slovenske gorice sprva 
nanašalo na predel južno> od Cm ureka nekako tja  do Šentlenarta. 
Poleg Slovenskih goric v naznačenem ali nekaj širšem obsegu raz
likujejo’ zemljepisni opisovalci Mariborske, Ljutomerske, Radgon
ske gorice itd.

Tudi danes so še v navadi im enovanja posameznih delov po 
večjih krajih , kakor Ljutomerske gorice, Jeruzalemske gorice, 
Radgonske itd. Saj ni čudo, zakaj razsežnost Slovenskih goric je 
velika; v dolžini od K arnarjevega vrha in Gomilnice do vzhodnega 
konca med Čakovcem te r Murskim Središčem merijo nad  80 km, 
a brez M edjimurskih goric še vedno blizu 70 km. Tudi širina je 
znatna in znaša v najširšem pasu do 25 km, po- velikem delu okrog 
20 km ; proti vzhodu, k je r se M ura in  D rava zbližujeta, se seveda 
ožijo tudi gorice. Podobno so ožje tudi ob zahodnem koncu, kjer

* Kakor povsod ob vprašanju razmejitve v prehodnem področju, vlada 
že od nekdaj neenotnost glede meje Slovenskih goric. Zelo različne razmejitve 
se pojavljajo  v književnosti (prim. 173, 174). Izmed obilice variant naj na
vedemo le bolj geografsko utemeljene. Nekateri so šteli k Slovenskim go
ricam vse ozemlje onstran etnografske m eje do prostorne doline ob Čakavi 
in ob spodnji Solbi (prim. karto  Matice Slovenske in jugoslovansko topo
grafsko karto). Drugi so hoteli dati etnografski obmejitvi bolj določno in 
vidno prirodno mejo, pa so računali k  Slovenskim goricam vse ozemlje tja  
do doline ob Gomilnici, ki se pri Ernovžu izliva v Muro, ter do Karnarjevega 
vrha (Krnskega vrha; 173) in do Lučan. Tehtnost te mejne črte se utemeljuje 
z opozoritvijo na dejstvo, da je  Gomilnica zadnji od znatnejših pritokov, ki 
ga Mura dobiva od desne. Domneva se, da je  primaknitev razvodnega hrbta 
k  Muri vzhodno od tod zavirala prodiranje ponemčevanja od S proti J pa 
da se v današnji etnografski meji kažejo še učinki prirodnih dejstev hidro
grafske in orografske razporedbe (173).



merijo med Kamnico, Mariborom in Spil jem le dobrih 15 km. 
Mnogo in po1 svoje prispeva k  oroplastični razčlenjenosti poseben 
sistem njihovega vodnega odtoka.

GEOLOŠKA SESTAVA TAL. Slovenske gorice sestoje samo' iz mla- 
doterciam ih kamenin. Toda njihova sestava je  vendarle bolj razno
lična nego na prekm urskem  Goričkem. Površje sestavljajoče plasti 
so najstarejše na zahodu, a v glavnem čim vzhodneje, tem mlajše.

Pod. 98. Na zahodnem koncu Slovenskih goric, pri Urbanu, 
ob prehodu na Kobansko

Nekako tja  do okoliša Jakobskega dola zavzemajo površje spodnje- 
in srednjemiocenske hribine. Severovzhodni del Slovenskih goric, 
nekako do črte Spodnji Duplek, Biš, Videm ob Ščavnici, Murščak, 
sestavlja sarmat, le v posameznih pasovih prekrit s pliocenom, 
medtem ko zavzema končno jugovzhodni del pliocen. Toda p ri
pomniti je, da se na skrajnem  JV, p ri Ormožu in v M edjimurskih 
goricah, pokaže znova miocen, dasi le v p rav  m ajhnih zaplatah. 
Novejše geološke raziskave so še na več krajih  ugotovile miocen, 
a na žalost imamo o tem zelo malo objavljenega.

Ob Kozjaku imamo najprej v ozki progi temni marinski lapor 
spodnjega miocena, ki je najstarejša terciarna usedlina Graškega 
zatoka (14; 129) in je še močno prem aknjen. P roti vzhodu sledi 
domala v vsej širini Slovenskih goric pretežno svetli foramini- 
ferski lapor, ki sestavlja površje nekako do črte M arija Snežna,



Jakobski dol, Barbara. To mehko gradivo nudi izpodnebnim silam 
malo odpora, naglo razpada, se napoji z vodo in trga: v njem  so 
posebno značilni nešteti usadi, m ajhni in veliki zemeljski plazovi, 
ki se trgajo izredno- pogosto, ustvarjajoč dokaj strm a pobočja ter 
priostrene vrhove in  slemena, pa položno napeta vznožja (15; 
166; 212). Tako- običajen pojav so- usadi, da se morajo domovi 
um ikati p red  njimi na položne pregibe, slemena ter terase v po
bočjih in ob vznožju. V m anjši meri se lapor m enjava s pešče
njakom  in škriljevo glino, ponekod p a  ga na debelo prekriva 
prodna in peščena miocenska nasipina, sprijeta v konglomerat.
V tem se seveda uveljavljajo drugačne oblike, širše terase, bolj 
razgibane ravne ploskve in širši, bolj zaobljeni vrhovi te r sle
mena. Na foraminiferskem laporju se je ohranil ponekod litavski 
apnenec; v največji ploskvi ga, vidimo med Spiljem, Pesjim  in 
Plačkim  vrhom te r Šentiljem, v m anjših zaplatah tvori površje tu, 
tam, na prim er p ri Cmureku, k jer stoji na njem stari grad Zgornji 
Cmurek, v h rb tu  med Jakobskim dolom in Sv. Jurijem  nekako 
iznad Malega dola do- P artin ja , k je r se krajinsko prav  krepko- 
uveljavlja s strmimi pobočji. Južno- od Pesnice, med Hrastovcem, 
Metavo in Zimico, k je r tvori na prim er gorici Hum  (424 m) in Pečica 
(403 m) (imeni!), se na njem vidijo- prav  lepe in dokaj velike kraške 
vrtače. P ri zgradbah, u tr  jan  ju  kolovozov itd. služi litavec kmetom 
kot dobrodošlo- trdo gradivo-, zato je načet v  mnogih kamnolomih.
V vzhodnem delu se kaže litavec le malo; iz njega je osamljeni 
priostreni Hum  pri Ormožu (302 m) in Bol fen k na Kogu (316 m).

Sarmatske usedline v severovzhodnem delu sestoje največ iz 
sivice te r peska in peščenjaka. Na jugovzhodu se skrije sarrnat 
pod pliocenske plasti. Vzhodno- od Ivanjko-vske doline (ki teče po 
njej železnica Ormož—Ljutomer) je pliocen v vsem obsegu iz kon- 
gerijske ilovice, zahodno- od tod pa je  površje iz mladopliocenskega 
peska in proda, k i je  povečini dobro- sprije t te r nudi m arsikje 
osnovo- za strme odseke in  ploščata slemena. V njem  dosežejo go
rice znatne višine in priostrene vrhove, zlasti v Vumbaških bregih 
z Vurbergo-m in Grmado- (459 m). Le ob dnu grap in dolov gleda 
ponekod na vzhodu kongerijska ilovica na  dan.

Geološko- raziskavanje zaradi naftono-snih terciarnih slojev je 
v teku zadnjih let posvečalo- posebno- veliko po-zomo-st tektoniki 
Slovenskih goric. Dognalo- je  p ri tem, kakor uvodno že omenjeno, 
da  se vlečejo- skozi Slovenske gorice antiklinale in  sinklinale v 
glavnem v smeri od Z JZ proti VSV, v jugovzhodnem področju bolj 
od JZ proti SV, a na SZ bolj od Z proti V. Najpomembnejše dejstvo 
v zgradbi Slovenskih goric je velika sinklinala, k i se vleče v na 



daljevanju sinklinale D ravinjskih goric čez D ravsko polje nekako 
med Veliko Nedeljo' te r Duplekom, s strženom čez P tu j in L juto
mer v glavnem ljutom erska sinklinala (129—133). Teče dalje čez 
Mursko polje, čez Veržej pod Mursko ravnino n a  Gederovce ter 
dalje proti VSV. Važna je zato, ker loči jugovzhodne Slovenske 
gorice, ki se v njih  vleče proti SV velika antiklinala v nadaljevanju 
Haloz čez Ormož in Kog v M edjimurske gorice pa čez Selnico' in

Pod. 99. Slovenske gorice okrog Kapele nad Murskim poljem

Peklenico v Lendavske gorice (»selniška antiklinala«) in ki se 
smatra kot najsevernejši del posavskih gub (129, 31; 131—33). Na 
severozahodu od ljutom ersko-ptujske sinklinale pa  so> ugotovljeni 
antiklinalni svodi, k i se vlečejo v smeri nadaljevanja kristalinske 
gmote Pohorja te r Kozjaka: nekakoi čez Duplek, Sentlenart Ne
govo in Kapelo-—Radgono- v Goričko, ter drugi od južnega h rb ta  
Kozjaka proti VSV pa tre tji od Remšnika v severnem krilu  Koz
jaka proti Cmureku. Glede povezave s Pohorjem in D ravsko 
dolino v tektonskem pogledu so potrebne še nadaljnje raziskave.*

Pripomniti moremo, da so geološka proučevanja dognala prodno na- 
sipmo »karintske reke«, to je predhodnice sedanje Drave iz srednjesarmatske 
dobe, tudi v območju Slovenskih goric, in sicer na obeh straneh zgornje 
Ščavnice v širokem območju, pri Lokavcih, na Krembergu, severno od šent-



Zgradbena struk tu ra  Slovenskih goric, kakor smo se v pogla
vitnih potezah seznanili z njo, nam  se ne zrcali v današnjem  reliefu 
in njega izoblikovanosti. Moglo bi se reči, da je nem ara nastanek 
široke doline ob spodnji Pesnici in Ščavnici vsaj posredno' učinek 
sinklinalne lege osrednjega področja Slovenskih goric p a  da se 
skoznje tudi v geomorfo-loškem smislu tako rekoč vleče nadalje
vanje D ravinjskih goric in Dravskega polja. Drugo- iz tektonskih 
gub izvirajoče dejstvo- p a  je v tem, da so v antiklinalnih svodih 
bolje ohranjene, p ravzaprav  bolj razgaljene, starejše, povečini ob
enem trše terciarne plasti, ki so v njih  bolj masivne gorice na JV 
okrog Koga ter na  SZ. V glavnem pa je površje Slovenskih goric 
od tektonike zelo nezavisna pokrajina.

RAZVOJ VODNEGA OMREŽJA IN RAZČLENJENOST TER OROPLA- 

STIK A. D anašnje površje Slovenskih goric se je izoblikovalo' v dobi 
po nastanku srednjepliocenskega ravnika. V izo-bliki je sodelovalo 
več činiteljev, in sicer prvič prvotni vodni tokovi, usmerjeni proti V 
oziroma V JV, drugič pritoki, ki so se razvili ob postopnem dvi
ganju, usmerjeni prečno h  glavnim vodam, tretjič zaporedna me
n java med obdobji postopnih dvigov ter vmesnimi presledki miro
vanja in četrtič različni petrografski značaj kamenin, nudeč za 
izobliko površja različne pogoje.

Dediščino' po prvotnem vodnem odm akanju na starem rav
niku, usmerjenem proti JV, vidimo še v Pesnici ter Ščavnici, Muri 
in Dravi. Med njimi so se ohranili trije  dolgi hrbti, v katere so 
v glavnem razčlenjene Slovenske gorice. V njih  so se ostanki prvot
nega ravnika najbolje ohranili s širokimi kopami in dolgimi hrbti 
višine 400—425 m v zahodnem delu in 340—350 m v  vzhodnem 
delu.

Pritoki glavnih rek in rečic so se razvili izrazito' nesimetrično-. 
Posebno je značilno, da so- kakor na Goričkem in v sosednem Gra- 
benlandu levi pritoki mnogo daljši od desnih pa da jih  vidimo 
posebno obilo- tekočih v vzporednih tokovih od S proti J ali od SZ 
proti JV. Zlasti jih  opazujemo tako razvrščene v predelu med 
zgornjo- Pesnico-, zgornjo Ščavnico- ter Muro-, podobno' kot med 
spodnjo- Ščavnico- in Dravo-. Tako SO' nastale dolge, ozke doline med 
dolgimi in ne širokimi, dasi plečatimi hrbti, ki so- tako značilni za 
večino Slovenskih goric. Ponekod je opaziti m anj pravilno raz-

lenarta itd. (129, 46). Geografsko je  to pomembno, ker se s tem razodeva 
obstoj stare terenske depresije v smeri od sedanje Dravske doline, Ruše- 
Marib-or nekako proti SV čez Sentlenart in zgornjo Ščavnico.
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poredbo stranskih potokov in ob n jih  vrezanih dolin, toda vzpo
rednost odtoka prevladuje domala povsod, k a r  ustvarja nadvse 
značilno prevlado dolgih vzporednih, povečini zelo* potegnjenih 
goric in dolin. Spričo pretežno ilovnatih hribin, ki ne sprejemajo 
vase vode, se je razvil vodni odtok silno na gosto in malokje je 
pri nas odtočna mreža tako gosta kot tu  in  so potočki tako enako
merne velikosti te r doline in gorice na blizu ter daleč tako- slične 
med seboj. S transke dolinice se naslanjajo med povirji potokov 
na glavne tri hrbte, ki se vlečejo po dolgem skozi Slovenske gorice. 
Malokje se more tako lepo opazovati, kako je razporedba hidro
grafske mreže odločilno vplivala na razčlenjenost površja.

Poglavitni del Slovenskih goric se odmaka v Pesnico in Ščav
nico, zakaj M ura te r D rava tečeta ob robu, sprejemajoče le raz
meroma malo neposrednega odtoka iz gričevja. Pesnica izvira nad 
Lučanami, na skrajnem  zahodnem robu goric, že onstran državne 
meje, pa teče potem okrog 60 km  daleč, domala ves čas vzporedno 
z Dravo. Ščavnica izvira p ri M ariji Snežni, niti 2 km oddaljeno od 
Mure, a teče v glavnem vzporedno- z njo-. Med Pesnico in Dravo 
je prostora samo za p rav  k ra tke  potočke, le G rajena in Rogoznica 
pri P tu ju  sta daljši. Od ustja  Pesnice dalje teko- v Dravo številni 
bolj ali m anj vzporedni potoki, ki imajo svoje izvirke že prav  
blizu spodnji Ščavnici. Presenetljiva je vzporednost glavnih tokov; 
nekako na  črti Radgona, D rvanja, Šentlenart, Šentpeter pod M ari
borom preidejo- vse reke Mura, Ščavnica, Pesnica in D rava iz 
smeri Z—V v smer SZ— JV, a kakor D rava pod Vidmom, tako 
zavije tudi M ura pod Ljutomerom zopet bolj proti vzhodu. Podoba 
je, da se v teh pozornost vzbujajočih pojavih dedujejo še vedno 
učinki vzrokov, ki so- odločali o razporedu in smeri ter zavojih 
vodnih tokov na srednjepliocenskem ravniku. Domneva se (162, 25), 
da je trajno tektonsko- dviganje Pohorja odrivalo- Dravo- na  Zgor
njem D ravskem  polju ter Pesnico* v zgornjem in srednjem toku 
proti S in SV.

O hranitev podolžnega pretoka v glavnih vodnih žilah Slo
venskih goric je  najbolj odločala o o-roplastični razčlenitvi. Izobli
kovali sta se veliki podolžni dolini, Pesniška in ščavniška, ki v 
prav veliki širini p rehajata  v ravan, p rva  v Dravsko-, druga v 
Mursko- polje. Obe dolini sta dokaj široki tudi v srednjem in zgor
njem delu pa  zato- največ pripom oreta k o-rografski razčlenitvi 
Slovenskih goric. Najbolj o-ddeljuje ščavn iška dolina od celote se
verni pas p ri Kapeli in Radgoni, saj je z njo- v zvezi le po p rav  
ozkem in nizkem hrb tu  južno ob Apaškem polju, medtem ko- se 
med Cmurekom in Marijo- Snežno prik ljuči na  osrednji pas. Pes



niška dolina, ki je daljša in širša od ščavniške, oddeljuje južni 
pas od celote Slovenskih goric, toda ta  del, ki se naslanja na 
Kozjak pri Sv. U rbanu in se zaključuje ob D ravskem  polju med 
P tujem  in Dornavo, je  brez prim ere obsežnejši od severnega, daljši 
in širši. Posebno širok je v vzhodnem delu, k je r je  med Ptujem  
in Sv. Barbaro razčlenjen po daljših dolinah Rogoznice in Grajene, 
tekočih skoro vzporedno z D ravo in Pesnico. Najobsežnejši je 
osrednji pas. Vleče se med Pesniško te r ščavniško- dolino-, a se v 
zgornjem delu naslanja na Muro, medtem ko- zavzema v spodnjem 
delu vse področje med ravnino- ob D ravi ter Muri. P ripada mu 
tedaj glavni in  največji del Slovenskih goric. Najobsežnejši je v 
zgornjem ter spodnjem delu, ki sta si slična tudi po- vzporednosti 
stranskih vodnih tokov in dolin, razporejenih v poldnevniški smeri, 
z najvišjim , hk rati razvodnim hrbtom  v podolžni smeri, prim ak
njenim k severnemu robu. O srednji pas je najožji in relativno 
najnižji v srednjem delu, nekako med Krembergom in Senčakom, 
ki so ga razčlenile dolinice z doli od obeh strani precej enakomerno, 
k a r  je sicer v Slovenskih goricah, k jer je  nesimetričnost porečij 
pravilo, nekoliko nenavaden pojav. Toda naglasiti je, da je raz
delitev na južni, osrednji ter severni pas, kakor navedeno, ven
darle v glavnem le oroplastična in hidrografska; uporablja jo- le 
umetna, knjižna opisna praksa.

Pač pa je zelo utemeljena delitev Slovenskih goric na vzhodni 
in zahodni del, in sicer v onem smislu in obsegu, k i se naslanja 
na, dejanske razlike demogeografskega in še posebno etnograf
skega značaja. Mislimo s tem n a  Prlekijo, ki ji pripadajo še 
vzhodne Slovenske gorice nekako- tl o črte, potekajoče od P tu ja  
mimo Sv. U rbana in Gradišča (Sv. Trojice) na dolino Velike in po
virje Ščavnice (160). N a prirodno-geografska ločila se ta  delitev ne 
more naslanjati, ker jih v prepričevalni obliki zares ni mogoče 
ugotoviti, pač p a  im ajo Prleške gorice obilico- demogeografskih in 
etnografskih ter jezikovnih posebnosti, ki utemeljujeje njihovo 
geografsko enotnost, povezano s sosednimi ravninami, posebno- z 
Murskim poljem, v enoto Prlekije.

V Slovenskih goricah vzbuja pozornost dejstvo-, da niso hrbti 
med porečji skoro- n ik jer prerezani. K ljub temu, da sega na prim er 
v osrednjem hrb tu  povirje levih dotokov Pesnice p rav  v bližino 
Mure pa da se nahaja  razvodje od Plačkega vrha (504 m) nad 
Šentiljem do Lokavca nad Apaškim poljem komaj 1—2—3 km od 
nje, vendar noben od potokov ni pomaknil svojega povirja toliko 
navzgor, da bi zarezal znatnejše sedlo- v razvodnem hrbtu. Samo



južno ob Apaškem polju je M ura še pred kvartarnim  nasipanjem  
z bočno erozijo izpodkopala razvodni hrbet ter se nevarno' p ri
bližala dolini Ščavnice v loku med Cmurekom in Radgono; le 
prav ozek hrbtič jo še loči od nje in prevali v Lešanskem vrhu 
nad Lešanami in se nahajajo  komaj še 40 m nad  gladino Apaškega 
polja. Podobno se je p ri Mariboru, med Kamnico in Šempetrom, 
D rava zagnala v bok goricam te r močno zožila razvodni hrbet, ki

Pod. 101. Svetinje pri Jeruzalemu

Tipični vinski vrh

jo loči od Pesniške doline; toda. znatnejša sedla tudi tu  nisO' nastala. 
Dasi se je razvodje zelo krepko prem ikalo med pritoki štirih rek 
in rečic, ne vidimo znamenj, ki bi pričala, da se je izvedla pre- 
točitev. Sedanje stanje preseneča, saj se Slovenske gorice odliku
jejo po izredno na gosto> razpredeni mreži vodnega odtoka.

POVRŠJE. Oroplastično so Slovenske gorice izredno' enako
merno*, v velikem se more reči enolično gričevje, bodisi po oblikah 
reliefa, a še bolj po višinskih odnošajih. Razmeroma m ajhne geo
loško- p e t rografske razlike nudijo osnovo le za primeroma majhne 
raznovrstnosti v oblikah površja. V celem so zahodne Slovenske 
gorice višje od vzhodnih, ki se proti vzhodu čedalje bolj znižujejo. 
Podobno kot na Goričkem znašajo največje višine v zahodnih



Slovenskih goricah nekaj malega čez 400 m; bodisi v severnem kot 
v južnem  pasu se dvigajo največ do 400—405 m, pri Mariji Snežni 
p a  v Lokavcu južno' od Apaškega polja ter do 420 m maloi bolj 
proti zahodu in enako- v južnem  pasu, zlasti okrog Vurberga. Proti 
zahodu se prav  polagoma vzpenjajo in  dosezajo v pasu ob ne
kdanji južni železnici višine do 425 m. S približevanjem na veliko 
tektonsko črto, ob kateri se zaključuje Kozjak in ki se nadaljuje 
na sever v zahodnem robu Lipniškega polja, se višina goric naglo 
zveča in doseže ter prekorači 500 m, v Plačkem  vrhu 504 m, a v 
Lubejevem vrhu 571 m, največji vzpetini, že onstran državne meje, 
severno od Pesnice. Tu se je uveljavljalo še krepkejše dviganje in 
podobno se nahaja  miocen okrog Sv. U rbana 500—600 m visoko, 
le na tenko prekrivajoč kristalaste škriljevce. Relativne višine 
znašajo na Z 150—200 m. Povsem osamljeno se dviga jo* nad  pre
vladujočo višino Slovenskih goric Vumbaški bregi z Grmado pri 
Vurbergu, in sicer 459 m visoko. Ta izjemna višina je povsem 
osamljena; podoba je, da je učinek selektivne erozije, saj sestoji 
iz trdno- sprijetega konglomerata, ki se kaže ponekod v golih od
sekih in tvori jako strma pobočja te r dokaj ostre vrhove. (Za grad 
Vurberg so- tedaj imenitno' izbrali visoko- in razgledno postojanko.)

Ne more biti dvoma, da so* najvišji vrhovi, kope in slemena 
s preko 400 m — razen Grmade — ostanek prvotne ravnine, ne
kdanjega ravnika, ki ga je ustvarila bočna erozija v zvezi z nasi
panjem  proti koncu srednjepliocenskega obdobja, pač v isti dobi 
ko ravnik  na  Goričkem in  v Grabenlandu.

V vzhodnem delu, nekako- od črte spodnja Pesnica, Šentlenart, 
Lokavec proti vzhudu, se držijo najvišje kope in slemena za okrog 
50 m nižje, dosezajoč 340—-350 m, v zahodnem pasu še kak  meter 
več (Sv. Ana na Krembergu 358 m, njena okolica 363 m, Senčak- 
Gomila 351 m, Jeruzalem 341—345 m).* V M edjimurskih goricah 
se dvigajo- najvišji hrb ti v širšem področju do- 320—324 m, toda še 
višje se dviga Robadje (339 m) in na skrajnem  JV Pleškovec ali 
Dragoslavec (347 m), k a r  se zdi izjemna vzpetina, podobno- ko-t 
G rm ada pri Vurbergu. Podoba je, da smo- upravičeni gledati v 
naznačenih najvišjih hrbtih, razlikujoč posebej obe imenovani 
izjemi, dele ene in iste vršine, ostanke istega ravnika, ki se zniža 
o-d 420 do 425 m med Šentiljem in Mariborom, na 400—405 m med 
Marijo- Snežno in Vurbergom te r na 340—345 m med Ljutomerom 
in Ormožem. Vzpenja se nekako 160—180 m nad sedanjim tokom

* Polenšak ima na jugoslovanski karti višino 396 m, kar pa je  tiskovna 
pomota, namesto pravilnega 296 m.



Drave in Mure, k a r  pomeni, da so reke, ki so ravnik izdelovale, 
imele v bistvu enak strmec kakor ga im ata obe glavni reki še 
danes. O stanki prvotnega ravnika niso ohranjeni v vsem področju 
v enaki meri; očitno so v srednjem pasu, na široko' med Ptujem  in 
Radgono, kesnejši denudaci ji podlegli najbolj, saj sta jih tu  Pesnica 
in Ščavnica poleg D rave ter Mure najbolj prizadeli. Dalje proti JV,

Pod. 102. Preprosto izdelovanje opeke v goricah nad Jurovskim dolom

v Ljutomerskih in M edjimurskih goricah, ki so ostale bolj masivne, 
so se tudi ostanki najvišjega ravnika širše ohranili.

N ajprikladneje je, da v tem poglavju obrnemo še enkrat po
zornost na nova dognanja, ki so jih  razodela geofizična in geološka 
raziskavanja za nafto', zlasti in predvsem na primeroma široko 
sinki inalo, potekajočo- prečno čez Slovenske gorice od D ravske 
ravnine med Duplekom  te r Veliko^ Nedeljo do M urske ravnine 
med Bučečovci pri Veržeju ter Ljutomerom. V tem srednjem delu 
so Slovenske gorice najm anj masivne, občutno nižje od severo
zahodnih in tu  se najbolj zajeda ravnina med Gorice, ob spodnji 
Pesnici od dravske te r ob spodnji Ščavnici od m urske strani. Kakor 
poplavljeni s kvartarno- naplavino se zdita ti dve dolini. A površje, 
ki izkazuje še pri Vurbergu in Mariji Snežni-Velki kope v ravniku 
z nadmorskimi višinami okrog in  nad  400 m, se tu  primeroma hitro



zniža ter doseza tudi z najvišjim i in najbližjim i goricami le okrog 
350 m. K akor da se je res v tem primeroma širokem sinklinalnem 
področju uveljavljalo relativno' zastajanje sredi splošnega dviganja 
ali, recimo, rahlo sinklinalno vbočenje, k a r  ima za učinek nižje 
vzpetine goric, večjo razčlenjenost ter izdatnejše in širše zasipanje 
dolin. Do tak ih  rezultatov je privedlo tudi drobno morfogenetsko 
proučevanje (166; 167).

Y Ljutomerskih in M edjimurskih goricah vlada spet večja 
masivnost. Tu smo v antiklinalnem  področju, tod se vleče haloško- 
ormoško-selniška antiklinala in te gorice se označujejo' celo' kot 
nadaljevanje Haloz. Samo zelo izčrpno drobno proučevanje more 
do k ra ja  osvetliti in dopolniti — ali zavreči — morfogenetsko učin
kovitost pojavov, ki so jih  postavili na diskusijo' ti novi pogledi.

M enjava med globinsko in  bočno erozijo kot odsev menjave 
med tektonsko-epirogenetskim dviganjem in mirovanjem je vtis
nila zelo vidne poteze v lice površja. Kjerkoli se vzpenjamo' iz 
doline na slemena goric, opazujemo menjavo med širokimi ravno- 
tam i te r bolj strmimi vmesnimi pobočji. K akor da hodimo čez 
orjaške stopnice, ako je dovoljeno rabiti to slabo primerjavo' v 
označbo tega prirodnega svojstva v  površju. Y osrednjem delu 
Slovenskih goric, okrog Šentlenarta, je bilo- mogoče ugotoviti pod 
ostanki najvišjega ravnika nič m anj ko' osem do štirinajst teras 
(165; 166; 167). H rbti ter kope goric, ki pripadajo  eni ali drugi od 
višjih teras, se spričo tega po več kilometrov na, daleč držijo- v 
enaki višini, ločeni le po razmeroma malo nižjih sedlih. Posebno 
velja to' O' površjih v  višini malo nad  in malo> pod 300 m, ki jih 
imamo zlasti v vzhodnem in južnem  te r jugovzhodnem obrobju. 
P rav  zaradi tega napravljajo Slovenske gorice tako- enakomeren 
\?tis glede višinskih odnošajev. Nižje terase so zastopane zlasti v 
pomolih, segajočih na obrobje in v nižjih hrbtih  med dolinami, doli 
te r grapami. Posebno' lepo jih  moremo opazovati ob straneh glavnih 
dolin, v klinih med vzporednimi stranskim i dolinami, zlasti k jer 
so jih  potoki vrezali p rav  na  gosto. K akor v stopnjah z dolgimi 
ploščami se h rb ti znižujejo proti glavni dolini; zadnje, najnižje 
med njim i se končno uvrščajo med spodnje terase, ki spremljajo 
dno glavne doline.

Y k varta rju  se je tudi tu  uveljavljalo zasipanje, in sicer v prav 
izdatni meri, skoroda krepkeje nego na  Goričkem. Ne le glavni no'- 
tran ji podolžni dolini, Pesniška in ščavniška, marveč tudi stranske 
doline so zasute s kvartarno nasipino te r naplavino. Po veliki 
večini sega nasuto' ravno dno tudi v stranskih dolinah visoko> na
vzgor, p rav  do povirja, čeprav so doli razmeroma ozki. Spričo tega



razpolagajo bodisi večje rečice kakor tud i potoki in m ajhni potočki 
samo s p rav  neznatnim  strmcem. Eno kot drugo je  posebno zna
čilno za Slovenske gorice, bodisi naplavljeno ravno dno kot raz
meroma m ajhen strmec. Piano dno je na splošno- p rav  obsežno; 
v večjih dolinah je razčlenjeno na aluvialno ravan ob vodi ter na 
mlado- in starodiluvilno- teraso', k i sprem ljata zlasti glavni dolini

V  * !

Pod. 103. Dno goriške doline med Juršinci in Oblaki

Ščavnice in Pesnice v obilni širini, prekinjeni s pritoki. Imenovani 
dolini merita spričo- tega v širjavo- 2—3 km p a  se še razširita, ko 
prehajata v ravan. Na aluvialni ravnici vodni odtok močno- za
staja. Zato se potoki, zlasti Pesnica in Ščavnica, vij o v neštetih 
ovinkih in meandrih, a ravnica v dnu je po- veliki večini vlažna ali 
celo močvirna; ni čudo, da so- v dolinah v pretežni meri le travniki, 
njive domala le tam, k jer so izvedli osušitev s kanalizacijo, nekaj 
šele po letu 1945. Sila poučno je opazovati, kako se naznačena pri- 
rodna svojstva razodevajo v kulturno-geografski izkoristitvi. Alu
vialno dno dolin je prevlažno, da bi se izrabilo za njive in za 
naselja. Toda že prve terase ob njem nosijo njive in spodnje 
kmetske domove. Kjerkoli vidimo v večjih dolinah naselja znat
nejše velikosti ali krajevne koncentracije, povsod so- se namestile 
na terasah ob dnu (Šentlenart, Gradišče, Jurij ob P., Kungota itd.).



Redke so vasice ali zaselki, k i so- postavljeni v aluvialno dno; še 
p ri teli je  običajno1 tako, kakor na prim er p ri Šm arjeti na  Pesnici, 
da se je vas naslonila na osamljeno teraso, k i moli kot otoček iznad 
aluvija.

Kamninsko gradivo Slovenskih goric je  po- veliki večini zelo 
mehko, razmeroma slabo- sprijeto in zato malo odporno-, naglo- raz
padajoče v sipek drobir. Potoki in potočki tu  naglo- vrezujejo- svoje 
struge v  grape in  povirja. Še bolj lahko delo ima tu  odplakovanje, 
ki zelo naglo napreduje, ustvarjajoč dokaj strm a pobočja. Treba 
je podčrtati, da k ljub  razmeroma m ajhni relativni višini strmine 
v pobočjih n ikakor niso redek pojav. Ne samo- v  apnencu in kon
glomeratu te r peščenjaku, marveč tudi v laporju  ter škriljevi glini 
se mo-rejo opazovati jako strmo nagnjena pobočja ter nad  njimi 
dokaj priostreni hrbti, posebno v zahodnem delu Slovenskih goric. 
K nasta jan ju  strmin pripomorejo največ usadi, zemeljski plazovi, 
k i so- tod izredno pogostni in najbolj značilni. Saj se pripisuje 
usadom poglavitna vloga v  izobliki reliefa Slovenskih goric, k i nu 
dijo za njihovo proučevanje najpoučnejše področje (160; 166; 167). 
D a se usadi tako- krepko- uveljavljajo- v oblikovanju pobočij, zato 
je treba iskati vzrokov v dejstvu, da so- terciarne plasti naložene 
plasto-vito, da se ob gladkih plastnicah v nekoliko nagnjenih legah 
posebno rad i prožijo plazovi, k i jih  še pospešujejo- poleti zaradi 
suše nastale globoke razpoke, prenapo-jenost z vodo-, a pozimi 
zmrzal.

V celem je  površje v Slovenskih goricah znatno- bolj raznoliko 
ter bolj razgibano- nego na Goričkem. Toda ne povsod; v  osrednjem 
pasu ter na nižjem vzhodu imamo m arsikje povsem položna po
bočja in oblo- zaokrožene hrb te  te r vrhove, k je r nas pozdravlja 
ista m irna pokrajina kakor na Goričkem. Tako je na prim er v 
goricah p ri Kapeli in Radgoni, tako je  v predelu med srednjo 
Ščavnico in Pesnico- in še marsikje, saj znašajo- tod relativne višine 
le do 100—130 m. Toda v Ljutomerskih goricah, ki se vzpenjajo 
nad  vznožjem do 170 m, p a  v zahodnih goricah, k je r znašajo vi
šinske razlike do 160—170—180 m pa tudi ka j malega več, do 200 m, 
je področje dokaj strmih pobočij pa hrbtov ter vrho-v, ki jih  sicer 
ne moremo imenovati priostrene, a  delajo vendarle vtis bolj živah
nih gričev. Zelo-, je  značilno za Slovenske gorice, da segajo v njih 
doline povsod daleč v glavne hrb te  in da nerazrezanega ali slabše 
razrezanega gričevja sploh ni. Izredno je  tu  gosta mreža rečic in 
neštetih potokov; kakor n a  Goričkem, tudi tu  mnogi m anjši v 
suhih poletnih tednih popolnoma presahnejo-, toda razrezali so gri
čevje silno intenzivno. Deževnica odteče zategadelj razmeroma



jako- naglo- po- pobočjih, a v dolinah zastaja in povzroča tam kaj 
pogostne povodnji ali vsaj vlažnost tal. P rav  posebno je ob Pesnici 
piano dno vlažno, kakor more jo presoditi že po mokrih travnikih, 
ki ob n jej povsem gospodujejo. Regulacija Pesnice je  le za ne
koliko' omejila nevarnost povodnji te r osušila travne površine.

GOSPODARSKA IZRABA TAL kaže v Slovenskih goricah, dasi je 
tu delo človeških rok v tako obilni meri predrugačilo prvotno- pri- 
rodno vegetacijsko' odejo, zelo značilno zavisnost od naravnih  po
gojev. Travniki s pašniki zavzemajo v temeljito' prevladujoči meri 
dno dolin. Zlasti jih vidimo* v  široki Pesniški te r ščavniški dolini, 
k jer so prostrane vlažne proge v obilni meri izpostavljene po
plavam in kakor nalašč za travno kulturo. Z dolinskega dna segajo 
travniki n a  spodnje lege pobočij, k je r se, slično kot na sušnih delih 
dolin, radi mešajo- z njivam i in vrtovi. Gozd se drži predvsem 
senčnih severnih pobočij; tudi se vidi, da mu je ostalo zlasti bolj 
strmo- ozemlje. N a neštetih prim erih moremo opazovati, kako' so 
gorice na severnih straneh pokrite z zelenimi listnatimi gozdi, med
tem lco so- južna pobočja v vinogradih. Glavno področje n jiv  so 
diluvialne terase ter položni deli pobočij, posebno v nižjih legah. 
Toda povsod moremo opazovati, kako- so' se njive vzpele tudi na 
višje terase v položnih pobočjih jako visoko, ponekod celo- prav  v 
ovršje. Nasprotno pa so se njive spustile v dno dolin malokje, pač 
v bolj sušnih mestih.

V velikem je  površje pokrito v zahodnem in severozahodnem 
delu Slovenskih goric bolj z ilovnato' prstjo', medtem ko< je v  jugo
vzhodnem delu v prevladi prhka, peskovita zemlja.

Toda v drobnem so' v Slovenskih goricah znatne razlike med 
posameznimi predeli glede razporeditve kultur. Slovenske gorice 
veljajo1 po pravici za našo najizrazitejšo vinorodno pokrajino, saj 
niso nikjer drugje tolike površine odmerjene vinski trti, ni vinoreja 
nikjer drugod kakovostno na tako visoki stopnji, niti vinski p ri
delek po množini tako> velik. Toda vinogradništvo ni po' Slovenskih 
goricah razporejeno' enakomerno'; tud i tu  imamo področja, zlasti 
dokaj na široko v osredju, k jer vinska tr ta  v gospodarstvu jako 
malo pomeni. V celem je v Slovenskih goricah 9,73 %  površine v 
vinogradih. Močno preko' tega se stopnjuje delež vinogradov v  dveh 
pasovih, in sicer prvič v  okolici M aribora ter v dokaj širokem pasu 
severno od tod tja  do M ure te r drugič na  vzhodnem koncu v 
Kapelskih p a  v  Jeruzalemskih goricah ter sosedstvu, k je r slovi 
vinski pridelek kot najboljši. V mariborskem področju zavzemajo 
vinogradi v (stari) občini Šentilj 12%, Svečina 19%, Jarenina 16 %,



K ungota 14%, Pesnica 17 % ter v Košakih celo 32%. V nekaterih 
katastrskih  občinah mariborske okolice (Košaki, Meljski hrib) je 
pod vinsko trto- blizu polovice celotne površine-. Nedvomno- je tu 
poleg ugodnih tal bližina mesta in glavne prometne žile pripomogla 
k  toliki zgostitvi vinogradov. V nekdanjem  sodnem okraju Maribor 
(levi breg) je  15,3% tal prepuščenih vinski trti.

V vzhodnem koncu Slovenskih goric zavzemajo- vinogradi na j
večji delež v Kapelskih goricah in v področju med Ljutomerom, 
Središčem te r Ormožem, k je r pokrivajo- v (starih) občinah: Kog 
15 %, Miklavž 15 %, Svetinje 18 % in Ljutomer-okolica 13 %.

Na široko- v  osrednjih delih Slovenskih goric je vinogradov 
mnogo- m anj in precej je bilo starih občin, k i imajo le 3—4 %  po
vršine pod trto- (kar pomeni najm anjši delež), in sicer zlasti v pre
delu med Vurbergo-m, Marijo Snežno-, Sv. Ano na Krembergu in 
Polenšakom. Gospodarski pomen vinogradništva je tod mnogo 
manjši, ponekod p rav  neznaten in  vina gre le malo v  prodaj. Polje
delstvo in  živinoreja sta n a  prvem  mestu, njive vidimo tudi po 
položnih pobočjih v najvišjih legah pa  tudi po najvišjih hrbtih  in 
kopah. V celem zavzemajo' njive v Slovenskih goricah 28,3 % 
(z vrtovi in sadovnjaki 34,24 %-), toda marsikje, zlasti v osrednjem 
področju, se ta  delež stopnjuje do- tre tjine površine. Sploh je treba 
imeti p red  očmi, da je poljedelstvo v Slovenskih goricah domala 
povsod jako- važna gospodarska panoga in da se pridela obilo- za 
dom, a mnogo različnih poljskih pridelkov tudi za prodaj. Podobno 
je z živinorejo, ki ima v vlažnih travnikih  v dnu dolin jako- dobro 
oporo. P rav  posebno- velja to o- dolgem pasu ob Pesnici, k je r se 
razprostirajo- obširni travniki, k i se nanje naslanja govedoreja. 
Govedo uporabljajo' tud i kot vprežno živino-. N a vlažne travnike 
ob Ščavnici in Spodnji Pesnici se naslanja konjereja, podobno kot 
na M urskem polju; v Prlekiji je konj sploh jako- v čislih in služi 
kot glavna vprežna žival (160). Ob Pesnici so- katastrske občine, 
ki sploh nimajo- nič vinogradov, marveč samo travnik  in  njivo.
V celem je 24,67% površine v  travnikih  te r pašnikih; od tega se 
seveda le m anjši del uporablja, samo- za pašo. Toda m arsikje se 
delež travi odmerjene površine stopnjuje še čez 30 %, v občinah 
ob Pesnici celo- čez 35 %  te r doseže 40 %i. V okolici Maribora redijo 
krave zaradi mleka in mlečnih izdelkov, ki se obilo- prodajajo-, po 
drugod prevladuje govedoreja za prodaj mesarjem. Tudi prašiče
reja je jako važna. V obrobju so km etje iz goric udeleženi še na 
posesti travnikov na ravnini; človeka preseneča, ko- vidi, kako- o-b 
poletnih dneh vleče živina po slabi poti z veliko muko- s senom 
naložen voz v gorice. Vsekakor sta živinoreja in poljedelstvo jako



važna, m arsikje celo poglavitna gospodarska panoga tudi v Slo
venskih goricah. Ponekod zadostujejo kmetski pridelki za domače 
potrebe, precej se pridela celo- za prodaj, toda mnogi si morajo 
živeža kupiti s svojim zaslužkom v vinogradih in sadovnjakih ter 
z drugim delom, skratka, kupovanje hrane sloni na prodaji vina, 
sadja in drugih drobnih pridelkov.

Pod. 104. Pri Jeruzalemu
Tipična kulturna slika Slovenskih goric: prisoje v vinogradih, osoje v gozdu

Sadjarstvo-, ki je  v vsem spodnjem Podravju silno važno, ima 
vsekakor v Slovenskih goricah svoje osredje. Nič m anj ko 5,95 % 
celotne površine je  urejene v sadovnjake in vrtove. Sadne vrtove 
imajo- dokaj enakomerno po vseh Slovenskih goricah in k je r ni 
obilo- trte, posvečajo tem večjo- pozornost sadnemu drevju in po
stavljajo na trg vsako leto- velike množine dobrega sadja, predvsem 
izbranih vrst jabolk. Toda tudi v sadjereji so razlike med posamez
nimi področji; najim enitnejša je okolica M aribora in sploh zahodni 
pas, saj so- pomenili v sodnem okraju Maribor, levi breg sadovnjaki 
11,3 '% celotne površine. Južni paš Slovenskih goric bolj goji sadno 
drevje nego vzhodni del, ki je nekoliko od rok. K akor glede p ri
delka vina, tako so silno velike razlike v sadnih letinah, k a r  po
meni potezo nestanovitnosti in neuravnovešenosti v gospodarskem



značaju ter uspevanju v Slovenskih goricah. D a je re ja  perutnine 
silno važna, pričajo  ogromne množine kokoši, piščancev te r jajc, 
ki jih  postavljajo' n a  trg iz Slovenskih goric v bližnja mesta, silno 
veliko pa  so jih izvažali v  inozemstvo. Zlasti izvoz ja jce ima 
ogromno gospodarsko vlogo. Naglaša se po pravici, da je  sistem 
razložene naseljenosti v Slovenskih goricah prav  posebno prikladen 
za gojenje perutnine, ker spričo ločenosti km etij ne nastajajo  ne
varnosti prepirov zaradi kokošje paše. — Gojenje perutnine v 
farm ah, na prim er gosi v  Hrastovcu, so opustili.

Celo gozdu je odmerjena v Slovenskih goricah razmeroma 
jako obsežna ploskev, v celem 28,69 %< površine. Ponekod vidimo 
le bolj slabo' hosto, ki ne nudi dosti drugega kot kolje za trto  in 
drva za kurjavo ter steljo, toda obito je tu  lepih gozdov z visoko- 
vzraslim drevjem, ki se porablja za stavbni les in se prodaja. P re
vladuje bukev, a mnogo je tudi hrasta, ponekod dokaj pravega 
kostanja. V novejši dobi so zasadili precej iglovja; bora je  videti 
dokaj že v starih gozdih, a tudi smreko so' m arsikje p rav  krepko 
zaredili, zlasti v  zahodnem pasu. N a Vumpaških bregih se vidijo 
k a r  strnjeni smrekovi gozdi; na prvi pogled je mogoče presoditi, 
da so jih  zasadile graščine. V celem je  največ gozda v  osrednjem 
pasu med Marijo Snežno, Vurbergom in Polenšakom. Toda v do
lini Pesnice in Ščavnice je obito' v rb ja  ter jelšja.

Poljedelstvo z živinorejo ter z vinogradništvom in sadjarstvom 
kot posebnima panogama je  dom inantna oblika gospodarskega živ
ljenja v  Slovenskih goricah. Neznatni premogovniki v vzhodnem 
delu pri Ključarovcih, Podgorcih blizu Velike Nedelje, Presiki 
in Rinčetovi grabi (nad Stročjo' vesjo p ri Ljutomeru) so< komaj 
omembe vredna podjetja, saj je vseh štirih letna proizvodnja sku
p a j znašala leta 1939 samo 726 ton, medtem ko je danes najpo
membnejši lignitski premogokop v Presiki, nedaleč jugovzhodno 
od Ljutomera.

Industrije v pravih  Slovenskih goricah ni nikjer. Naselila se 
je le v obrobju, v tam kajšnjih  mestih ter ob železnici. Isto moramo 
reči glede industrijskih podjetij, k i so nastala ob severnem robu 
goric, nam reč o tovarnah pap irja  in lepenke ob Sladkem vrhu 
s 326 delavci te r v Ceršaku z okrog 130 zaposlenci; obe stojita že 
v dolini ob Muri in sta nastali v zvezi s tam kajšnjim i prometnimi 
žilami te r sta obe navezani n a  Muro. M ura jima daje potrebno 
vodo, na izrabi rečne vode z jezovi, k i segajo čez vso mejno- reko-, 
im ata tud i lastno električno silo, ki je nekaj oddajata še čez mejo 
v bližnje avstrijske kraje. Očitno je  na prvi pogled, da sta bili 
tovarni nameščeni semkaj, ko po Muri še ni tekla državna meja.

t



Ceršak ni daleč od naše mejne železniške postaje Šentilj, a  od 
tovarne pod Sladkim vrhom je  speljana čez gorice posebna žična 
naprava do železniške postaje Šentilj, s katero- dovažajo- surovino 
in odvažajo izdelke. Sedaj izdeluje tovarna v Ceršaku lesovino in 
vsakovrstne lepenke, medtem ko proizvaja tovarna Sladki vrh 
razne tipe kartona, zlasti za industrijo-, ter raznovrstne oblike ovoj
nega papirja . Delavci so največ iz bližnjih goričkih vasi, mnogo- pa

Pod. 105. Nekdanja gosja farma v Hrastovcu pri Šentlenartu

jih je doseljenih od drugod, zlasti iz Prekm urja. Prebivalstvo Slo
venskih goric je samo v m ajhni meri zaposleno- v industriji obrobja. 
Saj moremo ugotoviti, da pomenijo Slovenske gorice tisti del m ari
borske okolice, kam or se vpliv moderne industrializacije in u rb a 
nizacije primeroma zelo malo razširja. V celem imamo tu  še vedno 
eno najbolj čisto km etijskih pokrajin, k je r se je spričo tega ohra
nilo še jako mnogo starinskega, etnografsko zanimivega, k a r velja 
prav posebno o- Prlekiji. Samo Prekm urje in Haloze se morejo- p ri
merjati s Slovenskimi goricami, k a r  se tiče deleža docela kmetskega 
prebivalstva, V kmetijskem poklicu je ostalo do leta 1931 domala 
v polovici Goric še nad  90 %- prebivalstva, v nemaloštevilnih ta 
kratnih občinah preko 95 %, a skoro v vsej drugi polovici nad  80 %. 
Prav redke izjeme so bile občine, k je r se je delež kmetskega po
klica zm anjšal po-d 80 %.



Slovenske gorice so ena tistih naših pokrajin, v katerih  se je 
celo- v  naglo napredujoči industrializaciji te r urbanizaciji najno
vejše dobe delež kmetskega prebivalstva zelo zelo malo zmanjšal. 
Tu je bilo' na  prim er v letih 1948—1953 še obilo* področij krajevnih

Pod. 106. Spodnje Podravje s Pomurjem

Karta razprostranjenosti vinogradov

ljudskih odborov, v katerih  se je delež kmetijskega prebivalstva 
držal med 90 in 95 % ali celo še kaj malega več, posebno* v osred
njih  predelih, domala v vseh ostalih p a  se je  gibal med 80 in 90 %. 
Pod to visoko večino* se je  znižal delež le ponekod ob ravninskih 
krajih, zlasti v okolici Maribora, okrog Šentlenarta in Gradišča, 
v območju Sladkega vrha, Ceršaka in Šentilja (60, 39, 54 %) ; toda



značilno je, da je v tovarni lepenke v Ceršaku zaposlenih mnogo 
Prekmurcev, ki jih še z avtobusom vozijo čez nedeljo domov.
V novih občinah-komunah, ki obsegajo- samo- gorice, znaša delež 
kmetijskega prebivalstva: Šentlenart 80 %-, Videm ob Ščavnici 81 %i, 
D esternik 79 %  in Juršinci 89 % ; samo v tistih, ki družijo- z gori
cami industrializirane ravninske kraje, se delež zniža, v  o-bčini- 
komuni Šentilj na 62 %, Gornja Radgona 68 %* Ljutomer 66 %-, 
Gorišnica 71 %-, Ormož 72,5 %-, Središče 68 % ; celo- v komuni Ma- 
ribor-Košaki, ki ji pripada zgornja dolina Pesnice, znaša delež 
kmetijskega prebivalstva 56,7 %, industrijskega le 10,6 %-.

Pod. 107. Novi nasadi jablan-bobovcev pri Grabšincih v Slovenskih goricah

O VINOGRADNIŠKEM GOSPODARSTVU. Poleg sadjarstva in pe
rutninarstva spada vinogradništvo- k najznačilnejšim  gospodarskim 
panogam v Slovenskih goricah. Toda vinogradništvo zavzema pri 
tem prav posebno mesto, saj je najbo-lj svojevrstno- povezano- s člo
vekom, tistim, ki im a vinograde v posesti in tistim, ki jih obdeluje. 
Kar se tiče go-spo-darjenja z vinogradi in dohodkov iz vino-reje, 
zares ni bila pretirana trditev, da ne pozna Slovenskih goric, kdor 
ne pozna vino-gradnih posestnih razm er te r na  njih  temelječih 
socialno-gospodarskih o-dnošajev. Za. tolmačenje njihovega n a 
stanka bi nam  bila potrebna pro-učitev, kako- se je vinogradništvo 
razvijalo in kako- je prišlo- do- stanja izpred 1945. Dasi je ugotov
ljeno, da je vinogradništvo v Slovenskih goricah že jako staro-, 
vendar kažejo mnogi znaki, da se je v teku stoletij izraba zemlje 
za vinorejo- stopnjevala v relativnem in v absolutnem smislu. Ko
likor bolj je napredovala trgovina na daljavo, toliko boljše in lažje
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so prodajali vino iz Slovenskih goric, toliko večje ploskve površja 
so preurejali v vinograde. Podoba je, da je  ta  razvoj napredoval 
največ na račun  gozda, saj zavzemajo- vinogradi na jra je  višje 
ležeča prisojna pobočja, k je r neredko* prevelika strmina otežuje 
ali celo onemogoča druge ku ltu re  razen^ gozda. Kolikor bolj je na 
predoval ta  razvoj, toliko bolj so* ljudje od blizu in daleč stremeli 
za tem, da  si pridobijo kos zemljišča v Slovenskih goricah in ga 
uredijo v vinograd. Že ob koncu srednjega veka se je zelo* stop
njeval ta razvoj; ljud je  so iz vasi silili na  gorice, si urejali vino
grade in postavljali koče te r kleti. Značilno je, da je uhajan je  v 
vinorodne gorice zavzemalo tolik obseg, da so oblasti z izrednimi 
ukrepi in s silo vinogradnike odganjale nazaj v vasi (10, str. 298 
in 308). Videti je, da je kmetom vinogradništvo' prinašalo več do
hodka nego m arsikje mnogo' večja kmetija. Očitno je vinski p ri
delek že zgodaj dobil večjo ceno v očeh obdelovalca, k er se je 
blizu in daleč zlahka prodajal. Podoba je, da so se v Slovenskih 
goricah že zgodaj med stare trdne km etije naseljevali m anjši po
sestniki, kočarji ali želarji, k i so poglavitno' brigo posvečali 
vinogradom. Bilo bi prav  zanimivo' ugotoviti, če se ni ta  razvoj 
stopnjeval čedalje bolj, kolikor bliže sedanjosti se je  prim ikal. 
Toda znano je, da je napredujoči razvoj vinogradništva ustavila 
katastrofa, pojav trtne  uši, k i je začela uničevati naše vinograde 
v zadnjih  desetletjih prejšnjega stoletja in  jih  uničila tako' teme
ljito, da se od te  katastrofe še do> danes niso> opomogli. To* nam 
potrjujejo  tud i dosedanje študije, k i so dognale, da  je  na prim er 
v mariborskih goricah, k jer je doma najnaprednejše vinograd
ništvo, bilo po franciscejskem katastru  okrog leta 1825 1009 ha. po
vršine v vinogradih, a  v naši dobi (1953) samo 481 ha, torej več ko 
polovico (—-51,9%) m anj (178). Isti razvoj so naše študije mogle 
potrditi tudi za druge vinorodne kraje. V Halozah na prim er je 
bilo v  katastrsk i občini Gorca leta 1825 17,3 %  površine v vino
gradih, a leta 1934 le še 10,5 %  ter 1948 še vedno samo 10,8 %.
V katastrsk i občini Dežno je  bilo' 1825 15,2 % i površine zasajene 
z vinsko trto, a leta 1934 le še 11,7%, le ta 1947 p a  11,5% (210).

Že iz teh podatkov se vidi prvič, da so* se vinogradi v naših 
glavnih panonskih vinorodnih goricah skrčili v teku zadnjega sto
letja najm anj za eno' tretjino in drugič, da se do danes še vedno 
niso obnovili.

Slovenske gorice so vzhodnemu obrobju Alp najbližja in na j
ugodneje ležeča pokrajina z dobrim uspevanjem  vinske trte. Ni 
čudo, da so* sem na te vinograde stremeli od blizu in daleč iz alp 
skega sosedstva, bodisi na severu kot n a  zahodu, p rav  posebno



iz srednje te r zgornje Štajerske. Posestva z vinogradi so- si p ri
dobili že stari samostani, p rav  tako svetni fevdalni velikaši, k i so 
se jim  v novejši dobi pridruževali raznovrstni drugi premožnejši 
ljudje, bogate meščanske družine, predvsem pa vinski trgovci, go
stilničarji in lastniki hotelov ter podobnih podjetij, denarni zavodi, 
hranilnice in razne druge korporacije itd. Vsi ti najraznovrstnejši

Pod. 108. Klopotec med vinogradi, znamenje Slovenskih goric

predstavniki urbanskih slojev z močnim kapitalom  so bili bodisi 
iz mest in trgov v sosedstvu n a  D ravski te r M urski ravnini, po
sebno pa  tudi iz G radca ter ostale srednje Štajerske in še bolj od 
daleč. Očrtano- stanje je doseglo višek v obdobju pred letom 1918. 
Samo ob sebi je umljivo-, da tu ji posestniki vinogradov niso obdelo
vali sami, marveč so- imeli v njih  za obdelovanje nameščene vini
čarje, ki so- bivali v zidanicah, ob kleteh (glej I, 456). Za časa 
velikega dela, ki ga je v vinogradih zelo mnogo, bodisi spomladi 
ali ob trgatvi, je  treba še mnogo ljud i najem ati; glavno delovno 
moč so nudili v teh prilikah želarji.

Posest v vinogradih imajo in so imeli še bolj tud i km etje z 
bližnjih ravnin, predvsem z Dravskega in z Murskega polja; tudi



m arsikateri od teh so- morali vzdrževati v vinogradih viničarje in 
najem ati delavce ob glavnih delih, vsaj največji in najtrdnejši 
kmetje. Srednji in m anjši km etje s polja pa povečini niso imeli 
viničarjev ob svojih vinogradih v goricah, pač ker so- bili gospo
darsko' prešibki, temveč so- sami s svojimi ljudm i iz vasi hodili na 
delo v brege.

Ob tem kaže podčrtati naslednje. Niso vsi vinogradi, k i SO' jih 
imeli ljudje od daleč po> goricah, izkoriščevalske narave. Nasprotno, 
ravnina in gorice sta dve obdelovalni enoti, ki se nujno- dopolnju
jeta. P ri težkem kmetskem delu z obilnim znojem je nujno- po
trebna hladilna in krepčilna pijača, k i more biti razen jabolčnika 
itd. zlasti vino. Ker v našem klimatskem področju vinoi po> ravnem 
ne uspeva — ali kvečjemu p rav  slabo — je  bilo docela prirodno, 
da so Poljanci, km etje z D ravskega ali M urskega polja itd., kupili 
ustrezno zemljišče v bližnjih goricah in ga preuredili v vinograd. 
Manjše vinograde so obdelovali k a r  iz svojih vasi, v  večje so pola
goma naselili viničarje. Poročila iz preteklosti pričajo-, da so po
stajale vinske gorice zelo vabljive in da so- ljudje iz poljanskih vasi 
zelo silili v »gorice«, v »vrhe« ali »brege« (kakor se vse imenujejo 
ta  vinogradna področja na višinah) te r se čedalje bolj naseljevali 
v njih. Mnoga imena vinskih goric pričajo, da so jih poselili Po
ljanci in da so uspeh in učinek gospodarske podjetnosti iz doline, 
iz ravnine. Tako' je ob D ravskem  polju in enako ob Murski ravnini. 
Lepo dokum entiran prim er tega imamo n a  Lendavskih goricah, 
k je r soi bile vznožne vasi madžarske, toda vinorodne gorice so- imele 
slovensko prebivalstvo, pač k er so- tud i iz bolj oddaljenih prek 
m urskih vasi km etje silili nanje, si tam  urejali vinograde in se 
končno za stalno naseljevali v njih. (Podobno so na, prim er Koče
varji silili na vinograde v Beli krajini, postavimo v Maverlenu.) 
Med ravnino in goricami je  tedaj že starodavno' sožitje, je gospo
darsko-, obdelovalno sožitje, k i ga je narekovala narava sam a z 
različnimi podnebnimi pogoji tam  in tu. Saj je nekaj podobnega 
v razm erju med ravnino in gozdom, postavimo’ na  Gorenjskem, 
k jer imajo km etje na ravnem  pretežno njive, a  na hribih in gorah 
gozde, da jih  zalagajo z lesom.

Samo del vinogradne posesti je pripadal potemtakem doma
činom. Toda tudi med njimi so- se razlikovale glede razm erja do 
vinogradne posesti posamezne skupine, ki moremo v n jih  ločiti 
vsaj tri velike sloje. V prvo- skupino spadajo- večji in p rav  veliki 
km etski posestniki, pravi trdni kmetje, k i moramo v njihovih km e
tijah  gledati prvotno naselbinsko plast Slovenskih goric. Vinogradi 
sO- p ri n jih  samo del dokaj obsežne posesti; poleg njih im ajo njive,



sadovnjake, travnike in gozd te r gojijo živino' v večjem obsegu. 
Dasi je tud i p ri njih  vinograd važen v ir dohodka, pri nekaterih 
bolj, pri drugih manj, se bavijo vendarle izdatno, mnogi celo po
glavitno' z običajnim kmetijstvom. Slaba letina v vinskem ali sad
nem pridelku teh ne prizadene tako' katastrofalno', ker se morejo 
opreti na vire iz pravega poljedelstva ter živinoreje. D ruga sku
pina so m anjši posestniki. Med njim i SO' seveda znatne razlike; 
nekateri po velikosti posesti niso zaostajali mnogo za zemljaki, 
toda povečini so' bili šibki želarji, k i so premogli le malo zemlje in  
redili malo živine, neredko le po eno kravo' »kravarji«). Zanje je 
vinogradna posest mnogo več pomenila, njihovo» skromno gospo
darsko uspevanje je zaviselo v glavnem od prodaje vinskega p ri
delka. Kakovost vinske letine je bila zanje mnogo usodnejšega 
obstojnega pomena nego za večje posestnike, zakaj vino je bil 
njihov poglavitni pridelek, z izkupičkom naj bi se krile druge po
trebe. Ker p a  je bila izmera njihove vinogradne posesti povečini 
p rav  skromna, so* si morali pomagati še s tem, da so iskali zaslužka 
z delom pri večjih posestnikih. Njihovo- življenjsko uspevanje je 
bilo- bistveno navezano na  vinograde, bodisi lastne kot druge, na  
zaslužek v vinorejskih poslih in kmetskih dninah. Tretja skupina 
so bili viničarji, k i sploh niso- imeli n ikake lastne posesti, m arveč 
so obdelovali vinograde, dobivajoč zato zaslužek nekaj v denarju, 
a nekaj v naturalnem  užitku.

Bilo bi silno1 važno*, da bi imeli za vse Slovenske gorice pro
učeno, v kakem  medsebojnem razm erju so* bile naznačene kate 
gorije posesti po* posameznih starih občinah. V obdobju med obema 
vojnama se v tem pogledu stanje ni spremenilo*; zunanji, največ 
avstrijski posestniki so postali dvolastniki, ki so* mogli na osnovi 
določb mirovne pogodbe izvažati svoj vinski pridelek v Avstrijo* 
carine prosto. Velike množine vina so šle vsako' leto v Avstrijo 
bodisi skozi Radgono ali preko Cm ureka in po> železnici M aribor 
—Špilje. Posebno velik je  bil delež inozemske posesti v  goricah 
ob meji nad  Muro, v pasu najboljših vinskih goric med Radgono 
ter Murščakom, p a  v Jeruzalemskih goricah in okrog M aribora te r 
tudi v Halozah. Vinogradniški delež domačih urbanskih posest
nikov je bil seveda največji v področju najlažjega dosega od 
dravske strani, zlasti v okolici trgov in mest, posebno* Maribora, 
kjer pa so bili poleg m ariborskih meščanov tudi inozemci še jako 
močno zastopani.* Tipičen prim er tega posestnega razm erja je

* O tem, kako je nemška buržoazija v 19. stoletju osvajala vinograde in 
pavperizirala domače prebivalstvo, je iz Slovenskih goric, iz okolice Maribora,



katastrska občina Košaki, k je r so imeli meščani iz M aribora že 
le ta 1825 v lasti 59,6 %- vseh zemljišč, domači kmetje pa  le 9,8 %, 
a kmetje iz bližnjih Slovenskih goric 9 %, z Dravskega polja pa 
6,1 %i, zraven tega pa  še meščani iz G radca in drugih avstrijskih 
krajev  9 ,4%  ter cerkev 6,1 %, (178).

V velikem je bilo- tako-, da je bilo v onih področjih, k je r je 
največ površja preurejenega v vinograde, tudi največ želarjev in 
zlasti največ viničarjev ter največ tu je  in sploh meščanske vino- 
gradne posesti. V Slovenskih goricah imamo dvoje ločenih vini
čarskih področij; prvo je bilo v okolici Maribora te r na široko- ob 
nekdanji južni železnici tja  do« Mure, a drugo je na vzhodnem 
koncu, v Kapelskih in zlasti Jeruzalemskih goricah. Po- drugod, 
zlasti v osrednjih goricah je bilo- viničarstva malo-, kakor je malo 
tu je vinogradniške posesti. Povsod se je močno stopnjeval delež 
v okolici urbanskih središč, posebno okrog P tuja, v boljših vino
rodnih legah ter v pasu nad  Muro in p rav  tako- seveda v Halozah.

S truk tu ra  zemljiške posesti v vinorodnih Slovenskih goricah 
ter v Halozah je bila v letih pred zadnjo vojno- dokaj proučevana. 
Pokazalo- se je, da je bil na prim er v Jeruzalemskih go-ricah, enem 
najbolj vinogradniških področij, k jer znaša delež vinogradov v 
celem nič m anj ko 21,56 %, a do-seže v nekaterih katastrskih  ob
činah celo- 24—46 %- (176, 6), delež zunanjih vinogradniških po

in sicer od Zg. Kungote, zapisal nekdanji vo-dja avstrijske socialne demokracije 
dr. Karl Renner zelo- instruktivna opažanja v svojem dnevniku (An der Wende 
zweier Zeiten. Lebenserinnerungen von Karl Renner. Wien 1946, str. 253). Renner, 
študent visokošolec je bil takrat, v letu 1893, domači učitelj v graščini pri 
Zgornji Sv. Kungoti v Slovenskih goricah in je opazoval narodnostne ter poli
tične in socialne razmere. Sivolasi župnik v (Zgornji) Sv. Kungoti mu je pri
povedoval, da so- bili takrat, ko je on, mlad, prevzel faro, še skoro vsi vinogradi 
naokrog last domačih faranov (biti je moralo to okrog leta 1860). Nič manj ko 
84 samostojnih posestnikov je bik» takrat v fari, zdaj pa so samo- še štirje, je 
tožil župnik. Osemdeset posestev so pokupili bogati mariborski meščani in ne
kdanji kmetski posestniki obdelujejo sedaj kot viničarji svoje nekdanje vino
grade, to-da za gospodo iz mesta, ki razen ob trgatvi in o počitnicah le malokdaj 
pride sem. Mnogo- viničarskih družin pa se je odselilo bo-gve kam, mladi moški 
po navadi z vojaško službo zapustijo domači kraj in se več ne vrnejo. Tako 
je opisoval s-ocia-lne razmere v -svoji fari župnik pri Zg. Kungoti leta 1893. 
Renner nadalje pripominja, kako bogato je bilo meščanstvo v takratnem Mari
boru. Veljalo je pravilo, da ne sme nihče ob času promenade hoditi po trotoarju, 
če ni v posesti vinograda (Navedeno delo, str. 254).

K. Renner nič ne razlikuje Spodnje in Zgornje Kungote, temveč govori 
samo o Sv. Kunigundi (Gemeinde St. Kunigund). Ker pa je gradič Langenthal 
pri Zgornji Kungoti in ker je -samo ta, ne pa Spodnja Kungota bila takrat 
samostojna občina, ne moremo skoraj dvomiti o tem, da popisuje razmere v 
Zgornji Kungoti.



sestnikov prav  posebno velik. Saj so imeli po Kerenčičevih računih 
v celoti domači ljudje iz Jeruzalemskih goric samih samo 30,49 % 
vinogradne posesti v svojih goricah, medtem ko je vseh ostalih 
69,51 %' pripadalo posestnikom iz drugih krajev, torej znatno- več 
ko dve tretjini. Razmerje med vinogradnimi posestniki je bilo tako, 
da je med temi 69,51 %- 24,69 %■ v glavnem z Murskega ter D rav 
skega polja, torej kmetov z bližnjih ravnin, 19,14 %. meščanov iz

Pod. 109. Kmetski dom pri Juršincih v vzhodnih Slovenskih goricah

Ljutomera in Ormoža, a iz ostale Slovenije ter Jugoslavije 8,55 %  
in končno iz inozemstva, to se pravi, v glavnem iz Avstrije, nič 
manj ko 17,13% (176).

Ob tem je treba še opozoriti, da so- vinogradi domačih posest
nikov bili na splošno- mnogo m anjši nego- vinogradi tujih, zlasti 
meščanskih ter inozemskih vinogradnik posestnikov in primeroma 
majhni tudi vinogradi kmetov-Poljancev. Večji ko so bili vino
gradi, bolj so- bili navezani na delovno- silo- viničarjev in najetih 
ljudi, želarjev in malih kmetov sploh.

V drugih delih vzhodnih Slovenskih goric, kjer je vinogradov 
na splošno- znatno m anj in vinogradništvo ni tako- intenzivno-, to je 
ob Pesniški dolini ter v zaledju P tu ja  in zlasti Ormoža, so bile 
posestne razmere znatno- drugačne. Tu je bilo skupno 78,7 %, vino



gradov v posesti domačinov iz istih katastrskih  občin, a le 21,3 % 
je  bilo v rokah tu jih  posestnikov, in sicer 7,2 %  v lasti kmetov z 
D ravskega in  M urskega polja, medtem koi je bilo 6,7 % v posesti 
bližnjih meščanov ter 7,4%  v inozemski lasti (177, 67). Tudi tu  so 
imeli domačini pretežno zelo m ajhne vinograde in enako tudi 
kmetje-Poljanci, medtem ko so imeli meščani v  posesti večje, a 
največje inozemci (177, 67). Določno se razvidi iz teli podatkov, 
da se je  v teku stoletja močno povečala meščanska posest n a  vino
gradih. Če je bilo nazadovanje vinogradne posesti Poljancev splo
šen pojav in ne nem ara samo razvoj v posamezni katastrski občini, 
o tem bi se mogli prepričati šele, ako* bi imeli drobne proučitve za 
večje število* krajev. Vsekakor pa  se že iz te  pičle prim erjave raz
vidi, da je bil poseg meščanskega kapitala tisti faktor, ki je najbolj 
sprem injal posestno*, socialno in gospodarsko strukturo  v naših 
Goricah.

Za presojo* gospodarske vrednosti naznačenih dejstev je ko
ristno naglasiti še, kako* se je stopnjevala kakovost gospodarske 
izrabe vinogradov z velikostjo*. Kdor je imel večji vinograd, je 
mogel sortirati grozdje, k a r  zelo* poveča prodajno vrednost. Vrh 
tega je  mogel večji posestnik, zlasti tisti, ki ni navezan samo* na 
vinski pridelek, počakati najugodnejše prilike za prodajo vina, 
medtem ko je stiska gnala malega posestnika, da čimprej vnovči 
svoj pridelek, če ni bil zanj že v naprej zadolžen. Ekonomsko 
močni večji posestnik je mogel uvajati boljše trte in tehnološke 
izboljšave itd.

Vinogradništvo ni tedaj samo preoblikovalo* kulturno- sliko 
Slovenskih goric, marveč je ustvarilo v n jih  tud i docela svojevrstne 
načine gospodarstva, ki je kompliciralo* posestne ter gospodarsko*- 
socialne odnošaje prebivalstva. V njem vidimo* ono* panogo gospo
darske izrabe tal, k i se je najbolj oddaljila od patriarhalnega kme
tijstva in se najbolj približala onim oblikam, ki jih ustvarja  obrt 
in industrija. Pod njegovim vplivom se je  moglo prebivalstvo silno 
pomnožiti, toda po načinu proletarizacije; število želarjev se je 
moglo tu  močno povečati, mnogo bolj kakor po povprečnih kme- 
tiških predelih, poleg tega pa je razvoj dovedel še do nastanka 
posebnega socialnega razreda, viničarjev, katerih  položaj je  bil 
nedvomno eden najbolj perečih in najbolj kompliciranih socialnih 
problemov na Slovenskem sploh. Gostota se je mogla tu  tako silno 
povečati p rav  zaradi prevlade vinoreje. Najbolj se je stopnjevala 
tam kaj, k je r je  bilo vinogradništvo* najintenzivnejše, zato jo* vidimo 
okrog 100 na  kvadratn i kilometer v Jeruzalemskih goricah, v Rad
gonskih goricah, za Ptujem , na široko za Mariborom te r v širokem



pasu ob železnici proti Špilju. P rav  značilno je, da so najm anj 
gosto obljudeni predeli v območju širših dolin, bodisi Ščavnice kot 
Pesnice, k je r ostane gostota med 50—75, medtem ko se po vino
rodnih goricah ob njih  drži v celem med 75—100 na kvadratni 
kilometer. Zato je v razdobju 1880—1931 prav  znaten del Sloven
skih goric izkazal demografski porast, zopet v največji meri najbolj

Pod. 110. Hiša pri Velki nad Muro v Slovenskih goricah

vinorodno področje na vzhodu in na zahodu, in sicer ne samo v 
območju, do koder še segajo- učinki urbanizacije Maribora. Toda 
v zadnjih desetletjih, v obdobju naše intenzivne industrializacije, 
so se tudi iz Slovenskih goric ljud je  začeli močno- odseljevati v 
mesta in k  tovarnam. Od leta 1931 do leta 1948 kakor tudi med 
1948 in 1953 izkazujejo- mnogi k ra ji v osredju goric in na vzhodu 
demografsko- stagnacijo, m arsikateri p a  tud i nazadovanje (53; 49).

Prevlada meščanskega kap ita la  v vino-gradni posesti ni imela 
samo hude posledice v gospodarskem in socialnem pogledu, temveč 
tudi v narodnem področju. Zakaj ta  kap ita l je bil v rokah nemške 
in nem škutarske buržoazije, in sicer v dobi, ko se je moral slo
venski narod še boriti za obstoj zoper osvajalne in po-nemčevalne 
težnje šovinističnega buržoaznega vodstva avstrijskega nemštva v



stari Avstro-Ogrski. Nemški in nem škutarski vinogradni posestniki 
iz G radca in drugih krajev  v vzhodni Avstriji pa iz vrst nemške 
in nem škutarske boržoazije v Mariboru, P tu ju  in drugih nemšku- 
tarskih mestecih ter trgih so s tem, da so držali v rokah velik del 
ruralne posesti in v njej predvsem površine največjih in najboljših 
vinogradov v Slovenskih goricah pa  v Halozah, v  vznožnem delu 
Pohorja in še marsikje, držali v gospodarski in socialni pa tudi 
narodni zavisnosti stotine in tisoče družin slovenskih viničarjev, 
želarjev in šibkejših kmetov, k i so pač morali delati povšeči svojih 
gospodarjev. A ker je bil odnos viničarjev z osnovo naturalnih  
dajatev  te r drugih podobnih dninarjev in zaposlencev brez p ri
mere slabši te r manj urejen nego razm erje med delavci te r delo
dajalci v tovarnah in drugih podjetjih, je bilo nem škutarskim  in 
nemškošcvinističnim gospodarjem sorazmerno zelo lahko obvladati 
ekonomsko, socialno ter narodno' situacijo v  agrarnoproletarizi- 
ranih vinogradniških predelih v Slovenskih goricah, v Halozah ter 
na vznožju Pohorja. V volitvah so morali viničarji in njim  enako 
gmotno zavisni hočeš nočeš glasovati za nemške stranke, ob ljud 
skih štetjih SO' se pač morali prilagoditi volji svojih delodajalcev 
ter pustiti, da soi jih vpisali za prebivalce z nemškim občevalnim 
jezikom. Zato nam  postane razumljivo, kako da se je z večanjem 
nemške zemljiške in zlasti vinogradne posesti hk rati množil in 
večal tudi delež takih, ki so' po Slovenskih goricah, v Halozah ter 
v D ravinjskih goricah in na  vznožju Pohorja, zlasti v okolici teda
n jih  nem škutarskih mest, predvsem Maribora, P tu ja , ob tak ratn i 
južni železnici ter ob železnici Špilje—-Radgona in Radgona—Lju
tomer priglašali nemščino' kot svoj občevalni jezik in se n a  zunaj 
pustili šteti v tej goljufivi obliki med Nemce, dasi so bili vsi docela 
slovenski ljud je  na  docela slovenski zemlji. Zato se je sistem vini- 
čarstva tako trdovratno držal, ker je bil kakor nalašč sredstvo za 
socialno in narodno zasužnjevanje.

Ko se je v letu 1918 izvršil državnopolitični prevrat, se slo
venska buržoazija za čudo ni zavedala škodljivosti viničarskega 
sistema in ga je dejansko pustila v veljavi. Zakaj agrarna reforma 
v stari Jugoslaviji je  sicer posegla v posest agrarnih fevdalnih 
veleposestev, ni pa se lotila pereče naloge, da, se izvede reforma 
v vinorodnih k ra jih  in se poišče ključ za rešitev viničarskih od- 
nošajev, ki so vpili po likvidaciji tako s socialnoekonom skih kot 
z narodnih vidikov. K ljub temu, da so tako rekoč neštete študije 
in publikacije opozarjale na  hudo problem atiko in zahtevale ener
gično odpomoč. In  tako se je zgodilo, da je viničarski problem in 
z njim  problem kapitalistične agrarne zemljiške posesti šele z



zmago narodnoosvobodilne borbe doživel radikalno- rešitev in po- 
polno likvidacijo.

Načelno- vzeto je bil z zmago narodnoosvobodilne borbe in 
komunističnih osnovnih idej izpodbit temelj vsem naznačenim 
gospodarskim, socialnim ter narodnim  nesoglasjem in ustvarjena 
osnova za svobodno- ureditev agramo-s-o-cialnih odno-šajev v vino- 
gradnih področjih. Dejansko se je osvoboditev izvedla v dveh raz
vojnih stopnjah. P rva agrarna reforma nove, socialistične Jugo
slavije je leta 1945 s svojo- vodilno- določbo, da naj bo in sme biti 
zemlja last samo- tistega, ki jo- obdeluje, uničila gospodovalno posest 
tujega in domačega kapitala  tudi nad  vino-gradnimi zemljišči ter 
likvidirala viničarska razm erja p ri nekm etih v Slovenskih goricah, 
v Halozah in drugod, k je r jih ne obdelujejo- kmetske roke. In 
malo- kesneje je poseben viničarski zakon določil, da viničarski 
odno-šaji povsod prenehajo- tudi tam, k jer so gospodarji — kmetje, 
da preidejo- vinogradi, ki so- jih dotlej obdelovali viničarji, v skupni 
zemljiški sklad, viničarji pa postanejo gospodarji zemljišča, ki so 
ga obdelovali zase kot naturalno- plačilo-, kakor tudi zgradb, v 
katerih bivajo-. S tem a dvema glavnim a agrarnoreform nim a za
konoma se je na mah do temeljev spremenilo staro- stanje. Vino
gradi so- postali skupna ljudska last in konec je tujega in domačega 
kapitalističnega izkoriščanja lepe vinorodne zemlje, k i jo odtlej 
obdelujejo delovni ljud je  ali v kolektivu zadrug ali državnih ob
delovalnih podjetij. Konec je tudi vseh tistih nevšečnih pojavov 
ter razm erij socialnih, ekonomskih in narodnih, o katerih  je bilo 
govora v dosedanjem. Naši ljudje v Slovenskih goricah, v Halozah 
in drugod so odtlej v novem, od starega docela različnem, svo
bodnem razm erju do vino-gradne zemlje.

V novem stanju  so se viničarji, želarji in drugi kmetje po 
veliki večini s svojimi o-svobo-jenimi vinogradi sklenili v zadruge 
ter v tej obliki prevzeli obdelovanje. Kesneje so se povečini organi
zirale državne ekonomije ali državna vino-gradna podjetja ter po 
novih načelih prevzele gospodarjenje z osvobojeno zemljo, pred 
vsem vinogradi. Vinogradniške zadruge in obdelovalna podjetja 
so našla dokaj različne pogoje za svoje uspevanje. Najbolj ugodne 
perspektive so- se odprle tistim zadrugam  — in enako- ekonomijam
-  ki so prevzele vinogradno zemljišče nekdanjih velikih posestev, 
samostanov, škofij in proštij, fevdalnih graščin, vinskih trgovcev, 
velikih restavracij, gostiln in hotelov te r bank. To so velike enote 
vinogradov, zaokrožene, najčešče v bližini dobrih prometnih žil, 
z izbranimi trtami, modernimi ali vsaj dobrimi velikimi kletmi in 
modernimi pripravam i ter tehnološkimi sredstvi. Na te velike enote



so se mogli p rik ljučiti tud i bližnji mali kmetje, želarji in vini
čarji. Zadruge (in ekonomije) tega tipa so mogle uspešno začeti 
in se v zadnjih letih preurediti v obdelovalna podjetja ter dobro-, 
racionalno in  komercialno voditi vinogradniška dela kakor tud i 
proizvodnjo ter prodajo vin. V njih je bilo najhitreje mogoče mo
dernizirati vinogradništvo, bodisi v obdelovalnem kakor v predelo
valnem smislu in neprestano napredovati. To so velika vinograd-

Pod. I li. Viničarska hiša v vzhodnih Slovenskih goricah

niška podjetja, kakor so Jeruzalem in Železne dveri v Ljutomerskih 
goricah pa  K apela p ri Radencih in G ornja Radgona te r Košaki 
pri M ariboru itd. Največje med njimi, Železne dveri, imajo- nič 
m anj ko 250 h a  vinogradov in 450 ljudi, največ nekdanjih vini
čarjev, ima n a  njih  svoj zaslužek, kakor da so- v tovarni. Te za
druge in obdelovalna podjetja, velike in dobro- organizirane, so 
danes v vodstvu vinogradništva v našem pano-nskem področju. 
Od njihovega današnjega uspevanja zavisi napredek slovenskega 
vinogradništva sploh, na  n jih  je končno tudi naloga, da obnovi 
slovensko vino-rejo do onega obsega v teritorialnem smislu kakor 
ga je imela pred nastopom trtne uši, pozneje pa  še napreduje dalje. 
P ri tem ne gre samo za to, da se proizvaja le vino-, temveč so odprte 
možnosti, da se stopnjuje uporaba grozdja samega, bodisi doma 
kakor v obliki izvoza. Treba je p ri tem posebej podčrtati, da je



proizvajanje kvalitetnih vin koncentrirano' p rav  na te velike za
druge ter obdelovalna podjetja, k a r  njihovo komercialno vlogo še 
stopnjuje, a hk rati veča njihovo narodno ekonomsko odgovornost.

Manjše zadruge, k i razpolagajo' le z m anj obsežnimi osvo
bojenimi vinogradnimi enotami, so gospodarsko' šibkejše in tudi 
ekonomsko-komercialno v m anj lahkem  položaju. Mednje spadajo 
predvsem zadruge in ekonomije, ki so nastale in ki so prevzele

Pod. 112. »Osojnik« pri Ptuju z nasadi breskev

vinograde v m anj vinorodnih področjih, v m anj naprednem  stanju 
ter bolj daleč proč od prometnih žil. Tu najčešče tudi viničarji, 
želarji ter km etje ostalih socialnih skupin niso* bili tako uvedeni 
v naprednejše oblike gospodarjenja p a  morajo zato tudi v novem 
zadružnem gospodarstvu posvečati več tru d a  ali celo' hudih na 
porov za zadovoljujoče uspevanje.

N ajvečje težave so s tistimi viničarji, k i so med samimi m anj
šimi posestniki vinogradov in ki se jim  ne nudi že v dosedanjem 
stanju dana priložnost, da stvorijo večjo obdelovalno enoto. Med 
take spadajo prav  posebno tudi viničarji, ki so poprej delali v 
vinogradih kmetov s Polja, ki po veliki večini niso bili niti veliki 
niti blizu skupaj. Saj je znana izkušnja, da se je viničarjem  na 
splošno slabše godilo tam kaj, k je r so bili vezani na primeroma 
majhne vinograde, kakršni so bili zvečine zlasti km etski vinogradi.



Težave so se pokazale tud i v tem, da ni bilo- vedno- jasno, k je  so- že 
viničarji, a kje so običajni najemniki, ki delajo- v vinogradih, ne 
da bi bili v pravem  viničarskem razm erju. M arsikje se je moglo 
dognati prave odnošaje šele na osnovi drobnih in dolgotrajnih 
razčiščevanj. M arsikje bo- treba v  bodoče še velikih naporov, da 
se smotrno uredijo tudi ta  razm erja in da se izoblikujejo terito
rialno zaokroženi, dosti veliki in gospodarsko dovolj močni delovni 
kolektivi, k i bodo- tud i te nekdanje viničarje uvrstili v dobro uspe
vajoča, napredna in dovolj komercialno močna vinogradniška pod
jetja. P ri teh bi mogla p riti v  poštev tudi težnja, da se najde 
ustrezna oblika gospodarskoproizvajalnega razm erja med goricami 
ter Poljem, nova oblika sožitja med proizvodniki vina ter grozdja 
z goric te r žita, krom pirja in druge prehrane z ravnine. Zakaj to 
sožitje je nakazano od narave in se ponuja s pridom tudi v novih 
socialnoekonomskih pogojih.

Vodilne velike zadruge ter ekonomije bodo- morale tud i v bo
doče pomeniti vzor za vinogradništvo- kmetom-vinogradnikom, ki 
so ostali izven zadrug in ki premorejo- le prim eroma manjše vino
rodne posesti. N a njih  je zadolženost, da ostane vinogradništvo v 
Slovenskih goricah, v Halozah ter n a  vznožju Pohorja med n a j
naprednejšim i vinogradnimi področji Slovenije ter Jugoslavije, 
kakor je bilo- do sedaj in kakor se je bilo razvilo- v obdobju komer
cializacije km etijstva in specializacije v zadnjih sto- letih.

V vinorodnih k rajih  slovenskega panonskega predela so na več 
k ra jih  organizirali tud i zadruge, ki so- si vzele za cilj ustvariti 
velike nasade sadnega drevja, jablan, hrušk, breskev itd., ter stop
njevati proizvodnjo sadja n a  veliko-. V zadnjih letih so se te za
druge povečini preuredile v velika državna obdelovalna podjetja, 
ki vodijo gojenje sadja n a  veliko-. Posebno- veliko, vsekakor na j
večje tako- sadjarsko podjetje »Osojnik« se je razvilo iz nekdanje 
zadruge v  spodnjem delu Mestnega vrha tik  nad Ptujem . Im a še 
vedno- ogromne nasade sadnega drevja v svo-jem sklopu, 25 ha bre
skev, 40 ha, jablan, 4 ha hrušk  ter 4 h a  orehov. Največ veljave 
im ajo breskve, ki so- posebno velika dragocenost. Toda najtežja 
stvar je organiziranje naglega odkupa in prodaja breskev, zakaj 
o-d tega, kako naglo- in brez zam ude napravi sadež po-t od pod
jetja, od drevesa do ko-nsumenta, v tem je k ljuč do uspeha. Zakaj 
takšno- sadje, kakor so breskve, podobno kot češnje ali smokve in 
še to in ono-, ki ne prenese zamude in se mora po-užiti brez odla
ganja, postavlja posebno velike zahteve do trgovine, docela drugače 
nego- so p ri drugih predm etih trgovine. O d organizacije trgov
skega poslovanja zavisi uspeh teh velikih sadjarskih podjetij.



POTEK NASELITVE IN NASELJA. Podoba je, da se je že zgodaj 
gospodarstvo' Slovenskih goric razvijalo’ v znam enju vinogradni
štva. Toda nimamo še podrobne proučitve, kako se je poselitev tu  
razvijala in kako je bila v genetični zvezi z vinorejo. Podoba je, 
da je vinogradništvo tu  že zelo staro pa da so tr lo gojili že v rimski 
dobi. Arheoloških najdb, ki bi nam  bile kažipot za sliko O' poteku 
poselitve, je v Slovenskih goricah razmeroma malo-. V glavnem so 
razvrščene v  osrednjem delu, v območju, k je r vodijo' že stari pre
hodi čez gričevje v najožjem srednjem pasu (kraji Tomaž, Bene
dikt, Negova) in pa  v  prometno važnem srednjem delu Pesniške 
doline (Šmarjeta, soseska Šentlenarta z Zamarkovo) ter ob sred
nji ščavniški dolini (Videm, 6, 7; 9). Največ gre p ri tem za priče 
poseljenosti v hallstattski in latenski dobi, v Pesniški dolini tudi 
za rimske sledove. V navedenem področju so morala stati zelo 
velika naselja p ri Negovi in pri Šentlenartu, kolikor so dovoljeni 
sklepi na osnovi velikosti in obilice izkopanin. Arheološki sledovi 
pa pričajo, da je  bilo* zelo krepko poseljeno obrobje goric, zakaj 
ob stiku z ravninam i so našli v največji meri sledove bodisi p ra 
zgodovinske kot rimske obljudenosti. Taki že iz starine naseljeni 
kraji so Radgona in gorice nad Ljutomerom, zlasti Kamenščak, pa 
Središče, Ormož z okolico, Formin, P tu j in Maribor. Nedvomno' se 
naseljenost in gospodarska izraba iz teh krajev  ni naslanjala samo 
na ravan, marveč tudi na bližnje gorice, kakor je ponekod, na 
primer pri P tu ju  in Ljutomeru, izpričano' z izkopaninami.

Podoba je, da se je tud i prvotna slovenska naselitev v Slo
venskih goricah razprostrla razmeroma na redko. Staroslovenskih 
grobov v notranjosti do' sedaj niso nikjer odkrili, pač pa na ob
robju, v P tu ju , v Središču in, že nekoliko vstran od goric, v Ver
žeju. Od pražupnij so nastale štiri ob robu Slovenskih goric: 
v Radgoni, Veliki Nedelji in v M ariboru-Kamnici; vse so> segale 
tudi na ozemlje goric. Samo1 ena edina je nastala v Slovenskih go
ricah samih, in sicer v Jarenini. Močno je bila tu  zastopana cer
kvena posest. Salzburški škofje, k i so imeli P tu j in ki so največ 
pripomogli, da se je ogrska m eja potisnila tja  za Središče in L ju 
tomer, so si s tem pridobili vzhodne Slovenske gorice od črte 
Vurberg—Gradišče (Sv. Trojica) tja  do ogrske meje. Njihovi mini
steriali, P tu jsk i gospodje, so poklicali okrog leta 1200 križevnike 
ter jim podelili velika posestva okrog Velike Nedelje. Tu so' si 
zgodaj pridobili posest tudi alpski samostani: šentpavelski bene
diktinci v zahodnih Slovenskih goricah, raztreseno med Mariborom 
m Radgono; adm ontski benediktinci so' dobili posest okrog Jare- 
nme in oskrbovali tam kajšnjo župnijo. Kovačič meni, da imajo



skoraj vsi znatnejši k ra ji v Slovenskih goricah zato ime po cer
kvenem patrociniju, ker je tod kolonizacijo vodila cerkev in  so* se 
naselbine razvijale okrog cerkva (6, 131). Posest cerkvenih insti
tucij, zlasti samostanov, se je v Slovenskih goricah množila, ker je 
bilo* zanje pridelovanje vina zelo važno in vinogradi p rav  posebno* 
privlačni (6; 7). Ti zgodovinski podatki so tud i geografskega po
mena, zakaj od nekdanje posesti so* samostanom še do* nedavna 
ostala obsežna zemljišča z bogatimi, zelo* lepo* gojenimi in zato 
obilen pridelek donašajočimi vinogradi. L jubljanski križevniki so 
imeli veliko posest z vinogradi v Veliki Nedelji; admontski samo
stan je  imel Jareninski dvor z vzorno* urejenim  vinogradniškim 
veleposestvom, šentpavelski samostan je  imel Pesnički dvor (od 
1832) itd.

Ze cerkvena posest se je v  Slovenskih goricah podeljevala in 
množila zaradi mejnega značaja pokrajine od 10. stoletja dalje. 
Zgostitev prebivalstva in razvoj kultivacije sta bila še p rav  po
sebno* pod vplivom borbe za mejo in  brige zanjo*. Ko so* bili M adžari 
potisnjeni čez Muro, je  za Slovenske gorice nastopila doba blago
s tan ja  in obsežne kolonizacije; dediščino* po tem razvoju imamo 
še danes v  vrsti pojavov demogeografskega in  etnografskega zna
čaja, k i se po n jih  zahodne Slovenske gorice razlikujejo od vzhod
nih, od Prlekije.

Slovenske gorice spadajo v področje razložene naseljenosti. Da 
se je razvila iz samotnih kmetij, o tem ni mogoče dvomiti. Povsod 
opazujemo*, da se večje km etije mešajo* z majhnimi, s kočarji ali 
želarji. Podoba je*, da moremo vsaj za zahodni del domnevati, da 
predstavljajo prave km etije starejšo naselbinsko* plast. Običajno 
so km etije — številne med njimi spadajo med kmetsko veliko* po
sest — nameščene na spodnjih terasah, k je r imajo vse svoje zem
ljišče v enem kosu, povsem kakor p rave stare samotne km etije tam  
kje na Pohorju ali v vzhodnih K aravankah. Tu vidimo na terasi 
največ njive z obsežnimi sadovnjaki, spodaj v dnu doline travnike 
in mlin, ako je na razpolago* znatnejši potok, sicer ga nadomestuje 
mlin na  veter, navzgor v pobočje gozd in na sončni legi vinograd. 
Tudi manjše kmetije so nameščene najčešče v podobni legi; opa
zovati se more, da je bolj njim  ko trdnim  km etijam  ostal mlin na 
veter. Po slemenih nad  vinogradi in med njimi p a  ob kolovozih, 
ki vodijo med vinsko trto  na vrhove, so* postavljene zidanice, a 
med njimi kleti in viničarije velikih nekdanjih  vinogradniških 
posestnikov kakor tud i posamezne želarske koče.

Med Prlekijo in zahodnimi Slovenskimi goricami je dokaj 
razlike v naselbinski geografiji kakor v značaju domov in hiš.



V Prleških goricah se v najbolj vinorodnih področjih vrstijo- na 
selja v dolgih nizih kilometre daleč, bodisi po slemenu ali v p ri
sojnem pobočju ob kolovozih. Domovi so- tod znatno- bolj zbližani, 
dasi ostane tudi tu  v glavnem značaj razložene naseljenosti. Še 
bolj so domovi zbližani v prleških dolinah, ob spodnji Pesnici in 
ob Ščavnici in tu  imamo dejansko- že opravka z zaselki in vasmi,

Pod. 112 a. Jarenina

dasi še vedno- bolj razloženega tipa. Podoba je, da se je tod notran ja 
kolonizacija opravila drugače kakor v  zahodnem delu Slovenskih 
goric, bolj organizirano v zvezi s premikom meje (7; 8). Zelo- po
gosto se ponavljajo- v goricah imena, sestavljena po označbi do
linske vasi; nad Radenci je Radenski vrh, nad H rastjem  Hrašenski 
vrh, p ri Negovi Negovski, nad  Go-čovo- p ri Gradišču (Sv. Trojici) 
Gočovski, nad  Bišem Bišečki vrh, pač ker so- si na njih  vaščani 
osnovali svo-je vinograde. Ali pa je medsebojna genetična pove
zanost označena drugače; nad  Mezgovci je Mezgo-vščak, nad  Po
lenci Polenšak, nad  Štrigo-vo štrigovščak itd. Pogosta imena Stara 
gora in  Nova gora pričajo-, kako so- postopno površje urejali v 
vinograde. V Prleških goricah je v prevladi zaselška zemljiška 
razdelitev, k a r  priča o- poselitvi v skupinah na  organizirani osnovi, 
medtem ko je v zahodnem delu Slovenskih goric v prevladi celek,



pričajoč o bolj individualnem zgošČanju naselij in prebivalstva. 
Celo» v  obliki kmetskega doma so razlike, zakaj v  P rlekiji je še 
vedno najbolj značilen dom v k ljuču ali n a  vogel, podobno kot v 
sosednih ravninah, medtem ko je  v zahodnih goricah le dom v 
gruči, sestoječ iz dveh ali treh poslopij, po- premoženjskih raz
merah. Toda v zadnji dobi je opažati, da se kmetski dom tudi v 
Prleških goricah čedalje bolj razstavlja. Etnografskih značilnosti 
je  v Prleških goricah še vedno obilo ohranjenih, a  stara noša z 
značilnimi bregušami, širokimi belimi platnenim i hlačami, najbolj 
tipična v Prlekiji, dasi razširjena v m anjši meri po vseh Sloven
skih goricah, je že izginila v nepovrat (160). Povsod pa  so* kmetski 
domovi skriti med množico sadnega drevja, k i ga menda nik jer na 
Slovenskem ni toliko kot tu. Ob kolovozih so značilna znam enja 
kakor v ostalem našem panonskem področju.

Geografska karakteristika Slovenskih goric ne bi bila popolna, 
ako ne bi še posebej omenili cerkva; značilne so* bodisi kot element 
pokrajinske slike kakor po vlogi, ki jo* imajo v  poimenovanju k ra 
jev. Za razvoj poselitve vsekakor ne smemo* prezreti dejstva, ki 
zasluži prim erno pozornost: Ako* pregledujemo* seznam starejših 
župnij, ki so* se razvile v zgodnjih stoletjih, opazimo, da so domala 
vse postavljene ob dno* dolin, ne po višinah. V jareninski p rafari so 
nastale zgodaj župnije Svečina, Šentilj, Sv. Jakob, Šentlenart, v 
radgonski Videm (Sv. Ju rij ob Ščavnici) in Sv. Benedikt, v ptujski 
Sv. Lovrenc ob Pesniški dolini in  velikonedeljski Sv. Miklavž. No
bena od n jih  ne stoji višje od spodnjih teras v dolinah. Podoba 
je, da so* cerkve postavljali v spodnjih legah in da so* tam kaj usta
navljali nove župnije, ker je bilo* tudi prebivalstvo še najbolj 
zgoščeno v vznožju in na  spodnjih delih pobočij. Šele napredujoče 
vinogradništvo* je  privabilo ljudi v večji meri tudi na višine in 
šele z njim  so se tako na gosto* obljudila tud i slemena. N a njih, 
zlasti na obvladujočih vrhovih, ki nudijo razglede n a  široko*, so 
nastajale cerkve polagoma (med prav  starim i je menda Kapela 
pri Radencih), toda župnije so se v njih  razvile šele zelo* pozno, 
največ v  drugi polovici 18. stoletja, nekatere celo* šele v  19. sto
letju. Znamenita farna  središča, ki kraljujejo  na obvladujočih 
vrhovih in slemenih te r se zdijo danes tako rekoč eno* od zunanjih 
znam enj pokrajine v  Slovenskih goricah, se izkažejo* kot jako 
mlade ustanove (Sv. Ana n a  Krembergu, Kapela, Sv. Bolfenk na 
Kogu, Polenšak itd.). Samo* dve župniji, k i im ata svoje središče 
na slemenih, sta za spoznanje znatnejše starosti (iz 17. stoletja), 
to sta Sv. Anton, ki ima temu primerno še drugo ime Cerkvenjak, 
pa Sv. Urban, ki ima za patrona zaščitnika vinogradništva. Tako



nam  tudi razvoj cerkvenih središč potrjuje, da so< bile v Slovenskih 
goricah najprej poseljene doline in grabe s spodnjimi deli pobočij 
pa da je šele vinogradništvo' potisnilo' ljudi na  vrhove.

V predelu s prevlado samotnih km etij je  bila v  starih časih 
cerkev ona privlačna točka, ki je privabljala ljudi. Zato je povsem 
naravno», da se je okrog njih  zgostilo prebivalstvo' in da so- nastale 
zlasti ob sedežih starih župnij sčasoma vsaj manjše vasice, če ne 
že prave vasi. Saj vidimo celo ob novejših cerkvah na slemenih 
in vrhovih znatnejše zgostitve; ob cerkvi stoji župnišče in tu  so 
postavili v novi dobi šolo, tu  je stala vsaj gostilna pa nem ara kaka 
prodajalna, ponekod je stal tudi dvorec večjega vinogradniškega 
posestnika s kletmi in viničarijo.

V predelu, k jer so prevladovale samotne kmetije, je bilo docela 
prirod no1, da so* se k ra ji s cerkvi jo> kot najm arkantnejša in cer
kvenoupravno najvažnejša naselja začeli označevati posebej in  da 
so zanje prevladala imena poi cerkvenih patrocinijih. Podoba je, 
da je v tem poglavitni vzrok, da je tako mnogo krajev, bodisi vasi, 
župnij in starih  občin v Slovenskih goricah dobilo ime po svet
niških imenih. D a tako' poimenovanje ni v zvezi z nekdanjo pre
vlado cerkvene posesti (6), na to bi mogli sklepati tudi po prim erih 
s Pohorja in Kobanskega, kjer je podobno, zakaj tudi tam kaj je 
v prevladi naseljenost v samotnih kmetijah.

K akor je postavljanje cerkva po' vrheh vinorodnih goric p ri
meroma kesna stvar, tako in  še bolj je poimenovanje vrhov in 
goric po cerkvah šele novejši pojav. Domala povsod živi že staro 
ime ter se v  živi govorici domačinov uveljavlja poleg novejšega 
dodanega po cerkvenem svetniku. Če se je k je  v najnovejši dobi 
krajevno' ime spet vrnilo k  prvotni oznaki, je  povečini z njim prišla 
do veljave prirodna značilnost naseljenega kraja.

Ne smemo misliti, da je sprem injanje krajevnih imen svoj
stveno samo naši dobi. Nasprotno, tudi v prejšnjih  časih so pogosto 
menjavali imena vasem in zlasti občinam. Posebno se vidi težnja, 
da so stara imena občin zam enjali z novimi, po cerkvah. Nekaj 
Primerov O' tem naj navedemo iz severovzhodne Slovenije. Ime 
občine Bučkovci na Ščavnici so spremenili v Malo Nedeljo leta 
1870, ime občine Mihovci v Veliko Nedeljo' (prav tako leta 1870, 
toda pol leta kesneje). Ime občine Svetinci so spremenili v  ime 
Sv. Urban (pri P tuju), občine O ttersdorf na Grabenskem v Sankt 
Peter am O ttersbach (leta 1883), ime Cerkvenjak v Sv. Anton v 
Slovenskih goricah (leta 1907), ime Koračice v Sv. Tomaž (pri 
Ptuju ; p rav  tako leta 1907).



Toda nekatere spremembe so- bile usmerjene tudi obrnjeno, 
nam reč tako, da so zavrgle svetniška imena in namesto njih  uvedla 
druga, najbrž spet stara imena: Ime Sv. Lovrenc na Bizeljskem je 
leta 1867 spremenjeno v Bizeljsko. Ime občine Sv. M artin pri H aj
dini so* leta 1871 spremenili v Slovensko vas, a ime Sv. D aniel pri 
Trbo-njah v Trbonje leta 1896.

Pod. 113. Mlin na veter v okolici P tu ja

Tudi m arsikatero drugo ime, krajevno- ali občinsko, so- spre
menili v teh časih, ki jih  zajemajo' avstrijski krajevni repertoriji.

Kmetski dom v Slovenskih goricah ni enoten. V zahodnem delu 
kaže osrednjeslovenska svojstva. Tu je  razpostavljen v gruči, s 
tremi poslopji p ri trdnem  km etu in z dvema pri želarju (160), a le 
enim pri viničarju. Hiša je najčešče zidana in z opeko- krita, Na 
vzhodu, v Prlekiji, gospoduje dom v ključu, pomešan s hišo- na 
vogel, redkeje s stegnjeno obliko. H iša je tu  manjša, zlasti ožja; 
odlikuje se po enolični obliki. Poleg zidanih hiš vidimo- še mnogo 
lesenih s slamnato streho, obilo je tu  tudi »nabitih« hiš, ki pa so 
na zunaj lepo pobeljene in p rav  čedne. Na vzhodu, k je r se kaže ob 
vsakem koraku sličnost s pomurskim nižinskim področjem, redko
k je m anjka tipični koruznjak ob kmetskem domu, dasi se koruze 
ne goji posebno- mnogo-.



Ne bi podali slike Slovenskih goric, ako* ne bi imenovali še 
m l i n o v  n a  v e t e r ,  ki jih  nim a v toliki meri nobeno drugo slo
vensko* področje. Čez poletje se potoki v Slovenskih goricah do
mala popolnoma posušijo*, celo v  največjih je  le malo* vode, a  še 
ta  teče skrajno počasi. Velike reke so daleč. In  tako ne more p ri
roda nuditi drugega sredstva za pogonsko* silo* kakor veter.

Se bolj značilni za pokrajino so znameniti klopotci, sredi 
vinogradov pritrjen i na visokih drogovih ali drevesih, najraje  na 
višinah, od koder pojo svojo enakomerno* ropotajočo pesem, da 
strašijo* s tem ptice te r jih  odganjajo od grozdja.

PROMETNE RAZMERE IN VEČJI KRAJI. Slovenske gorice se odli
kujejo* po m ajhnih relativnih višinah in po enakomernosti hrbtov, 
ki se vlečejo* običajno po mnogo* kilometrov na daleč, ne da bi se 
jim višina znatneje spreminjala. Zato so hrb ti zelo* prikladni za 
prehode, tembolj, ker se povečini odlikujejo* po* dokaj ploščatem 
ovršju. Nešteto* potov teče po* njih, vezoč k ra je  na blizu in daleč, 
ne da  bi se jim  bilo* treba spuščati v dolino*; ob n jih  SO' posamezne 
domačije, še bolj zidanice in bivališča, viničarjev.

Med učinkovitimi prem aknitvam i razvodja je omeniti srednji 
del Slovenskih goric, k je r prevladuje v  glavnih vodah smer odtoka 
od SZ proti JV. Tu so pritoki Pesnice*, ki ima skoro poldnevniško 
smer, segli jako* daleč nazaj in se na obeh straneh Sv. Ane na 
Krembergu nevarno približali Ščavnici, tako* da je  njeno* porečje 
stisnjeno na neznatno širino'. Niže dol, k jer premore tudi Ščavnica 
znatnejše pritoke od desne, je  razvodni hrbet bolj razčlenjen, dasi 
se tudi tu  prevali znižajo komaj malo pod 300 m. Vsekakor so za 
moderne prehode preko* Slovenskih goric tu  najugodnejši pogoji, 
za ceste, k i se rade držijo doline in se na višine vzpno* le v raz- 
vodnem hrbtu.

P ri razm otrivanju o prehodnosti Slovenskih goric je  treba 
imeti vedno pred  očmi, da so doline* vlažne pa  zaradi tega, m anj 
prikladne za pota. Zato* je  nedvomno pravilna predstava, da so 
sprva za prehode in sploh za prom et raje uporabljali višine*, zlasti 
hrbte. Še danes vidimo km etska pota, kolovoze, potrebne za prevoz 
pridelkov, kako se držijo hrbtov in se najra je  po* pomolih, med 
potoki spustijo navzdol v glavne doline. V dobi cestne gradnje so 
se poti vendarle prelagale v doline. Že rimske ceste so ugotovili 
v dolinah in podobno* moremo opazovati o* kesnejših, p rav  posebno 
seveda o modernih cestah. Toda k je r  so jih  položili v  glavne doline, 
kakor je n a  prim er Pesniška, ki so* se je  poslužili ne le podolžni, 
marveč tudi prečni prehodi, povsod vidimo*, kako* rade so si izbrale



terase, čeprav so samo za spoznanje višje, in kako se izogibljejo 
aluvialnem u dnu. K ar poznamo starejših prehodov, pri vseh opa
zimo, da se radi naslanjajo- na širši del Pesniške doline in se 
odondod spustijo čez hrbet v dolino Ščavnice pa  preko- nje dalje. 
S tara cesta od Radgone na jug, del starodavne o-balpske poti, je 
držala čez Kapelske gorice, k je r se že staro naselje imenuje P tujska 
cesta, potem pa bodisi mimo' Sv. Antona in ob Pesnici navzdol na 
P tu j ali mimo Gradišča (Sv. Trojice) ter Šentlenarta ob Pesnici 
navzgor na Maribor. V novejši dobi najim enitnejši prehod med 
Mariborom in Špiljem, ki ne teče daleč proč od rimskega pred
hodnika, je porabil najkrajši pas v zahodnem delu Slovenskih goric 
ter se p ri tem poslužil prečnih dolin. Za cesto je tedaj vendarle 
bolj prik ladna dolina nego hrbti, k ljub naznačenim ugodnim po
gojem in neverjetno^ je, kako- na majhno daljavo- se je treba cestam, 
ki vodijo- iz Pesniške v ščavniško dolino-, vzpeti na višine in kako 
izredno- lahek je prehod čez celoto Slovenskih goric, zlasti v osred
njem pasu med Ptujem , Radgono ter Ljutomerom. Vendar so se 
tud i modeme ceste razvile ponekod iz starih poti po hrbtih, pred
vsem v bolj masivnih goricah; sem bi šteli cesto- mimo Vurberga 
in Barbare pa novo- cesto- od Velke po h rb tu  n a  Šentilj.

Slovenske gorice so pokrajina enakomernega gričevja, ki ne 
nudi pogojev, da bi v njih  nastajale znatnejše demogeografske 
koncentracije. S tem, da se vlečejo izredno- na dolgo-, so- osnove za 
sredo-težni demogeo-grafski razvoj še poslabšane. Docela v skladu 
z obče ugotovljenimi dejstvi se zdi, da je prebivalstvo- goric od 
nekdaj navezano na tržne kraje  v neposrednem sosedstvu. Saj 
vidimo, da je v srečni naslonitvi tako- na ravnino- kot na vinorodne 
gorice nastal niz tržišč, ki so se nekatera med njimi celo- prav  lepo 
razvila. Maribor in P tuj ter Ormož, v M edjimurju Čakovec so 
mesta ob Dravi, ki so hkrati poglavitne tržne in obrtne privlačne 
točke tudi za Goričance, podobno ko-t na Murski ravnini Ljotumer 
in Radgona, pa poprej do neke mere tudi Cmurek ter skupek 
tržišč Ernovž, Strass in Lipnica ter Lučane. Domala ves gospo
darski priključek Slovenskih goric izvršujejo navedeni tržni kraji, 
predvsem M aribor in P tu j. Navezanost n a  tržišča ob robu se je 
še stopnjevala v moderni dobi, ko so železnico izpeljali po- dolgem 
ob goricah, n a  J ob D ravi od P tu ja  navzdol, a na S ob Muri. D a je 
z novo- državno mejo- ob Muri proga od Špilja do Radgone ostala 
Avstriji, pomeni znatno- oškodovanje Slovenskih goric. Ko so- od
delek Radgona—Ljutomer zvezali skozi Ivanjkovce in Ormož na 
dravsko- progo-, so Slovenske gorice dobile že drugo prečno želez-



nico; prva, od Špilja mimo- Šentilja na Maribor, je celo glavna 
proga. Toda v osredju je še vedno dokaj široko področje, ki ima 
prav neprikladen pristop do železniških postaj in je od njih zelo 
oddaljeno. Tu morajo nuditi nadomestilo avtobusne proge, ki so 
urejene tako, da nudijo nagel prometni stik Slovenskih goric z 
Mariborom, in sicer od Radgone ter Cm ureka kot od G radišča— 
šentlenarta, pa tudi v zahodnem delu od Svečine in Šentilja kot

Pod. 114. Šentlenart v Slovenskih goricah

Položaj celotnega naselja na terasi

od Šempetra, D upleka in Šmartina, ki ležijo že v mariborskem 
urbanizacijskem območju.

Zanimiva je razlika med mariborsko' in ptujsko privlačno silo 
v Slovenskih goricah. Brez dvoma leži P tu j mnogo bolj prikladno-, 
da bi mogel postati glavno goriško tržišče. Saj drži iz njega v go
rice obilica cest, poslužujočih se zlasti dolin, ki se odpirajo- proti 
P tuju; na nobeno drugo- tržišče se iz goric ne steka toliko cest kot 
nanj. A vendar se avtobusne zveze iz P tu ja  v  gorice niso mogle 
uveljaviti, v nasprotju  z Mariborom, ki ima za občevanje z go- 
riškim področjem znatno slabše priro-dne pogoje. M ariborska go
spodarska dinam ika je prevladala odločno nad  ptujsko-.

Železniška proga, ki bi vezala M aribor z osredjem Slovenskih 
goric, izpeljana po Pesniški dolini in po- starem prehodu v bližino 
Cerkvenjaka (Sv. Anton) na ščavniško- dolino- ter po- njej do želez
nice na Murskem polju ali p rav  do Ljutomeru, bi bila zelo koristna

_________________



in  jako potrebna tudi za Hitrejši prom et med Prekm urjem  ter 
Mariborom.

Edina dva kraja, ki stojita p rav  v osredju Slovenskih goric in 
sta imela poprej naslov trga, sta Šentlenart in Gradišče (Sv. Tro
jica). Oba stojita v dolini Pesnice, ne sicer v njenem najširšem 
delu, pač pa  tam kaj, k je r se shajajo1 in križajo> od nekdaj najim e
nitnejši prehodi čez Slovenske gorice. O d obeh tržnih naselij je 
Gradišče (Sv. Trojica) dobilo naslov trga šele leta 1872, tako da le 
Šentlenart predstavlja staro tržišče.

Š e n t l e n a r t  stoji zares v osrčju Slovenskih goric. Izkopa
nine iz prazgodovinske in rimske clobe pričajo, da je bilo tu  že od 
nekdaj dobro poseljeno področje. Pet kilometrov navzgor v dolini 
stoji na brdu, ki predstavlja eno od spodnjih rečnih teras n a  desni 
strani Pesnice, starodavni grad H rastovec (Gutenhaag) ; tu  je bila 
ena najim enitnejših graščin v deželi, dolga stoletja v posesti grofov 
Herberstein. Graščina Hrastovec je imela oblast tud i nad  Šent- 
lenartom in znaten delež n a  njegovem razvoju. Tržne pravice je 
dobil Šentlenart razmeroma kesno', šele v drugi polovici 15. sto
letja (10), samostojna župnija je postal šele v 16. stoletju. Nemara 
je k  povzdigi naselja v trg prispevala tudi tu rška  nevarnost, saj 
je  po' tradiciji nad  trgom stal grad, ki so ga razdejali Turki v 
letih 1532—1535 (II. 1, 2).

Po svojem vnanjem  licu naprav lja  Šentlenart p rav  ličen vtis 
in priča o> dokaj stari urbanistični preteklosti. Stoji na terasi med 
Pesnicoi in Globovnico, tako da je  pred  povodnjimi popolnoma 
zavarovan. Za tržno* središče so zanj postojanko prav  dobro izbrali, 
saj se tu  Pesniška dolina zaokrene v  južno' smer skoroi v pravem 
kotu, se stekajo vanjo doline in grabe od S in je vrh tega osrednji 
pas goric najožji pa zato za prehod proti Ščavnici in  Murskemu 
polju najprikladnejši. K aj bi mogla biti bolj značilna potrditev 
teh svojstev kot dejstvo, da se danes k  Šentlenartu steka nič m anj 
kot pet cest, nekaj višje pa  dosežeta Pesniško dolino še šesta in 
sedma. L enart je  postavljen p rav  na križišče cest na M aribor in 
Mursko polje z ono, ki drži proti P tu ju . Trški tloert kaže raz
vrstitev na križišču, in sicer na obeh straneh ob cesti n a  P tuj, 
a zaključuje ga vrsta hiš ob glavni cesti M aribor—Radgona, tako 
da  ostane n a  sredi skoro trikotni tržni prostor. Šentlenart je po
menil edino domače tržno* središče osrednjih Slovenskih goric, trg 
za poljedelske proizvode te r vino, oskrbujoč kmetsko okolico v 
zameno z blagom tujega izvora. Zato so se tu  vsaj skromno razvile 
tud i obrti in se skušale vsaj nekatere usmeriti v industrijo*, na 
prim er m ajhna usnjarna, k i dela še sedaj. U rbanska vloga Lenarta



se je do neke mere izražala tud i v upravni funkciji; tu  je bil sedež 
sodnega okraja in nekaterih m anjših denarnih zavodov ter več 
gostišč. Danes p a  je Lenart sedež občine-komune, zelo velike, z 
18.000 do 80 % km etijskih prebivalcev. O d leta 1880, ko je imel 
625 prebivalcev, je mogel pomnožiti svoje prebivalstvo do* leta 1931 
za 17 % na 733 ljudi, a do leta 1953 na 803, to je  za 28,5 %. Ni si 
mogel do sedaj razviti značaja mesta.

Pod. 115. Šentlenart v Slovenskih goricah

Stari osrednji tržni prostor

G r a d i š č e  (poprej Sv. Trojica) ima zelo podobno- lego kot 
Šentlenart; zato se je del središčne vloge prenašal tudi na ta  kraj. 
Stoji p rav  tako na terasi, in sicer med potokoma Yelka in Ročica- 
D rvanja, preden se izlivata v Pesnico». Razvrščeno je v dolgem 
nizu na  obeh straneh ceste na  P tu j, k i se tu  odcepi od glavne ceste, 
vezoče Radgono z Mariborom. O ddaljeno kom aj 5 km  od Šent- 
lenarta, je v znatni meri udeleženo- še na ugodnostih njegove raz- 
potne lege. Y endar je bil njega razvoj docela drugačen. V dobi 
1662—1689 so se tu  naselili avguštinci in ob novi cerkvi, stoječi 
na gričku Gradišče, zgradili samostan, ki p a  so ga od leta 1854 
imeli frančiškani. K raj je po veliki, daleč naokrog vidni tro-stolpni 
romarski cerkvi dobil novo- ime Sv. Trojica, medtem ko je staro 
ime Porčki vrh prišlo v pozabo (II. 1, 2). Po letu 1952 se je zopet



uvedlo staro prvotno ime Gradišče za ves ta kraj. Zaradi osred
njega položaja je, tud i na novo naselje Gradišče prešlo nekaj 
urbanske funkcije. Spričo tega je bilo v naselju predvsem nekaj 
trgovine in obrti, dasi si je šele leta 1872 pridobilo naslov trga, 
V endar je v glavnem Gradišče ostalo kmetijsko1 naselje, vsaj pre
težno, in ni moglo napredovati tako' kakor tudi njega okolica proti 
vzhodu izkazuje v teku zadnjih desetletij demografsko stagnacijo 
ali celoi nazadovanje s čedalje večjim odseljevanjem.

MEJNA SVOJSTVA SLOVENSKIH GORIC. Slovenske gorice so bile 
dolge dobe mejna pokrajina. Kako so> tu  ostala demogeografska 
svojstva kot učinek kolebanja politične meje med Štajersko in 
Ogrsko, je bilo* že dovolj omenjeno. Slovenske gorice so bile mejno 
območje D ravske krajine in kesneje so vedno veljale kot naj
severnejše področje Spodnje ali Južne Štajerske, V ljudskem poj
m ovanju in v književnosti je prav  reka Mura, tekoča ob severnem 
vznožju Slovenskih goric, predstavljala mejo med Srednjo' in 
Južno. Štajersko. Popolno soglasje v takem  pojm ovanju je teme
ljilo na prirodnih osnovah, saj predstavlja ta  prečni tok Mure ter 
Kobansko' zares prepričevalno n a tu rno mejno ogrodje, a naslanjalo 
se je krepko tudi na etnografsko mejo.

Slovenske gorice ležijo že skozi stoletja, nem ara nekako* od 
14. stoletja dalje, ob narodni meji med Slovenci in  Nemci. Saj jim 
je  ta  lega pripomogla tudi do' današnjega imena, ki se je razvilo 
v označbi nasprotja do nemškega ozemlja, do nemških goric, ki se 
označujejo onstran Murske ravnine kot Deutsches Grabenland, 
a onstran Goniilnice kot Deutscher Boden (5; 15). Ob severnem 
vznožju našega gričevja se je prodiranje germanizacije ustavilo 
in Slovenske gorice so ostale zveste svojemu imenu. Bih> bi in
teresantno ugotoviti vzroke, kako da SO' mogle p rav  naše gorice 
zadržati prodiranje nemške kolonizacije, toda do> danes zadovoljivo 
raztolm ačenje tega ni podano. N arodna meja poteka že skozi sto
le tja  na severnem vznožju goric, zato* se je ob osvobojenju leta 1918 
državna m eja mogla nasloniti na  ta  rob in se potegniti n a  Muri 
od Špilja do- Radgone.

Področje, k je r narodna meja ni bila po prirodi trdneje za
sidrana, je pas med Lučanami in Emovžem. Tu so' se vršile v pol
pretekli dobi hude narodne borbe, k i so imele za rezultat, da je 
v glavnem vendarle ostala mejna črta  neprem aknjena. Toda ker 
so tod slovenske km etije segale še v porečje potokov, tekočih k  
Lučanam, so državno mejo' potegnili tako, da se je nekolikoi od
m aknila od narodne, da se je obenem s tem pridobilo širše zaledje



trgu Lučanam, ležečemu že docela na narodni meji v dolini 
Lučanske Pesnice.

V avstrijski kapitalistični dobi se je uveljavilo sistematično 
prizadevanje nemškega šovinizma prem akniti narodno mejo* Nem
cem v prid. Te nam ere so se toliko stopnjevale, da so Nemci v 
težnji, da umetno* ustvarijo* pas nemškega ozemlja do* Maribora, 
ki se jim  je zdel že zrel za zadostno ponemčitev, začeli sistematično 
ponemčevalno* akcijo* v pasu zahodnih Slovenskih goric. Tu se je 
vršila srdita narodna borba nekaj let pred  prvo svetovno* vojno, 
zlasti v Šentilju, k je r so* šovinistična nemška društva, predvsem 
Südmark, naselila nem ške protestantske družine — leta 1910 je 
izkazala u radna avstrijska statistika že 84 protestantov po* številu, 
vse to s ciljem, da ustvarijo s kolonizacijo med Slovenci na  verske 
razlike naslonjeno, nemško* skupino*, ki naj polagoma asimilira 
domače prebivalstvo. Osvobojenje leta 1918 je napravilo konec tem 
bojem, a nemški protestantski naseljenci so ostali v Šentilju tudi 
še v dobi med obema svetovnima vojnama. Izselili so se šele ob 
zlomu hitlerjevske okupacije.

DRAVSKO POLJE

PRIRODNE ZASNOVE. Dravsko* polje ima nekatere skupne zna
čilnosti z Mursko* ravnino*, toda se po m arsikaterem  svojstvu od 
nje razlikuje. Obem a je skupna podolžna razprostranjenost ob 
reki, obe ravnini sta nasuti s kvartarn im  drobirjem, obe prehajata  
na vzhodu v široko Medjimursko* ravan, ki predstavlja zvezni člen 
med njim a in ki je sama na široko odprta proti JV v veliko* P a 
nonsko ravan. Tudi Dravsko polje je izdolbeno v območju mlado- 
terciarnih hribin, toda na zahodu sega prav  do vznožja Pohorja, 
do tektonskega zahodnega roba nekdanjega podravskega terciar
nega zatoka ter se tu  celo krepko* razširi v kotu med Pohorjem 
in Bočkim pogorjem. Že ta  splošna označba nam pripoveduje, da 
je treba razlikovati dvojno, pravzaprav  celo trojno zasnovo* v n a 
stanku in razvoju prostrane ravnine ob Dravi.

P rvi element v zasnovi je tektonski rob vzhodnega Pohorja, 
s katerim tako* Pohorje kot Kozjak nehata. D rugi element je po
ložaj v veliki veržejsko-ptujski sinklinali, ki smo jo spoznali ob 
opisu Goric. Ta sinklinala se nadalju je  med Slovensko Bistrico* in 
Poljčanami proti JZ, k je r jo* vidimo*, kako* zavija proti Z JZ te r Z, 
potem pa čez Konjice in Vitanje proti ZSZ. To je pri geologih



Podpohorski žleb (221), ki se vleče v obliki upognjene sinklinale, 
razširjajoče se skozi Podravinje, potem pa, ko se mu okrog P ra 
gerskega terciar skrije pod kvartarno odejo», v Dravsko polje, ki 
pomeni tisti del velike ptujske sinklinale, ki se je ugreznil najbolj.
— Tretji element, to pa so erozijske sile D rave in njenih pritokov, 
katerih  učinek se vidi zlasti v obrobju, katerem u je dal docela 
normalne fluvialne oblike.

D rava, največja reka slovenskega ozemlja, je potemtakem so
delovala pri izobliki te r z erozijo» izdelala vsaj oni del med Ptujem  
in Ormožem, ki se že na  prvi pogled pokaže» kot ogromna rečna 
dolina. Toda zgo»rnji del je drugačen, saj se njegova tektonska 
zasnova izpričuje na nedvomen način. Zgornje Dravsko» polje se 
tedaj tudi po» nastanku in razvoju razlikuje od Spodnjega; s tem 
imenom jo» loči med seboj že stara tradicija, a mejo» nad  njima 
nam  predstavlja D rava v onem oddelku med P tujem  in Vidmom 
(Sv. Vidom), k je r se preloži od roba Slovenskih goric k  vznožju 
Haloz. Po starodavnem mestu se označuje tudi kot P tu jsko  polje, 
toda ime po D ravi je bolj udomačeno pa tudi bolj naravno».

P ri Ormožu se dolina znova silno razširi na  desno ter prehaja 
v široko» ravan, ki je tudi tektonskega nastanka. Njen poglavitni 
del leži onstran D rave v H rvatski in se označuje kot Varaždinska 
Podravina; na  levi strani reke je  tu  le ožji pas ravnine med Ormo
žem in Središčem, k jer prehaja  v široko» Medjimursko» ravan; na j
ustrezneje ga moremo» imenovati Orm oška ravan. V araždinska in 
Ormoška Podravina se ne moreta sm atrati samo za razširjeno 
dolino D rave; o» tem priča že njena velika širjava, še bolj pa 
dejstvo», da se neha podaljšek Bočkega pogorja z Macljem ter 
Ravno goro docela nenadom a p ri Vinici, tik  ob robu ravnine, na 
isti črti, na kateri se tudi ves terciar do» najm lajšega pliocenskega 
proda skrije pod odejo kvartarne nasipine. Oblika, v kateri se 
starejše in  terciarne plasti stikajo» z ravnino», govori za tolmačenje, 
da tu  nimamo» opravka le z običajnim erozijskim robom, marveč 
s tektonsko mejo, ki je hk rati del zahodne meje Panonske udorine.

Kako se ta prečni prelom tolmači s celotnim zgradbenim po
ložajem, to» mora ostati še bodočim raziskovanjem. Že večkrat je 
bila potreba opozoriti, kako teče haloško-ormoška antiklinala 
poševno-prečno čez Dravsko» dolino ter se nadaljuje čez Kog v 
vzhodnih Slovenskih in v M edjimurskih goricah. D rava je tedaj 
tuka j p rava prečna dolina ter mora biti potemtakem docela ero
zijska tvorba vsaj v sektorju pod Zavrčem. Sedanje obrise ravnine 
je izdelala erozija; v njih vidimo, podobno» kot v M urski ravnini, 
nekatera območja trših kamenin, k i so očitno vplivala na rečni



tok. Na desni strani so Haloze med Borioni ter Lovrečani iz litav- 
skega apnenca in ob njem mora napraviti D rava ovinek proti 
severu, a na apniških brdih nad  strmim bregom stojita ob D ravi 
najim enitnejša gradova spodnjih. Haloz, Bori ter Zavrč. Tudi na 
levi strani je ohranjen litavski apnenec ob ravnini, in sicer v H um u 
za Ormožem ter v m ajhni zaplati pod Mihovci (med Veliko Nedeljo 
in Ormožem), ki je očitno tudi vplivala na odklon dravskega toka.
V ostalem je rob Spodnjega D ravskega polja zelo razčlenjen z 
ustji dolin ob potokih, ki dotekajo zlasti iz Slovenskih goric, toda 
goriški pomoli med njimi se zaključujejo ob precej izravnani črti, 
ki jo motijo v glavnem le navedeni eksponirani apniški ogli.

Zgornje Dravsko polje je docela drugačne oblike; tu  se vidi 
že na prvi pogled, po obrisih, da ne more biti samo' delo* dravskega 
vrezovanja. Saj se vleče do ločnega vznožja Pohorja na Z, a  n a  J 
do prečnega roba D ravinjskih goric, potekajočega vzporedno z 
znamenito tektonsko' enoto Bočkega pogorja, k a r  zgovorno' pripo
veduje o tektonski zasnovi južnega roba ravnine. Zgornje Dravsko 
polje ima obliko' velikega trikotnika z osnovnico' na D ravi ob Slo
venskih goricah in vrhom nekako pri Črešnjevcu blizu P rager
skega,. Glede njegove tektonske zasnove ni važno> samo, da leži na 
vzhodnem robu Pohorja, tedaj v zahodnem delu velike graško- 
podravske udorine, marveč je prav  tako pomembno', da se nahaja  
hkrati v podaljšku kota med Pohorjem ter Bočkim pogorjem. Tu 
obrača nase pozornost dejstvo, da na vzhodnem robu Pohorja od 
okolice M aribora pa  tja  do Oplotnice pri Zrečah ni ohranjenih 
nikakih terciarnih usedlin, ki bi bile starejše od belvederskega 
proda. Spričo dejstva, da  sega terciar po drugod v območju graško- 
podravskega zatoka zelo visoko, zlasti pa v  obrobju (v Donački 
gori do višine 883 m), je neprisotnost marinskega terciara na 
vzhodnem vznožju Pohorja gotovo presenetljiva. Tolmačenje, da 
bi ga bila tako popolnoma odstranila erozija, z odplakovanjem, je 
pač nezadovoljujoče ali vsekakor m anj verjetno’. Podoba je, da je 
tu vztrajalo' ugrezanje ob tektonskem robu še po odložitvi mlado- 
terciarnih m arinskih usedlin in so' se zaradi tega skrila v območju 
zgornjega D ravskega polja pod mlajše nasipine. Potem takem bi 
imeli tu  opravka z zelo* vztrajnim  in še z zelo mladim ugrezanjem. 
Saj je celo videti, da se je ugrezanje tu  nadaljevalo še tja  v diluvij.

KVARTARNA IZOBLIKA. Sedanje površje je D ravskem u polju 
ustvarila k v arta rna  doba s svojim ogromnim nasipanjem. D rava 
je prinašala v diluvi ju  velike množine fluvioglacialnega proda 
izpod ledenika iz Celovške kotline ter ga odlagala tu. Z njim  je



nasuta ravan D ravskega polja pri M ariboru najm anj 20—30 m na 
debelo (96—99) ; v osredju je bržkone debelina še večja. Pretežni, 
predvsem osrednji del ravnine sestoji iz proda, toda na obrobju je 
tudi prav  krepko udeležena glina in ilovica te r pesek-drobir, ki 
so ga nanašali potoki iz Slovenskih goric ter iz Haloz, v p rav  po
sebno obilni meri pa s Pohorja; zato* je v zahodnem in jugo
zahodnem pasu ravnine ilovnatih tal posebno mnogo.

Po starosti je treba v k varta rju  razlikovati starejši te r mlajši 
diluvij in aluvij. Pas aluvija ob D ravi je v zgornjem delu, ob pre
hodu iz D ravske doline, prav  ozek, a  se v smeri navzdol dokaj 
razširi, zlasti pod Duplekom, pa znova pod Ptujem , tako da doseza 
1,5—2,5 km, pod Zavrčem, k je  je  najširši, celo* 3—3,5 km. Dobro 
moremo opažati, da je pas aluvija ožji tam kaj, k je r se reka za
ganja ob gorice ter teče tik ob njih. Ostalo ravnino zavzema največ 
mlajši diluvij, k i je v Zgornjem Dravskem polju razrezan na  večje 
število teras, medtem ko je na spodnjem delu, kolikor niže p ri
hajamo, toliko m anj razčlenjen. Starejši diluvij se pokaže na  levi 
strani D rave šele pri Veliki Nedelji in spremlja reko v rastoči 
širini tja  v Medjimurje, segajoč neposredno do* aluvija, v katerega 
prehaja s krepko, okrog 20 m visoko* teraso. V vsem tem pasu se
stoji iz gline vsaj v zgornjem sloju. Ob Halozah starodiluvialne 
terase ni, saj jo* je tu  odstranila D rava, podobno* kot M ura ob 
Slovenskih goricah. V okolici M aribora SO' o priliki pripravljalnih 
del za mestni vodovod v globini pod sipkim prodom ugotovili 
trdno sprijet konglomerat, k i se mora vsekakor uvrščati v starejši 
diluvij (212 a; 225).

Zgornje D ravsko polje se po pravici označuje kot orjaški 
vršaj, ki ga je  D rava nasula v  kotlino. P ri M ariboru preide reka 
iz doline in prodne mase so se mogle razprostreti na široko. Debe
lina proda je tu  znatno večja nego nižje spodaj pri P tu ju  in pod 
njimi; pravi vršaj leži tedaj v zgornjem delu Dravskega polja. 
Kesneje je D rava vrezovala svojo* strugo v lastni vršaj čedalje 
globlje in izdelala sistem teras, k i sprem ljajo reko* na  desnem 
bregu. D rava teče na skrajnem  severnem robu ravnine in se ves 
čas tišči vznožja Slovenskih goric; saj je zašla po epigenezi s 
prodnih tal celo* n a  terciarne kamenine, na prim er pri novi hidro- 
centrali in mestnem kopališču ob M ariborskem otoku. Ponekod se 
zaganja D rava v vznožje goric in jih izpodkopava, kakor moremo 
lepo opazovati ob Meljskem hribu v Mariboru, k a r  se razvidi že 
po* značilnem krajevnem  imenu. Od P tu ja  dalje, k jer je značaj 
vršaja že zelo* oslabljen, jo mahne reka povprek čez ravan na 
južni rob. K akor nad  P tujem  Slovenskih goric, se tišči od dravinj



skega ustja dalje Haloz; njihov vzno-žni del se imenuje tam kaj, 
k jer ga D rava najbolj izpodjeda, Melovje. O d Haloz se odm ak n e 
šele pod Zavrčem, ko- se preseli zopet na severni rob ravnine; toda 
odslej se drži v znatni oddaljenosti od Slovenskih goric.

D rava ima na ravnini večji strmec nego v dolini med Po
horjem in Kobanskim. Enako so dravske terase bolj nagnjene 
na D ravskem  polju nego v dolini. Se p rav  posebno važno p a  je

Pocl. 116. Dravsko polje ob terasi pri Zlatoličju

dejstvo-, da je  strmec v terasah večji nego ga ima danes D rava. 
Ali z drugimi besedami: nasipina Dravskega polja predstavlja 
zares le plitvi vršaj, ki ga je  naložila Drava, ob prehodu iz debri, 
ko se je razširil prostor za nasipanje.

Starejše pojmovanje je razlikovalo- v naslonitvi na Penck- 
Briicknerjevo' shemo na D ravskem  polju štiri terase, ki naj bi 
ustrezale štirim poledenitvam. N ad »nizko po-lico«, spremljajočo 
Dravo le v ozkem pasu, se je pojmovala »visoka terasa«, in sicer 
v poteku ob Pobrežju, Zmkovcih, Dogošah, Lokah, Šentjanžu, Slo
venji vasi, Sko-rbi, Spodnji Hajdini, Novi vasi in Pobrežju. Nad 
visoko teraso- so razlikovali »spodnji krovni prod«, katerega ježa 
bi potekala od Dogoš do Šmiklavža skupno z ježo visoke terase, 
potem točka 249 južno od Lok, točka 245 zahodno od Šentjanža, 
Gerečja ves, Zgornja H ajdina, Nova ve-s. Nad njo- so razlikovali



»zgornji krovni prod«, katerega ježa bi potekala od Tezna do 
Dogoš skupno* s »spodnjim krovnim  prodom«, potem mimo* Skok, 
Dobrovcev, Šmarjete, Prepole, Nivercev in proti Lancovi vesi 
(96, 136). Toda podrobna proučitev ni mogla opreti take genetične 
razčlenitve na stvarne razloge, ka j šele dokaze; in tako. je moglo 
že zgodaj prevladati prepričanje, da je sedanje površje Dravskega 
polja nasuto* v glavnem v dobi wiirmske glaciacije (I. 37), medtem 
ko je odtlej D rava v nasipino* vrezala svoje zgoraj naznačene 
terase.

Kasneje je bilo ob proučevanju glacialne nasipine ter vršajev 
v območju Alp podano interesantno novo tolmačenje za nasipanje 
D ravskega polja. Misli se, da je D rava izpod ledeniškega čela v 
višku wiirmske glaciacije odnašala prod in z njim  nasula dolino 
v glavnem v oddelku nad  D ravskim  poljem. Ko pa se je  ledenik 
skrčil za nekoliko od največjega obsega, je  D rava v nasipino naglo 
vrezovala poglobljeno* strugo, a prod odnašala te r ga nasipala nižje 
spodaj, nalagajoča veliki vršaj D ravskega polja (99). Ta bi bil 
potemtakem nekoliko* mlajši od »nizke terase« p ri Pliberku, Zva- 
beku in Radljah. Ko se je ledenik v mlajših stopnjah wiirmske 
glaciacije skrčil še bolj, se je  D ravi erozijska moč še povečala in 
razrezala je D ravsko polje v terase ter odtod odnašala prod. N a
lagala ga je še nižje spodaj, in sicer na Ormoški ravnini in v 
Varaždinski Podravini, k je r se ravan  razširi pri Vinici in k je r se 
opaža, da je  p rav  rahlo* napeta v položen vršaj, k i ga reka odtlej 
ni mogla fyeč razrezati v terase. Izražena je  bila. vrh tega domneva, 
da predstavlja Spodnje D ravsko polje samo še poseben vmesni 
vršaj, k i bi ga bila nasula D rava, ko je izrezovala starejše terase 
pod Mariborom, odnošajača prod odondod. Čim niže ob reki leži 
prodni vršaj, toliko mlajši je  po tem naziranju  in sestoji iz prodne 
nasipine, izvirajoče iz sosednega višjega vršaja, ki ga je voda raz- 
rezavala in odnašala, ko je nasipala nižjega (99). To tolmačenje se 
zdi zelo* utemeljeno, ujemalo bi se tudi z novimi paleontološkimi 
dognanji v D ravski dolini (21).

Zgornje D ravsko polje kaže do* neke mere še alpske poteze 
te r nam  po* svoji terasni razčlenjenosti neposredno zrcali morfo- 
genetsko* in klim atsko dogajanje iz bližnjih Alp. Toda terase, ki 
spremljajo* Dravo v precej širokih progah enotnega značaja, rav 
nine vendarle ne motijo* ka j prida. Zakaj medsebojno jih ločijo 
ježe razm eroma jako  m ajhnih višin, a še te se jim v smeri navzdol 
dokaj naglo zmanjšujejo. D rava teče p ri M ariboru in nad  njim 
okroglo 30 m pod ravnino najvišje terase, a pri P tu ju  še okoli 15 m.



Na Spodnjem D ravskem  polju se s p rav  izrazito' ježo, pote
kajočo» ob Spuhlji, Sv. M arku, Stojncih, Gajevcih itd., loči mlado- 
diluvialna ravan  od aluvialne ravnice ob Dravi, toda njena višina 
se znižuje in končno zabriše v predelu ob ustju  Pesnice. Pod Za
vrčem in Ormožem ni mogoče več govoriti o morfografskem raz 
ločku med mladim diluvijem ter aluvijem. Na ravnini Ormoške in 
Varaždinske Podravine se nam kažejo» podobne razmere kot smo 
jih spoznali na  Ravenskem v P rekm urju ; tud i tu  se zdi, da se 
vidijo ostanki starejših vzpetin neznatne višine nad  aluvijem, vle
čejo se m ajhne ježe, toda vse to ne moti vtisa enotne ravnine. 
Obseg aluvialne nasipine postaja v smeri navzdol obsežnejši in se 
pod Ormožem v Varaždinski Podravini strne v mladodiluvialno 
ravnino. Toda med Zavrčem te r Ormožem se hkrati pojavi na 
levem dravskem bregu pri Veliki Nedelji starodiluvialna terasa, 
se vleče od tod v širokem obsegu ob aluvialnomladodiluvialni rav 
nini ter preide končno v Medjirnursko ravan; ob začetku, k jer 
stojita na n jej Velika Nedelja in Ormož, se dviga njen spodnji rob 
okroglo» 20 m nad  Dravo, toda zgornji del je okrog 40 m višji, dvi
gajoč se potemtakem okrog 60 m  nad reko». Tudi tu  moramo» raz 
likovati v starem diluvi ju  vsaj dve terasi; v tem in tud i v relativni 
višini spoznamo» podobnost s starejšo» diluvialno teraso» na Murski 
ravnini (prim. 163; 165; 167). Verjetno» je, da bodo» tudi tu  bodoče 
drobne študije možnosti razlikovanja med srednjim te r najsta 
rejšim diluvijem.

HIDROGRAFSKE RAZMERE. DRAVA. Poglavitni del Dravskega 
polja je nasula D rava sama, in sicer pretežno z debelejšim dro
birjem, izvirajočim bodisi iz apniških kot iz škriljevih Alp. Toda 
v zasipanju kotline Dravskega polja so krepko sodelovali tudi 
dravski potoki, pritekajoči iz terciarnega ozemlja te r s Pohorja in 
dovajajoči pretežno finejši drobir, pesek in  blato. Razmerje med 
nasipino» D rave ter njenih pritokov moremo spričo» tega povečini 
že na prvi pogled razločiti. Vrh tega nam  je ostala v  razporedbi 
vodnega omrežja zgovorna priča, kako je  premočni naval drav 
skega proda odrival pritoke, da so morali zavlačevati svoj iztok 
ter so mogli doseči D ravo šele v velikih ovinkih. Potoki s Pohorja 
ze od Pekrske gore navzdol ne» dosežejo» reke, marveč zavijejo» 
proti V in JV ter nekateri posahnejo ob prestopu n a  prodna tla, 
drugi, nekako» od Slivnice dalje, p a  odtekajo proti JV ob prodnem 
dravskem vršaju, k jer jih  končno» zbere Polskava, dovajajoča vodo 
v Dravinjo». O močnem vplivu dravskega nasipanja priča dejstvo, 
da se Polskava drži na  skrajnem  južnem  robu polja, tik  na vznožju



terciarnih goric. V vsem tem pasu je  strmec neznaten, odtok vode 
zastaja, povodnji so pogostne, tod se širijo vlažni Čreti. Podoba je, 
da je  bilo v času diluvialnega nasipanja tu  nastalo1 jezero, kakor 
moremo sklepati po velikih naplavinah čiste gline na prim er pri 
Pragerskem. Površje je na vsem vlažnem pasu od Maribora pa tja 
v osredje Čretov iz gline, kakor razvidimo že po mnogoštevilnih 
opekarnah, ki so se naselile na njej.

Pod. 117. Dravsko polje ob spodnji Polskavi

Na podoben način je naval dravskega proda odrival spodnjo 
Pesnico, da se je morala um akniti od D ornave navzdol tik  pod 
Slovenske gorice. V tem, da se ne izteka takoj v Dravo samo, m ar
več v enega njenih starih rokavov (»stara Drava«), se kažejo- že 
hidrografska svojstva spodnje D ravske ravnine, k jer tečejo- pritoki 
po- aluvialni ravnini na velike daljave vzporedno z Dravo, ne
dvomno zato, ker jim  rečne poplave, združene z recentnim nasi
panjem, niso- dovoljevale, da bi prelile svo-jo vodo- v reko. Saj se 
ponekod še dobro- razvidi povezanost teh potokov s starimi drav
skimi rokavi. N ajvečja in  najbolj tipična taka  dva potoka sta 
Trnava na M edjimurski ravnini p a  Plitvica v  Varaždinski Po
dravini. V zgornjem delu te ravnine, med Vinico in Varaždinom, 
pa se nam ponovi hidrografska slika z zgornjega Dravskega polja: 
naval dravskega proda, ki je stvo-ril plitev vršaj z osjo- nekako na



črti Yratno—Varaždin, je odrival potočke, pritekajoče iz terciarnih 
Viničkih goric, proti J. N ekateri tud i tu  presahnejo v prodnih tleh, 
a južnejši najdejo v velikem ovinku iztok v  Plitvico, ki se ob njej 
širijo prostrani vlažni, pogosto poplavljeni travniki; n a  Crete spo
m injajo tud i s svojimi imeni Čret, Senokoše, M laka itd.

Zelo zanim iva so še neka hidrografska svojstva Dravskega 
polja. N a vsem prodnem  zemljišču izgine izpodnebna voda v tla; 
zato ni po prodni ravnini n ikakih  vodotokov, n ikakršnih potokov. 
Deževnica in snežnica prehaja ta  v talno vodo, ki teče v notranjosti 
prodne nasipine v smeri doline. D rava je s svojo globlje vrezano 
strugo (v širšem smislu) načela gladino talne vode ter jo prerezala ; 
zato prihajajo' ob njej na dan zelo številni studenci, in sicer obi
čajno' pod ježo najn ižje mladodiluvialne terase. V zgornjem delu 
vpliva na  izstop talne vode tud i nepropustna terciarna osnova, 
kakor se je ugotovilo ob priliki pripravljaln ih  del za mariborski 
vodovod (225). Na nekaterih  mestih, k i jih je  D rava vrezala dovolj 
globoko, se je  v dnu pokazala terciarna živa skala in ob njem 
stopa ta lna voda v obilni meri n a  dan, tako na  prim er v  Stražunu, 
suhem dolu p ri M ariboru, ostanku nekdanje dravske struge, pa  
pri M iklavžu itd. V zvezi s tem imamo še močne studence na črti, 
potekajoči na desnem dravskem bregu pri Mariboru, kjer so dali 
ime nekdanji vasi Studenci, kasnejšem u predm estju in sedanjemu 
delu mesta, mimo Straž na k ra j Miklavž (225, 42). Iz teh zalog 
talne vode, ki se odlikuje po enakomerni, razm eroma nizki tem 
peraturi (povprečna letna toplina 10,5° C), so zajeli mariborski 
vodovod. Ne samo p ri Miklavžu, tudi nižje dol prihajajo' pod ježo', 
s katero se dviga mlajši diluvij iznad aluvialne dravske ravnice 
in ki se ob njej vrsti več vasic, k repki in tra jn i studenci na  dan 
in odtekajo v D ravo v potokih, ki rad i zavlačujejo svoj izliv, upo
rabljajoči ponekod opuščene rečne rokave. Te studenčnine, kakor 
jih im enuje prebivalstvo, so' tudi gospodarsko važne, saj je m arsi
kateri mlin postavljen ob njih, a  tud i bližnjim  vasem so važna 
vodna rezerva. Pas pod ježo se odlikuje po' tolikem izstopu talne 
vode, da se vleče skoro zdržema po njem  proga zelo vlažnih ta l 
z lokvami, mlakami, bičjern in s trstjem. Posebno številni so stu 
denci te vrste v spodnjem delu Zgornjega polja, k je r se iz njih 
razvijejo' potoki-studenčnine, spremljajoči Dravo, ponekod v opu
ščenih rečnih rokavih. V progi med Hajdino te r Vidmom, k je r 
Drava prečka ravnino, se vrsti izredna obilica studencev pod 
spodnjo ježo mladodiluvialne terase, saj p riha ja  tu  ob aluvialni 
ravnici na dan poglavitni del talne vode Zgornjega polja. Na Spod



njem  polju so studenci nanizani na levi strani reke; eden glavnih, 
iz n jih  izhajajočih potokov im a značilno' ime Izvirinčina.

K akor im ajo pritoki na D ravskem  polju sredobežni značaj, 
tako tudi D r a v a  sama ne teče osredno, marveč docela periferno, 
držeča se tu  vznožja Slovenskih goric, tam  Haloz.

D rava  n a  D ravskem  polju je  najmočnejša slovenska reka. 
N jena širina znaša ob prestopu v  M edjimurje 250—300 m (182). 
P ri M ariborskem otoku teče v višini 255 m, pod Šentjanžem na 
D ravskem  polju 229 m, pod P tujem  219 m, na ustju  D ravinje 206 m, 
pri Ormožu 192 m, pod Središčem 177 m, pri V araždinu 164 m, 
a  na sotočju z Muro 129 m. To je vsekakor za reko, ki prestopa 
na ravnino, zelo krepak  strmec in temu primerno je njen tok jako 
nagel ter buren. Reka nosi s seboj obilo drobirja in ga pušča zdaj 
tu, zdaj tam. Kjerkoli se pojavi v strugi mala ovira, se preloži 
rečna struga, posebno v dobi povodnji, k i so tu  prav  mogočne. 
Spričo- tega se D rava cepi v rokave, m enjava po njih  svoj glavni 
tok ter sprem inja strugo, dela vijuge in rokave; na  udarnih  mestih 
izpodkopava obrežje ter odnaša drobir, da ga drugod, po zatišnih 
legah, zopet odlaga. Dober prim er takega prestavljanja nam  nudi 
P tu j s svojo- okolico-, k je r so arheološke raziskave ugotovile prav 
zanimive spremembe od rimske dobe dalje. Še bolj sveži in očitni 
so sledovi pod Zavrčem, k je r je  ostala sled stare dravske struge 
ohranjena v politični meji med Štajersko- in M edjimurjem n a  eni 
te r H rvatsko na drugi strani. N astala je vsekakor na glavni dravski 
strugi, a pozneje je  potekala zdaj na levi, zdaj na  desni od nje, 
po opuščenih rokavih, a m arsikje po- črti, k je r se danes kom aj še 
poznajo sledovi nekdanjega rečega toka (prim. slike, 182), našteva 
interesantne prim ere o tem iz M edjimurja (prim. Legrad, k i je bil 
nekdaj na levem bregu Drave, a  danes je  na njeni desni strani), 
navajajoč, kako se opazijo spremembe že, če primerjamo' staro 
avstrijsko z novo- jugoslovansko- topografsko- karto.

Znatna je  razlika med naznačenimi svojstvi dravskega toka 
v zgornjem in spodnjem delu D ravskega polja. P ri M ariboru ima 
D rava še enotno- strugo, rokavi in otoki so- tu  še izjema; prvi večji 
med njimi je M ariborski otok, k je r je urejeno- znamenito- mari
borsko kopališče in stoji nova hidrocentrala, O d Zgornjega D u
pleka dalje se začne pas rokavov, velikih zavinko-v in otokov ter 
prelaganja glavne struge, a še na širše in  v večjem obsegu od 
P tu ja  dalje. H kra ti se veča širina aluvija, k i je  nad  Duplekom  še 
p rav  m ajhna. O pazovati se more, da ima D rava bolj enoten tok 
tam kaj, k je r teče ob goricah. O d ustja Dravinje, k je r se nasloni 
na  vznožje Haloz, je pas rokavov, zavinkov, otokov ter poplavnega



aluvialnega ozemlja zopet nekoliko' ožji, podobno kot se zoži tudi 
pri Ormožu, k je r se zadeva ob terciar, razgaljen pod kvartarno 
nasip ino. A k je r se oddalji od goric in teče prosto po< ravnini, tam  
se razprostre na  široko in v M edjimurju so ugotovljeni opuščeni 
rokavi 5—6 km  od sedanje struge (182).

P od  118. Dravsko polje
Karta teras

1. potek teras; 2. naselja; 3. mesta; 4. terciarno in starejšo kamninsko območje; 
5. višje terasno ozemlje med Račami in Polskavo; 6. osredje čretov

Povodnji na  D ravi so v zgornjem delu D ravskega polja malo 
obsežne, ker se more tu  voda dvigniti samo v višino, a teče zato 
bolj naglo in bolj silovito'. N a nižje, k je r je aluvialna ravnica širša, 
sežejo seveda poplave bolj na  široko*, saj se cepljenje reke in na 
stajanje novih ovinkov te r strug uveljavlja p rav  ob povodnjih.
V zgornjem delu je  že ravnica nad  aluvialno teraso (ki stoji na



njej na  prim er Breg p ri P tuju), zavarovana pred poplavami, pa 
zato v njivah. Kolikor niže, toliko širše segajo povodnji in toliko 
širši je hk rati pas logov, k je r je  plast prepereline jako pičla, pa 
vrh tega pogosto na novo p rekrita  z blatom, peskom in prodom. 
Tu se širijo samo logi z grmovjem in drevjem, navezanim na bli
žino vode, vrbjem, jagnjedi, topoli ter jelšami. K jer so malo bolj 
sušne proge, je  v njih  kvečjemu nekaj pašnika ali travnika. Po
sebno. na široko' spremljajo. Dravo' logi med Ptujem  te r Vidmom 
in med Zavrčem te r Ormožem; tud i v M edjimurju niso. ožji. Le 
malokje, k jer so za spoznanje vzpeta mesta, očitno ostanki višjega 
m ladodiluvialnega zemljišča, so boljše možnosti za njive in tu, tam 
so' se namestile naselbine, po' načinu samotnih ali kvečjemu raz
loženih kmetij, pričajoče že s tem, da so mlajšega nastanka. Po
večini pa je pas logov docela neposeljen in po' svoji neprehodnosti 
p rav  krepka in dobro opazna meja v velikem, dasi spričo' spre
menljivosti vodnega toka v podrobnem le slabše prik ladna za 
politično mejnico.

Na D ravi so v zgornjem delu, k je r je reka globoko vrezana, 
za prehod prik ladna taka mesta, k je r je breg razčlenjen s terasami, 
strm ina omiljena in s tem prehod k  reki olajšan. V spodnjem delu, 
k je r sprem lja reko poplavno ozemlje z rečnimi rokavi, so za prehod 
najprik ladnejša tista mesta, k jer se poplavna aluvialna proga zoži 
in teče reka po enotni strugi; taka  mesta so prik ladna na prehode 
čez reko, bodisi za brod ali za most (pri Mariboru, P tu ju , Borlu, 
Ormožu itd.).

D rava ima v demogeografskem pogledu podobno, funkcijo kot 
Mura. Brod tudi tu  na mnogih k ra jih  nadom estuje most, dasi so 
na  D ravskem  polju razm eroma bolj n a  gosto nego n a  Muri, v 
čemer se pač še zrcali drugačna mejnopolitična vloga. O d Ormoža 
dalje postajajo mostovi redkejši. Tudi mlini so n a  D ravi redkejši 
negO' na naši Muri, saj so jih  m arsikje lažje namestili na studenč- 
ninah in ob pritokih. Toda ko' prestopi reka pod Zavrčem na široko 
ravan, postajajo tud i plavajoči mlini na n jej številnejši.

Tudi na D ravi je ribištvoi p rav  pomembno. (189). Interesantno 
je, kako' se nekako* okrog M aribora opravi prehod iz območja 
alpskih gorskih rib v prevlado panonskih, ki segajo tudi v spodnje 
tokove znatnejših pritokov (II. 1, 2; 189).

Tudi na  ravnini se kažejo' svojstva posebnega vodnega režima 
D rave; najnižje vodno stanje je pozimi, a  višati se prične na  spo
m lad ter se zlasti stopnjuje v kesnejši pomladi in zgodnjem po
letju. Vodni tek je  često zelo buren in  že mnogo nesreč se je  zgodilo 
na prevozu čez reko*.



PRIRODNA IN GOSPODARSKA PODROČJA

Za gospodarsko^ geografijo na  D ravskem  polju so» pogoji znatno 
bolj raznolični nego na Murski ravnini. Razlike med posameznimi 
področji so' po geološki starosti ter sestavi, po hidrografskih od- 
nošajih in  od teh svojstev zavisnih različnih pedoloških kako
vostih zemljišča, D rugačna je aluvialna ravnica nego s prodom 
nasuta m ladodiluvialna ravan, a od te se krepko razlikuje bolj 
mokro-, pretežno iz ilovnatih tal sestoječe področje na zahodnem 
in jugozahodnem delu D ravskega polja. Zopet z drugačnimi svoj- 
stvi vidimo opremljeno' starodiluvialno teraso, ki jo- vidimo- raz
širjeno v glavnem že izven pravega D ravskega polja.

ALUVIALNA RAVNICA ob D ravi se kot važen sestavni del po
krajine v znatnejši širini vleče ob reki šele od Dogoš in Zgornjega 
Dupleka navzdol. V zgornjem delu se na n jej opazujejo še ne
znatne vzpetine in nizke terase, ki spremljajo Dravo, tako na  
prim er pri ptujskem  Bregu, k je r je  na njej stal glavni del rimskega 
Peoto-vija in ki nan j povodnji ne sežejo. Toda po- veliki večini je 
aluvialna ravnica razgibana le po rečnih rokavih ter ovinkih, 
opuščenih in aktivnih, pa  po- strugah studenčnin in izvirčnin, iz
postavljena po-vodnjim, pa zaradi tega domala le v grmovju in ob 
vodnem drevju. Le na  prav  ugodnih mestih se zemljišče izrablja 
za pašnik ali travnik. Zelo- redki so primeri, da se je  človek za 
stalno- naselil tu ; zgodilo- se je tako na onih mestih, k je r so- vzpetine 
malo višjega zemljišča, ki so1 nudile prostor za njive in naselje. 
Če izvzamemo te redke izjeme pa mline ob izvirčninah in na D ravi 
ter selišča ob brodili, je pas aluvialnega ozemlja neobljudeno' pod
ročje. O d Zavrča navzdol je  posebno široko, tud i v Varaždinski 
Podravini in M edjim urju so se le redke vasi približale reki.

ORMOŠKA RAVAN IN ORMOŠKA DOBRAVA. Ormoška ravan kaže 
svoja posebna svojstva nekako- od Velike Nedelje in Zavrča n a 
vzdol. Tu se širi ob D ravi na obeh straneh velika aluvialna ravan  
z živimi, a še mnogo- bolj opuščenimi rojami, nad njo  pa se vzpenja 
prostrana diluvialna terasa.

O r m o š k a  D olb lrava. Visoka diluvialna terasa je  ohranjena 
samo- na levi strani D rave ob Slovenskih goricah od Velike Nedelje 
navzdol te r o-b M edjimurskih goricah, medtem ko m anjka ob H a
lozah po-polnoma. V tem pogledu imamo- tedaj podobne o-dnošaje 
kakor na Murski ravnini; podoba je, da je  tudi D rava svoj desni



breg izpodjedala intenzivneje nego levega. Terasa se začne v 
ozkem pasu p ri Veliki Nedelji pa  se med Ormožem in Središčem 
te r Mačincem razširi na 5—6 km ; v  M edjim urju se ob vzhodnem 
koncu goric razprostre proti Muri, kažoč s tem značaj skupne 
d ravs k c >- m u rs k e police. N ad mlajšo- ravnino- se vzdiguje z izrazito 
ježo, visoko do- 20 m, potekajočo- presenetljivo' premočrtno o-d Z 
proti V.* Spodnji del terase leži v višini 20—30 m, a  zgornji del 
50—60 m. Sestoji iz ilovice, saj so- Slovenske gorice, k i se dvigajo 
nad  njo, skoro- iz same ko-ngerijske sivice. Potoki, pritekajoči od- 
ondo-d, so precej dobro- razrezali široko teraso-, toda p rav  malo- so 
prispevali k  njeni o-sušitvi in  sami teko po jako  vlažnih grabah.
V celem je polica vsa iz težke zemlje p a  do-kaj slabo ocedna. Zato 
so na njej po- veliki večini ostali gozdi do danes, tako v slovenskem 
kot v medjim urskem delu. Le malo so v gozdu uredili krčevin 
z naselji (prim. krajevni imeni Krčevina in Preseka), največ v nag
njenih pa zato- bolj ocednih pasovih ob potoških grabah. Iz po
dobnih vzrokov se je več naselij namestilo ob soncu izpostavljeni 
ježi na stiku med Dobravo te r aluvialno ravnino-. Stik med visoko 
diluvialno teraso- in  ravnino- je celo najbolj privlačil človeka; po
glavitna naselja so nanizana ob vznožju ježe. Pod njo, na krepkeje 
proti D ravi nagnjenem in zategadelj bolj o-cednem delu ravnine, 
se razprostirajo  najlepša in največja  sklenjena polja, segajoča tja  
do vrbovja, ki je omejeno na  bližino- reke. Ob ježo- sta postavljeni 
tud i obe urbanski naselji, mesto- Ormož že zgoraj n a  terasi, a trg 
Središče pod njo-. Pokrajinsko- m arkanten je  Hum, dvigajoč se 
sredi Dobrave, na prisojnih straneh ves v vino-gragih in dokaj 
poseljen. Njegovo osredje sestoji iz litavskega apnenca in temu se 
mora brdo zahvaliti za svojo- priostreno obliko ter ime.

M e d j i m u r s k a  D o b r a v a ,  nadaljevanje Ormoške, se 
dviga s spodnjim delom 20—25 m nad aluvialno- ravnino-, a se v 
zgornjem delu vzpenja znatno- više. Njen najvišji del, ob vzhodnem 
koncu M edjimurskih goric, sega do višine 205—215 m, 35—45 m 
visoko- nad  bližnjo- aluvialno- ravnino, 45—55 m nad  Dravo. Od 
tega najvišjega planega osredja na vzhodnem koncu Medjimurskih 
goric se D obrava znižuje, bodisi proti proti Muri kakor proti V, 
v kotu med obema rekam a. P ri Domašincu se nehajo tudi zadnje 
najnižje terase in ježi o-d m urske te r od dravske strani se tukaj 
stikata; pod njim a go-spoduje le aluvij, tu  sta se mo-rali nekdaj 
stekati obe reki. K akor Ormoška, je  tudi M edjimurska Dobrava

* Po krajevnih imenih Dobrava in Hardek pri Ormožu ter Dubrava pri 
Mačincu se pozna, da je prebivalstvo v starem to teraso imenovalo Dobravo.



1. polje, 2. travniki; 3. čredi; 4. redko drevje; 5. logi s pretežno gostim drevjem; 
6. logi s pretežno travo; 7. gozd; 8. gorsko in goriško obrobje; 9. glavna

diluvialna terasa

Pod. 119. Dravska ravan

Karta gospodarske izrabe zemljišča



obrobljena na južni strani z izrazito ježo, ki je tu  še posebno strma, 
mestoma skoro navpična. N jena stru k tu ra  kakor tud i posamezne 
m ajhne plitve vrtače na Dobravi pričajo, da smo že na prehodu 
v panonsko puhlico. K akor na več mestih od Ormoža dalje, so tudi 
tu  ob ježi nameščene velike opekarne, ki izrabljajo obilno» dilu- 
vialno glino».

Tudi M edjimurska D obrava je iz gline. Toda tu  je vsa urejena 
v njive, najlepša polja jo» pokrivajo, ni čudo, da so» povzročila 
veliko zgostitev prebivalstva. Velike medjim urske vasi so» name
ščene po Dobravi, obdane s polji, k je r  se» na njivah ne vidi nikjer 
drugega kakor sama najlepša p rs t brez slehernega kam enja. Ven
d a r  največ vasi je  nameščenih zgoraj ob ježi, bodisi n a  dravski kot 
na m urski strani. Potoki so» Dobravo razrezali le v nižjem severnem 
delu, k jer odtekajo» k  Muri; tud i tu  se vidi, da so vasi najraje  po
stavili na sušna pobočja ob njih. Gozd je izginil skoro popolnoma; 
najznatnejši gozdni ostanek, k i se je ohranil med Podturnom  in 
Sivico, ima značilno ime D ubrava.

Vzhodni in južni del M edjimurske ravnine leži niže in tvori 
ogromno» aluvialno» ravan, predstavljajočo nadaljevanje prekm ur
skega Ravenskega in ravne Podravine hkrati. Vrh tega se aluvialna 
ravan  popolnoma enakega značaja nadalju je onstran Drave, v 
Varaždinski Po»dravini. Podobno kot na Prekm urski ravnini teko 
tu  potoki n a  velike daljave vzporedno» z Dravo, zavlačujoč izliv; 
med njimi sta, kakor že navedeno», T rnava (na S) in Plitvica (na J) 
najdaljši in največji. Ob njih  se vlečejo proge bolj vlažnega zem
ljišča, pretežno» v travnikih  in pašnikih, z ostanki gozda. Sicer pa 
se razprostira tu  polje vsepovsod, sama obdelana zemlja, sama 
njiva, z m ajhnim i gaji in travnim i livadam i prepletena. Prava 
tipična panonska ku ltu rna  po»krajina. Sredi polj velike vasi, ki 
jim  povečini priroda ni odkazala prostora s posebnimi bočji, pa 
so zato posejane po ravnini brez reda. More se le reči, da  so» vasi 
najbolj nanizane v M edjim urju ob veliki ježi, ki loči teraso od 
ravnine, podobno» kot se vrstijo» na obeh straneh v neki razdalji od 
Drave. N adalje jih vidimo» zelo zgoščene na Varaždinski ravnini 
ob vznožju terciarnih goric od Haloz navzdol ter v obrobju Čretov 
ob Plitvici. Po» veliki večini so to velike vasi; nekatere so» gruča
stega tipa, prekm urskim  slične (na prim er Kotoriba, D olnja D u
brava, Vidovec, Bukovec itd.), druge so razvrščene pravilno» v 
obcestni obliki, dvoredno» v dolgih nizih, kažoč pravilen tločrt 
(Mala Subotica, Petrijanec, Sračinec itd.), bodisi da so nastale ob 
cestah brez posebnega načrta  ali da so stare obcestne ustanovitve. 
Z izvedbo» agrarne reforme so» se naselja še pomnožila ter povečala,



gostota se je še nadalje stopnjevala in  danes spada tako ravno 
M edjimurje kot Varaždinska Podravina med najgosteje obljudene 
predele v  Jugoslaviji.

Na aluvialni ravnini, na nekoliko' napetem  zemljišču, prik lad 
nem za prehode preko Drave, sta nastali tudi največji urbanski 
naselji, Č a k o v e c ,  upravno gospodarsko središče M edjimurja, 
ter starodavni V a r a ž d i n ,  urbanska centrala zgornje krvatske 
Podravine, mesto, ki je  imelo znatno privlačno' demogeografsko 
učinkovitost tud i na sosedni slovenski panonski predel.

SPODNJE DRAVSKO POLJE pomeni prehod med Ormoško ter 
hrvatsko' Podravino in Zgornjim D ravskim  poljem. Aluvialni pas 
obdaja komaj nekaj metrov visoka ježa, znižujoča se v smeri na 
vzdol; od številnih teras, ki preprezajo Zgornje Dravsko polje, se 
tu  vidi samo še neznatna sled, k i se vleče od D rave pod Markovci 
mimo- Bukovcev proti Gajevcem. To je  tedaj popolna ravan, n a 
gibajoča se p rav  neznatno proti JV, od 223—228 m med P tu jem  in 
Podvinci na 211—214 m med Stojnci in Gorišnico'. Nižji pas zem
ljišča se vleče tudi ob spodnji Pesnici, ki je pritisnjena močno na 
levo stran; vidi se, da jo je naval dravskega proda odrival proti 
Slovenskim goricam. Pas vlažnega, od Moškanjcev navzgor k a r  
močvirnega zemljišča se vleče zlasti na levi strani rečice tja  do 
goric in tu  so' povodnji zelo pogostne (prim. ledinsko ime Creta). 
Pesnice ne spremljajo nikake terase, ob n jej gospoduje tedaj še 
vedno bolj naplavljan je nego- odnašanje. Toda brž na desno' od nje 
se svet za spoznanje napne, ko p rehaja  v  prodno ravan, tako da 
je zemljišče sušno' in urejeno v n jivah ter poseljeno z velikimi 
vasmi, med njimi Dornavo, Moškanjci ter Gorišnico' (Sv. Marjeto') 
kot najimenitnejšimi, slovečimi po svojem sadjarstvu in nasadih 
čebule. Tu je osredje znamenite »Lukove dežele«, ki ima svoje 
ljudsko ime po- izredno udomačenem pridelovanju čebule ali luka. 
Z njim je zasajen velik del njiv po Spodnjem Dravskem polju od 
Pesnice med Dornavo' in Moškanjci — Gorišnico p a  daleč dol do 
Drave med P tu jem  — Rogoznico te r Markovci. Pridelek čebule 
za veliko presega domačo potrebo, saj je v glavnem nam enjen za 
prodaj; v kesnem poletju in jeseni jo razvažajo domačini (»lu- 
karji«) na posebnih vozeh po' bližnjih in tudi oddaljenih krajih. 
Vsa ravan Spodnjega D ravskega polja je  sprem enjena v  polje, 
gozd pa je  popolnoma odstranjen, komaj zadnji najneznatnejši 
ostanki, gaji, se še držijo tu  in  tam  med njivami. Temu prim erno 
je vsa ravan gosto poseljena in gostota znaša 100—-150 ljudi na 
kvadratni kilometer. Vasi so sicer na splošno razporejene dokaj



enakomerno* po* vsej ravnini, toda posebno na gosto jih  vidimo 
nameščene ob ježi dravske terase pa v napetem  zemljišču na  desni 
ob spodnji Pesnici. O bdravskim  vasem prija, da imajo* na eni 
strani polje, a  na drugi loge s travniki ob Dravi, podobno kot so 
vasi v drugem zgoščenem pasu smiselno razvrščene na stiku rodo
vitnega polja s pesniškimi travniki. Celo* tločrt vasi se ravna po 
prirodi zemljišča; ob dravski terasi se vrstijo, običajno tik  nad 
ježo, km etski domovi v značilnem dolgem nizu, k a r  daje vasem 
vtis enoličnosti. Tudi k je r vidimoi dvoredne nize, p ri podrobnem 
ogledu ni težko* ugotoviti, da  so bile to* sprva enovrstne dolge vasi, 
k i jim je potek ježe svetoval tako* razvrstitev. Na notranji strani, 
ob Pesnici, k je r ni teras in ne jež, razvrstitev domov po* vaseh ne 
kaže pravilnega tločrta in  tam kaj vidimo tudi velike gručaste vasi, 
kakor je  med njimi D ornava p rav  lep primer.

ZGORNJE DRAVSKO POLJE je po* obsegu in  gospodarski po
membnosti poglavitni del slovenske D ravske ravnine. Po* prirodnih 
pogojih in oblikah gospodarske izrabe se na njem razlikujeta pred
vsem dva dela. Eno je predel Č r  e t  o v na jugozahodu in pa nanj 
se naslanjajočih i z g o n o v  n a  pohorskem vznožju, a  drugo je iz 
prodne površine sestoječa ravan. Tudi prodno* področje ni enako
merno izrabljeno za kulture, dasi se ne more reči, da bi bilo po 
kvaliteti ta l po* posameznih pasovih zelo* različno*. Na splošno* je 
plast prepereline na spodnjih terasah, k i se vlečejo najbliže Dravi, 
m anj debela kakor na višjih. A vendar se je  ravno* v najvišjem 
pasu, ki pomeni nekako* ploščati h rbet širokega dravskega vršaja, 
v najširšem  obsegu ohranil gozd, k i zavzema tu  še p rav  široko* pod
ročje. Vleče se po dolgem po* ravnini od JV, k je r se začne brž 
zahodno od Dražencev med H ajdino te r Lancovo vasjo, se širi in 
doseže v osredju med Starošinci, Prepoljem  ter N jivereami naj
večji obseg (širino* do* 4 km), se dalje proti SZ zožuje, razredčen 
in razkosan z mnogimi kulturnim i jasami, toda se razteza v ob
sežnem in popolnoma sklenjenem pasu med Miklavžem in Dogo
šami ter Brezjem na eni in Rogozo* ter Teznom na drugi strani 
celo p rav  do zunanjih  delov Velikega Maribora (»Tezenski gozd«). 
D a p a  ni ohranjen morda samo* na takem  zemljišču, ki je  po svoji 
kakovosti za njive m anj prikladno*, se razvidi že na prvi pogled 
po dejstvu, da sega na obe strani med njive v dolgih, povečini 
ožjih progah in pa  da so v njem  na mnogih mestih izkrčene večje 
in manjše jase z njivam i te r naselji. Ne more biti dvoma, da se je 
gozd, ki je  sprva pokrival pač vso ravan, tu  ohranil v dolgem pasu



po osredju polja, k er se je krčenje s kultivacijo te r naseljevanjem 
širilo vanj od obeh bokov, bodisi od dravske strani, k je r so se nad 
ježami najnižjih  teras, tik  na studenčninami, našli sledovi n a j
starejše naseljenosti (Hajdina, Skorba itd.) kakor od vznožja Po
horja, k je r je p rav  tako izpričana že jako- zgodnja obljudenost, 
pa od jugozahodne strani, k je r je  ob Čretih nastal dolg niz vasi 
v razm erno mlajši dobi. Gozd se je ohranil v osredju ravnine kot 
relikt, pač ker se krčenje ni nadaljevalo’ do k ra ja  kakor na Spod
njem D ravskem  polju, na Prekm urski te r M edjimurski ravnini.

Spričo tega vidimo na Zgornjem D ravskem  polju pas v njive 
preurejenega zemljišča ob D ravi sklenjeno od Vidma p a  do M ari
bora, naslanjajočega se na  vasi, ki so nameščene po veliki večini 
nad  ježo najnižje mladodiluvialne terase. D rugi pas p rav  tako 
sklenjenega obdelanega zemljišča se vleče od Vidma na levi strani 
spodnje Polskave proti Z ter zavije ob njenih levih pritokih proti 
SZ in se nadalju je  nedaleč od vznožja Pohorja tja  do M aribora; 
ta široka proga n jiv  se naslanja na  drugi veliki niz vasi, ki so 
postavljene na stični pas ilovnate in prodne nasipine, p a  je njihovo 
gospodarstvo vezano' na polje, na  Crete in na interesantno' uredbo 
izgonov. Tretji pas obdelanega zemljišča se nahaja  v osredju rav 
nine, v krčevinah v  gozdu; ta  ni sklenjen, m arveč ponekod urejen 
v osamljenih ku ltu rn ih  jasah, medtem ko se drugod drži obdrav
skega ali zunanjega obdelanega pasu. N aslanja se n a  bolj na redko 
nameščene vasi od Rogoze in Skok na SZ do Dražencev, Nove vasi 
in Novega M arofa na JV. P ri njihovi razvrstitvi ni opaziti tolikega 
reda, dasi se jih  večina vendarle drži ježe najvišje terase.

Lepo se more opazovati, kakoi so obdravske vasi v dolgi vrsti 
od ustja D ravinje pa  do- M aribora nameščene tik  nad  ježo glavne 
terase, ki loči polje od logov ob reki. O d tod je najlaže izkoriščati 
travnike in pašnike v legah pod teraso, a tu  je hk rati najbliže 
do njiv, ki segajo od vasi v ravan in ki so ob njihovem zgornjem 
koncu še ostanki gozda. N adaljnjo ugodnost nudijo še studenci 
dobre mrzle in čiste vode, izredno' na  gosto nanizani pod glavno 
teraso. Voda, ki zastaja v lokvah med njimi, nudi dobro osnovo 
tudi za gojenje perutnine. K akor n a  Spodnjem D ravskem  polju 
tako je tudi tu  človek skrbno izrabil terenske prilike za namestitev 
naselij. Vasi nam  po veliki večini kažejo domove, nanizane v dolgi 
vrsti tik  vrh ježe, in  sicer v eni vrsti, k a r  daje naseljem značaj 
pravilnosti in enoličnosti, tembolj, ko so tudi domovi silno podobni 
eden drugemu, pa  naj so postavljeni stegnjeno, na  vogel ali v 
ključu. Nekatere vasi, zlasti večje, im ajo zametek druge vzporedne



vrste domov n a  drugi strani ceste, tako da napravljajo  vtis ob
cestnih vasi; toda povečini se more že na prve pogled presoditi, 
da  so to- le kesnejše povečave. Tudi vasi v  osredju Dravskega 
polja so povečini p rav  tako  nameščene v vrsti ob ježe teras.

ČRETI. V talno vodo D ravskega polja ne p rehaja  samo pada
vina, m arveč doteka vanjo- tud i znaten del potokov s Pohorja.
V zvezi s tem so nastale posebne hidrografske in geomorfološke 
razmere, ki jih  imamo- v  zahodnem, jugozahodnem in južnem 
robnem delu Dravskega polja. Potoki prinašajo s Pohorja pesek 
in prod, zlasti mnogo- pa  blata, ki ga odlagajo na vznožju, ob 
prestopu na ravnino. Ko je D rava nasipala svoj veliki vršaj, so- 
dovajali drobir ter z njim  zapolnjevali progo- ob desnem krilu 
vršaja, med njim  in gorskim vznožjem. Spričo- tega se vleče- pas 
ilovice ter gline od Lim buša proti JV mimo Radvanja, Hoč, Sliv
nice ter Rač do- Pragerskega, k je r doseže največjo širino-; v nada
ljevanju ob južnem  robu polja o-b Polskavi postaja njena proga 
čedalje ožja. Ilovica sestavlja še danes vso- površino-, ki je o-stala 
nerazgibana, saj je ne razčlenjujejo- niti najm anjše terase, zna
menje, da je tu  še vedno na delu naplavljanje.

V severozahodnem delu, med Limbušem in Slivnico, nekateri 
potoki, dotekajoči s Pohorja, k a r  presahnejo-, ko prestopijo- z ilov
natih  na prodna tla. Večina pa  je usmerjena proti JV, tako da 
p roda sploh ne dosežejo, pa  se, tekoči po- glini, seveda ohranijo 
na  površini. Končno jih vse (Reko, Črnec, Drosarico, Devino in 
druge) zbere Polskava, ki odteka po skrajnem  južnem  robu te r se 
izliva v Dravinjo-, in  sicer komaj tr i kilometre prej, nego- se ta 
sama spusti v Dravo-. V severnem delu so- potoki urejeni v  jarke, 
obdani z nasipi, zakaj izrabljajo  se za umetno nam akanje, nasipi 
pa  služijo hk ra ti v zaščito pred  poplavami. To so tako- imenovani 
i z g o n i  (185).

N asipanje pohorskih po-toko-v se ves čas k varta rja  ni prekinilo, 
a ni moglo biti toliko učinkovito-, da bi ostalo v ravnovesju z na
sipanjem  dravskega vršaja. Zato je ostala o-b vršaju, med njimi in 
gorskim vznožjem, plitva proga, v kateri je strmec malenkosten, 
tako da vodni odtok zastaja. V teku dravskega nasipanja si je 
voda iskala odtoka vzdolž ob vršaju, ki je  pohorske potoke s 
spodnjo Polskavo vred odrival proti J. Zato- vidimo- še danes v vsem 
porečju Polskave zelo- m ajhen strmec in povodnji so- zelo pogoste. 
Domala vsa ilovnata ravan je zelo- vlažna, povečini celo- p rav  moč
virna. To je  znam enita C r e t a ,  razprostirajoča se na široko okrog 
Pragerskega, ki stoji nekako v njeni sredini. Zadostno odmakanje



se je  moglo* doseči šele z napravo jarkov, ki so znatno pripomogli, 
da se more vlažno* zemljišče izkoriščati za sočne travnike, tako 
imenovane črete (185). Po njih  se ves ta  predel označuje tudi kot 
Č r e t i  (Baš).

Č r e t o m  pripada vse področje, ki leži kakor m ajhen po
snetek obrisov D ravskega polja, v obliki trikotnika, ki ga tvorijo 
potok Reka na SV, pliocenske gorice na črti Ješenca, Požeg, Pol
skava, Črešnjevec—Vrhlog (prim. ime!) na Z ter pliocensko sleme 
Savinsko* na  J. Čreti spadajo* med največje močvirne predele na 
Slovenskem; tako po* morfogenetski legi, po nastanku kot po da
našnji površinski in vegetacijski sliki nas zelo spominjajo* na L jub
ljansko barje. Podoba je, da je bilo* nastalo v pleistocenu v dobi 
največjega dravskega nasipanja, tu  dokaj prostrano*, dasi le plitvo 
jezero*. Tako nam  pripovedujejo* debele plasti čiste gline, ki se 
vidijo* pri Pragerskem, k je r se izkoriščajo v veliki opekarni. — 
Niz opekarn je izkoriščal glino* tudi še severneje tja  do Maribora, 
a nekatere so* opuščene, zdaj delajo še večje p ri Račah, p ri Raz
vanju in Radvanju.

V področju Čretov okrog Pragerskega je  terciar docela p rekrit 
z diluvialno-aluvialnimi naplavinam i; celo najm lajša pliocenska 
plast gleda samo 8—10 m iznad mlade ravnine, in  sicer povsem 
vravnjena v teraso*. Polskava s svojimi pritoki tu  n ikjer ni vrezala 
teras ob svoji strugi, vsekakor znamenje, da p ripada zgornja plast 
v Čretih aluviju, ki se le neznatno vzpenja proti prodni ploskvi 
osrednjega D ravskega polja. In enako* stanje se nam  kaže ob Pol
skavi tja  do* Tržca in Pristave pod Lancovo vasjo*, k je r se šele 
uveljavlja učinek D rave in njenih teras.*

Prirodni pogoji so tedaj v Čreti za kultivacijo* jako neugodni. 
Vodni odtok tu  zastaja in nastajajo* obsežne, dolgo trajajoče po- 
vodnji; še v suhi dobi je zemljišče vlažno*, ponekod prav  mokro 
in močvirno*. P rirodna vegetacija je tu  log, kakor pričajo* še vedno* 
ledinska in krajevna imena Stari Log, Vrhlog, Čreta in Čret, torej 
prirodni travnik  z redkim drevjem, predvsem na močvirna tla  
navajenim jelšjem. Ta prdel je ostal dolgo neposeljen in domala 
neizkoriščen, saj se je človek šele razmeroma kesno* lotil njegove 
kultivacije. Sedaj vidimo ravan prepreženo* z jarki, potoke v znatni 
meri izravnane in skrajšane, s severnem pasu, ob prehodu v iz-

* Pri tem se pojavlja vprašanje, če nimamo v jugozahodnem delu D rav
skega polja, predvsem v Čretih, opravka tudi z mladim, morda nekako sinkli- 
nalnim vgrezanjem, s podolžno osjo v smeri od SV proti JZ. Na tako domnevo 
nas napeljuje tudi primerjava z Dravinjskim predelom.



gonsko pokrajino', tudi regulirane na ta  način, da se po potrebi 
pretoči voda iz enega potoka v drugega. Polskava se tik  pod vasjo 
Zgornja Polskava razcepi ter teče po dveh strugah skozi Črete. 
To seveda ni edini prim er v tem področju, k je r je človek preuredil 
prirodne tokove voda. Dosegel je, da je  dandanes Creta po veliki 
večini prav  dobro izrabljena za travnike, ki dajejo s svojo bujno, 
vedno sveže zeleno travo' poglavitni značaj čretski kultivaciji; 
redkokje m anjkajo  jelše, k i v  dolgih vrstah  preprezajo pokrajino 
in še p rav  posebno pripomorejo k  značilni pokrajinski sliki. Skle
njenega gozda je  razmeroma malo, a k je r je, je jako  vlažen. Za 
pašnike se izrablja le še p rav  m ajhen del ravnine. N a redkih 
progah so si tud i že njive upale na Creto, in sicer največ na za
hodnem in severozahodnem delu, k je r je  svet vendarle nekoliko 
bolj napet in zato bolj sušen, na prim er na nizkih terasah v  ob
močju vasi Leskovca pa okrog Polskave, k je r se že uveljavlja 
vpliv izgonskega gospodarstva, ter še tu, tam  v neznatnem obsegu.

Kultivacijo Crete so- izvedli v glavnem s prodnega polja pa 
tud i s pliocenskih goric n a  obrobju. Še danes se Creta gospodarsko 
izkorišča z obrobja, saj nudi obrobnim vasem dobrodošlo eko
nomsko- izpopolnitev s svojimi vedno svežimi travniki. Nešteti 
vozovi, težko naloženi s senom, se pomikajo* ob prvi košnji te r ob 
otavi po cestah iz Cretov proti vasem na D ravskem  polju, zna
menje, kako tesno sta oba kultum ogeografska predela v gospo* 
darstvu povezana med seboj. Le redkokatero naselje se je  spustilo 
na Crete, p a  še to le na  nekoliko bolj ocednem zemljišču na Z 
in  SZ. Pragersko', k i je nastalo na sredi Cretov, je novo naselje, 
ki ga je ustvarilo moderno prometno sredstvo' železnice in kaže še 
danes mnogo bolj urbanski nego kmetski značaj. Na stiku Cretov 
s prodnim  delom D ravskega polja so ustanovili vasi, k i so imele 
to' odliko', da so> kmetije v n jih  obsegale n a  spodnjem delu delež 
na Creti (»Čretniki«), v srednjem njive, a  v zgornjem gozd. V teh 
vaseh sestoji vsaka km etija iz ene dolge proge, ki vsebuje zemljišče 
navedenih različnih kakovosti, p a  se zato vleče v izred n o veliki 
dolžini od pasu ob Reki ali Polskavi na J do> osredja gozdne proge 
n a  S. Zemljiška razdelitev na  proge se veže z vasmi, ki SO' prav 
tako' docela enotno' urejene, in sicer razvrščene v  dolgih nizih blizu 
spodnjega roba polja, po sistemu tako imenovanih gozdnih vasi. 
Sprva so bili najbolj vlažni deli Cretov, posebno kot gozd, v skupni 
lasti vaščanov, a so se šele pozneje razdelili po sistemu delitve na 
delce, toda ponekod je ostala paša še sedaj skupna in ostanki 
tak ih  »gmajn« se vidijo še dandanes ob Polskavi in tja  mimo 
Stražgojncev, obsegajoči najslabša tla. Vladimir Levec, ki je p ro 



učil zemljiško razdelitev na Dravskem  polju, je ugotovil, da so' na 
očrtan način urejene vasi — z redkimi izjemami — od Šikol pri 
Pragerskem  do Lancove vasi, k je r se neha zadnja sled Čretov (188).

POKRAJINA IZGONOV. Nekako- v pasu med obema Polskavam a 
in Šikolami te r Gorico' prehajajo  Čreti v oni predel, k je r imajo 
izgoni z um etnim  nam akanjem  v gospodarski izrabi ta l zelo' veliko 
vlogo, tako da razlikuje Fr. Baš »i z g o n s k o p o k r a j i n  o« kot

Pod. 120. Izgon na Zgornjem Dravskem polju

posebno enoto na D ravskem  polju (185), in  sicer med Čreti ter 
Mariborom, pohorskim vznožjem in dravskim  vršajem, v dolžini 
18—20 km  in širini 5—6 km.

Pekrska voda usahne v  produ na  S od Betnavskega gozda, 
Radvanjska p a  v Betnavskih ribnikih. Razvanjski potok nam aka 
polje od Razvanja do' gozdov v Dobravi z ravnim, v  pokrajini 
najbolj vidnim, do 4—5 m visokim izgonom. N a 18 km dolgi črti 
od M aribora do Spodnje Polskave teče od Pohorja nič m anj ko 
13 večjih in m anjših potokov, ki jih  večina usahne v produ, le 5 
se jih ohrani na površju, in sicer Reka, Črnec, Morski potok, Dro- 
sarica in Polskava, pač ker tečejo samo preko gline; vodoi iz vseh 
odvaja Polskava v D ravinjo. Izgonski pas je  za nekoliko nižji od 
dravskega vršaja, in sicer povprek za 2—3 m. Ozemlje izgonov je 
na severu od Slivnice tik  na  vznožju Pohorja glinasto', večinoma 
pa peščeno, v  smeri proti dravskem u vršaju  p a  postopno bolj 
prodnato. Na J od Slivnice prevladujejo' glinasta tla, peščena in 
prodnata površina se začenja šele vzhodno od Rač te r Gorice.



Potoke, prihajajoče s Pohorja, so uredili v izgone na ta  način, 
da so jih  obdali z nasipi na obeh straneh, regulirali in izravnali 
njihovo strugo ter vodo iz njih  razpeljali po m anjših jark ih  in 
najplitvejših  strugah, do koder je bilo* mogoče. Ker potoki ne
prestano nanašajo novega drobirja, je treba strugo vedno trebiti 
in popravljati nasipe; vode v izgonih tečejo* na lastni nasipini 
višje od ostale ravnine, posebno visoko v glavnih strugah, na 
p rim er v Razvanjskem potoku 4—5 m. D a nasuti robovi izgona

Pod. 121. Izgon v vasi Bohova z zapornico in napajalnikom

bolje držijo, jih  zasadijo z drevjem, najčešče z jelšami. Zato dela 
tipična izgonska pokrajina vtis prostranega jelševja. Povečini so 
izgoni na severu znatno višji nego na jugu. Yse tekoče vode so 
vključene v sistem izgonov, ki se z njimi nam akajo  in gnojijo 
travniki, hk rati pa  preprečujejo povodnji, zakaj brez njih  bi voda, 
posebno v južnem  predelu, predolgo zastajala in preveč zam akala 
zemljišče. Še sedaj voda v potokih ob sušnem stanju  presahne v 
višji legi, medtem ko si ob večjem deževju izdatno podaljša tok; 
v času velikih povodnji teče vsa voda Slivniškega potoka, ki dru
gače usahne na vartenhajm skih ledinah, dalje na jug do Podove, 
k je r izgine v produ. Ne more biti dvoma, da je naprava izgonov 
nastala iz obeh vzrokov: da se v mokri dobi preprečijo* povodnji 
in zasipanje te r preveliko zam akanje, hk ra ti pa  da se v sušni 
dobi izvede nam akanje in se more dragocena voda prevajati tudi 
v nekoliko oddaljena področja. Po* ravnem poteku potokov in ja r
kom podobnih oblikah vodotokov moremo presoditi, da imamo tod 
na široko sistematično delo človeških rok, umetno preurejene ter



na novo izpeljane tvorbe. V zvezi s sistemom nam akanja je obilica 
ribnikov na vzhodnem vznožju Pohorja.

N aprava izgonov je v podrobnem prav  zanimiva. S posebnimi 
»zaprnicami« se voda zajezi, da odteka skozi »spuščalnik« v »na
pajalnik«, tjakaj, k jer jo kmet potrebuje, N apajanje travnikov je 
urejeno povečini po običajih, po natančnem  medsebojnem redu in

Pod. 122. Ob izgonu v vasi pri Hočah

sistemu, k a r  ni vselej lahka stvar. Saj so razlike med vasmi ob 
zgornjem in spodnjem toku potokov pa nasprotujoči si interesi med 
mlinarji ter žagarji in kmeti (185). Tudi vzdrževanje izgonov daje 
mnogo brige in nalaga obilo posla.

V predelu izgonov pokrivajo največ tal travniki. Njihovi po
sestniki se km etje bodisi iz vasi na  pohorskem vznožju kot na 
dravskem vršaju, v največji meri pa  domačini iz izgonskih naselij, 
ki se vrstijo od Razvanja in Rogoze pa tja  do obeh Goric in Spod
nje Polskave. Izgoni so omogočili, da se je tu  gojenje travnikov 
prav posebno’ razvilo in da je postala na njih  izrabi sloneča živino^ 
reja poglavitna panoga kmetijstva.

Izgoni so vplivali tud i na tip naselij. Tločrti vasi od Razvanja 
m Rogoze pa tja  skoro do Cirkovcev kažejo prevladujoči vpliv 
vodnega toka. Vasi so nameščene ob strugah, tako da so kmetski 
domovi razvrščeni ponekod enoredno, povečini pa  dvoredno ob



strugi, k i teče po dolgem po sredi vasi, obdana s širokim cestnim 
prostorom. Spominjajo tedaj zelo na klasične obcestne vasi, toda 
temelj njihove namestitve je  struga.

Vasi na vznožju Pohorja se s svojim gospodarskim obstojem 
naslanjajo že na gorska pobočja, na tam kajšnje gozde, še bolj pa 
na vinograde. Vznožni del Pohorja je bil najbolj zgodaj poseljen, 
vasi kažejo* tu  običajen gručasti tločrt. Baš sklepa, da so* vzgone 
uredili že v rimski dobi ter s tem  ustvarili osnovo* za poselitev, ki 
bi bila potemtakem v izgonski pokrajini že v  zvezi z urejenim 
vodnim gospodarstvom. Podobno domneva za srednji vek, da je 
današnji izgonski vodni sistem nastal v fevdalni dobi graščinskega 
zemljiškega gospostva in načrtnega gospodarstva (185).

CELOTNO GOSPODARSTVO DRAVSKEGA POLJA. V celem pred
stavlja Dravsko polje eno* naših najlepših poljedelskih pokrajin 
in spada med naše najbolj prostrane* obdelane predele. Res je, da 
se absolutno* vzeto* zemljišče tu  ne more* označevati kot zelo* rodo
vitno*, zakaj preperelina n i debela. A vendar se zdi spričo* pome- 
šanosti drobirja, iz. katerega, se tvori prst, sestava obdelovalnega 
zemljišča bolj raznovrstna pa zategadelj bolj rodovitna nego* na 
nasipinah, ki so samo* iz apniškega drobirja. V navedenih najbolj 
obdelanih področjih je  povsod še nekaj čez polovico* površine v 
njivah, a tudi tam kaj, k je r je spričo prevlade vlažnejših glinastih 
tal več travnikov ter gozda, se drži delež njiv med 35—50 %i, tako 
da se pod to mero* zniža le v območju Čretov. Sicer pa smo videli, 
kako zelo se posamezne zemljiške ku ltu rne  kategorije na D rav
skem polju držijo ločeno* po* pasovih, ki jih je  v  glavnem zaukazala 
priroda s svojimi geološko-pedološkimi te r hidrografskim i pogoji.
V celem premore Dravsko* polje kot celota okroglo 52 %i njiv, po
tem takem  natanko toliko* kot slovenska M urska ravan.

Poljedelstvo v ožjem smislu ima spričo* tega prvo* mesto v 
gospodarstvu na D ravskem  polju. Žitu, in sicer rži še nekoliko bolj 
kot pšenici, pa  koruzi so odmerjene poglavitne njive, zatem o*stalim 
žitnim vrstam, ječmenu, ovsu itd. Zita prodajajo* nekaj sosednim 
predelom. Toda prav  posebno je  polje* s svojo* prhlo prstjo pri
kladno* za krompir, ki povsod na prodnih tleh imenitno* uspeva. 
Pridelujejo ga toliko*, da ne krijejo  le domače potrebe, marveč ga 
prodajajo v velikih množinah v bližnja mesta, zlasti v Maribor, 
razen tega pa  jako mnogo tudi v drage predele, v velika mestna 
središča po* ostali državi. K rom pir je na D ravskem  polju vsekakor 
najim enitnejši proizvod za prodajo. Izmed ostalih sadežev je po
sebej opozoriti na  čebulo, ki jo* zlasti skrbno gojijo na Spodnjem



D ravskem  polju, k je r se v ljudski govorici k a r  ves osrednji predel 
označuje kot »Lukova dežela«. S tari p tu jsk i okraj je dajal 40%  
celotne proizvodnje čebule v Sloveniji. Tudi sadjereja je zelo' udo
mačena in sad ja  oddado' obilo n a  trg, dasi seveda ne v taki meri 
kot km etje z vinorodnih goric na obrobju. K akor glede sadjarstva, 
so tud i glede vinogradništva v najugodnejšem položaju km etje iz 
vasi, ki so- razpostavljene na robu, na vznožju vinorodnih goric ter

Pod. 123. Lukova dežela
Njiva, zasajena s čebulo (»Inkom«)

na spodnjih pobočjih Pohorja, V njihovem gospodarstvu ima pri
delek vina že krepko postavko, saj ga v izdatni meri prodajajo'. 
Sicer so tud i ostali Poljanci po velikem delu udeleženi na vino- 
gradni posesti, toda vinski pridelek po veliki večini ne presega 
lastne potrebe in porabe. Osamosvojitev viničarjev je ta  delež ne
koliko zmanjšala.

Veliki delež dobrih travnikov nudi osnovo, da je tud i živino
reja na Dravskem  polju jako- dobro razvita. Ker je  obilo vlažnih 
travnikov s kislo travo, je v vaseh take lege zelo> na glasu konje
reja. Prvo mesto zavzema seveda govedoreja. Na Zgornjem D rav 
skem polju zelo' redijo krave in prodajajo  mleko v Maribor, bodisi 
iz obdravskih vasi kakor zlasti iz izgonskega predela. — V pasu



Čretov ob Polskavi so še vedno običajni veliki skupni pašniki, 
gmajne, k je r še vedno pasejo skupni pastirji črede živine za vso 
vas. D a  je  živinoreja dobro razvita in gospodarsko važna, moremo 
sklepati tudi po dokajšnjem  deležu ovsa, detelje in podobnih polj
skih sadežev.

V pokrajini, k je r je priroda sama s tako različno' usposoblje
nostjo zemljišča omogočila pestro' gospodarsko kombinacijo, je 
seveda tudi prašičereja jako  lepo razvita. Prašičev tu  mnogo redijo 
te r obilo prodajo v mesta ali pa  oddajajo mast in slanino. Posebno 
veliko' vlogo ima tu  perutninarstvo. Kokoši se redijo' v zelo velikih 
množinah, domala iz sleherne vasi gre izredno mnogo kokoši na 
trg  p a  piščancev in zlasti jajc, ki se izvažajo' na blizu in daleč. 
Obilica lokev nudi osnovo tudi za gojenje vodne perutnine: race, 
gosi in pure redijo' posebno po- spodnjih krajih, zlasti okrog Sre
dišča,

K akor je  v celem Dravsko* polje ena naših najrodovitnejših in 
najbogatejših pokrajin, je  vendar treba podčrtati, da tu  jako po
gosto kmetovalcu dela škodo bodisi toča in hude nevihte ali suša, 
k i začne na prodnih tleh ka j naglo> kaza ti svoj pogubni učinek.

Gozd je  seveda manjšega gospodarskega pomena. K ar ga je 
še ostalo- na ravnini, se izkorišča v domačem gospodarstvu za steljo, 
kurjavo- in stavbe te r kolje, le ka j malega gre od tega v prodaj, 
bodisi za deske in telegrafske drogove ali za drva. Znaten del 
gozda je  bil v spodnjem delu ravnine graščinska posest. Večji 
pomen ima seveda gozdna posest za kmete v  vaseh ob pohorskem 
vznožju, od koder se izvaža obilo lesa in k je r so tud i že številne 
žage, pa ima vrh  tega zalaganje M aribora z drvmi večjo vlogo-. 
Mehki les ob D ravi je tu, tam  dal osnovo- za pletenje košar, toda 
samo v m ajhni meri v nekaterih vaseh in v P tu ju  je pletarsko 
podjetje z 88 delavci.

D ruge gospodarske panoge na D ravskem  polju, razen v za
hodnem pasu, okrog M aribora ter v Kidričevem, k a j malo' po
menijo. Na železniških postajah oh progi Pragersko—Ormož na
ložijo zelo- mnogo perutnine, jajc, sadja, krom pirja in drugih pri
delkov, v novejši dobi čedalje več na kamione. Trgovina s polje
delskimi proizvodi ima sicer svoje postojanke tudi po nekaterih, 
zlasti večjih vaseh, toda njena poglavitna središča so trgi in mesta, 
na prvem  mestu seveda Maribor. V celem spada D ravsko polje 
med naše najbolj poljedelske pokrajine, saj je znašal na  njem 
delež v poljedelstvu temelječega prebivalstva še leta 1931 povečini 
80—90 %-. Šele v letih pred zadnjo- vojno, najbolj pa v dobi po



letu 1945 je industrializacija močneje prodirala na Dravsko polje. 
Razm em o največ se je  ljudi odvrnilo od km etijstva v pasu ob 
vznožju Pohorja, k je r je železnica pobudila nastanek nekaterih 
obrtnih in industrijskih podjetij. Č iste glinene plasti so dale osnovo 
za opekarniško podjetnost med Pragerskim  in Mariborom — po
dobno kot med P tu jem  te r Rogoznico'; največje med njimi je  pod
jetje opekarne in keram ične industrije pri Pragerskem, k je r je na

Pod. 124. Na Dravskem polju
Lukarji peljejo luk v prodaj

delu blizu 100 ljudi. Ob veliki cesti od M aribora proti Slovenski 
Bistrici in Celju so se že zgodaj razvijala večja obrtna podjetja, 
zlasti v Hočah, Slivnici, Račah, F ram u in Polskavi; p rav  tam  se 
je na vznožju Pohorja in v bližini železniških postaj koncentrirala 
predelava lesa z žagami, vendar v večje razm erje se je stopnjevala 
le v Hočah, k jer zaposluje podjetje za im pregniranje lesa 146 de
lavcev, a »Sana« 49 ljudi. Zelo veliko ljudi hodi in se vozi od tod 
na delo v m ariborske tovarne, a  p rav  tako' tudi iz obdravskih vasi 
okrog Dogoš te r Šentjanža. Za čudo pa  je popolnoma obtičala 
industrializacija P tu ja , zato je tud i njega kmetska okolica ka j 
malo' na široko urbanizirana. Pač pa je v neposredni bližini D rav 
skega polja novejša industrija  v  M a j š p e r k u ,  starejša tovarna 
strojil in novejša tekstilna tovarna volnenih tkanin; ker pa stoji



onstran Savinskega v D ravinjski dolini, je pritegnila iz poljanskih 
vasi prim eroma malo delovne sile.

P ač p a  je na  D ravskem  polju nastala nova velika industrija 
v K i d r i č e v e m .  Ta sestoji p ravzaprav  iz dveh delov: iz tovarne 
glinice, ki predelava boksit, ter iz tovarne aluminija, k i ga p ro  
izvaja iz glinice. K jer je  danes tovarna, je  bila v  časih pred prvo 
svetovno vojno* skromni graščini podobna m ajarija  Stm išče (Stern- 
tal). Tu so med prvo vojno iz barak  priredili veliko taborišče za 
vojne ujetnike, ki je kasneje služilo za begunce z Goriškega. Med 
okupacijo za časa druge svetovne vojne so tu  začeli graditi veliko 
predelovalnico boksita, a  so komaj pričeli z delom. Y dobi obnove 
in prvih letih socialistične graditve smo* zgradili naglo oba dela 
velike tovarne, ki je  z leti 1954—1955 pričela obratovati, proiz
vajajoč glinico* in tud i že aluminij. Boksit dobiva največ iz Istre 
in ostalega Prim orja; električno* energijo*, ki je potrebuje never
jetno* velike množine, dobavljajo dravske elektrarne, a  v pomoč 
jim  bo* nova kalorična elektrarna v Šoštanju. Nova tovarna stoji 
v poprej domala popolnoma neobljudenem osredju Dravskega 
polja, sredi gozdov, 6—7 km  od P tu ja . Že v letu 1953 je  zaposlovala 
600 delavcev, od katerih  jih  okrog sto p rih a ja  na  delo* iz P tu ja  in 
Hajdine, drugih sto iz vasi D ravskega polja, a dobrih štiri sto jih 
prebiva v Kidričevem samem, k je r so ob tovarni zgradili zanje 
docela novo* naselje. Število delavcev neprestano narašča, kakor 
napreduje dopolnjevanje tovarniškega obrata.

Vsekakor je Stmišce-Kidričevo največ ja  gospodarska novost 
D ravskega polja; podoba je, da se bo polagoma strnilo* v nasel
binsko*, gospodarsko in demogeografsko enoto* s Ptujem.

O črtani razvoj industrializacije je predrugačil gospodarsko 
strukturo* D ravskega polja, k a r  moremo* najbolje predstaviti z 
navedbam i po novih občinah. N ajvečji delež ima industrijsko 
prebivalstvo* v severozahodnem delu, v okolici Maribora-Tezna. 
Podpohorska občina-komuna Rače ima 23,4 %  industrijskega pre
bivalstva, a še vedno 41,3 %• km etskega prebivalstva — poleg 9 % 
v obrti in prometu zaposlenih. O bčina P tu j s Kidričevim ima še 
vedno* le 8,3 %, industrijskega delavstva, a  38,8 %■ kmetskega pre
bivalstva. O bčina Cirkovce pa  ima še 61 %, kmetov te r le 7,1 % 
delavcev, Gorišnica z Lukovo* deželo 71 % kmetov ter samo 1 %• in
dustrijskih delavcev, a Videm, ki vključuje pač tudi del Haloz, 
celo 81 %* kmetov ter 2 '%, industrijskih delavcev. Na Ormoški rav
nini izkazuje občina Ormož 72,5 °J0 kmetov te r le 2,5 %* industrij
skih delavcev, a  nova občina Središče 67,7 %* kmetov ter 3,6 %



industrijskih delavcev. Dravsko polje je  tedaj celo danes še pre
težno' km etska pokrajina.

O črtanim  prirodnim  pogojeni ter gospodarskemu stanju p ri
merno' je D ravsko polje ena naših najgosteje obljudenih pokrajin.
V celoti kaže Dravsko polje gostoto 118 ljudi na kvadratn i kilo
meter. O bljudenost ni enakomerna, k ar je seveda docela naravno. 
Zelo* gosto je obljudeno' Spodnje Dravsko' polje, k jer znaša gostota

Pod. 125. Kidričevo na Dravskem polju

N ow  industrijsko naselje

100—120 ljudi na kvadratn i kilometer, toda nič m anj se ni zgostilo 
prebivalstvo v zgornjem delu, zlasti pa  v zahodnem pasu, k je r je 
vplivala industrija ob glavni železnici na zgostitev, pa  tud i bli
žina M aribora se že krepko uveljavlja. Saj vidimo, da je tudi 
tisti zgornji del ravnine, k je r ni industrije, dokaj zgostil svoje 
prebivalstvo', k a r  pripoveduje, da sega tjaka j že urbanizacija iz 
prestolnice ob Dravi. Nedvomno vpliva tudi že udeležba na vino
gradništvu v smislu zgostitve v občinah in vaseh ob vznožju Po
horja, ki ima na tej strani že imeniten vinski pridelek. V ostalem, 
še povsem ruralnem  področju D ravske ravnine okrog Ormoža in 
Središča znaša gostota med 72—100, a v občinah, ki obsegajo 
glavna področja Crete, se zniža obljudenost na 66 na kvadratni 
kilometer.

K akor ostale naše panonske nižine, izkazuje tudi Dravsko 
polje še vedno stopnjevanje obljudenosti tudi v najnovejši dobi. 
Od leta 1880 do 1931 se je prebivalstvo dokaj dobro pomnožilo, in



sicer največ v istih pasovih, k je r je gostota največja, še prav  po
sebno seveda v  zahodnem področju te r na SZ, k je r se je v pri
rastku od 51 do 100, v neposredni okolici M aribora pa še v mnogo 
večjem, kazal učinek razširjajoče se urbanizacije. Tudi v najm anj 
napredujočih predelih je  bil prirastek še vedno- znatno večji nego 
na gričevnem obodu, znamenje, da je nudilo Dravsko polje kot 
celota še vedno dokaj dobre pogoje za uspevanje. O dobrem pri- 
rodnem prirastku  p a  priča dejstvo, da se je  uveljavljalo hkrati 
od tod obilno odseljevanje. Po letu 1931 se je zgoščenje prebivalstva 
nadaljevalo1 skoro- v vseh delih Dravskega polja, a po letu 1945 
prav  tako, vendar s to- razliko, da se je pomnožilo najbolj v okolici 
M aribora in ob cesti ter železnici na  vznožju Pohorja, a p rav  tako 
tudi okrog P tu ja  in Kidričevega, m arsikje 40—80 %- pa tudi več, po 
ostalih predelih pa vsaj še znatno- naraščalo1. Stagnacijo- so- v tem 
najnovejšem obdobju pokazala samo- področja, ki so najbolj daleč 
vstran od gospodarsko- razgibanih industrijskih središč, predvsem 
na Ormoški Podravini ter okrog Vidma, k je r se kaže znatno demo
grafsko nazadovanje ali vsaj stagnacija, le malo m anj tud i po
nekod na Spodnjem D ravskem  polju. Dejstvo-, da je  industriali
zacija prodrla semkaj, je prineslo učinek, da kaže celotno Zgornje 
D ravsko polje do danes znatno ali celo veliko množitev prebi
valstva, medtem ko- prevladuje na D ravski ravnini pod Ptujem  
stagnacija ali celo nazadovanje (53; 49).

POTEK KULTIVACIJE IN POSELITVE. Zlasti sušno D ravsko polje 
spada med najbolj zgodaj poseljene predele slovenske zemlje. 
Arheološke izkopanine so pokazale sledove najstarejše obljude
nosti iz mlajše kam ene dobe. T akra t je bilo Dravsko- polje, pravi 
dr. Šmid, najm očneje poseljeni predel na vsej nekdanji Štajerski. 
»Neolitski ljud je  so- bivali predvsem po rodovitnih ilovnatih po* 
bočjih Slovenskih goric in Haloz, k je r je bil gozd bolj redek in pa 
po široki brezgozdni ravnini, k i je ni bilo treba krčiti« (Schmid, 
I. 25). Podobno so ugotovljeni izredno- obilni sledovi naseljenosti 
iz naslednjih oddelkov prazgodovine, zlasti hallstattskega in laten
skega. Izpričana so številna, med njim i p rav  velika prazgodovinska 
naselja iz ilirske in keltske dobe, mnoga na sledeh neolitskih najdb. 
P ri prazgodovinskih najdiščih seveda najčešče ni izpričano, kje 
je stalo naselje in k je  so imeli stari prebivalci svoje polje, marveč 
pogosteje le, k je so- bila grobišča in u trjena zavetja. Vendar že 
razporedba teh najdišč pripoveduje, da pokrajina nikakor ni bila 
enakomerno poseljena, marveč v pasovih. Najbolj obljuden je bil 
severni obrobni pas ravnine, ob stiku z goricami, z naselbinskimi



središči p ri Središču, Ormožu, P tu ju  ter Mariboru. Lega najdišč 
v podrobnem (Hajdina, Skorba, M arjeta, Form in in še dr.) nam  
priča, da so prazgodovinski prebivalci izrabili zase in  za svoje 
gospodarstvo predvsem prodna tla, k i so vabila s sušno prstjo; če 
so bila v neolitiku zares b rer gozda, bo treba seveda šele podrob
neje proučiti. V obrobnem delu Slovenskih goric je  mnogo m anj 
prazgodovinskih najdb, a še te se omejujejo' na južna, proti ravnini

Pod. 126. Markovci niže Ptuja
Gradnja hiše iz blata

obrnjena pobočja. Tudi na Ormoški D obravi so prazgodovinski 
sledovi, vrh tega neznatne posamezne najdbe, znani s prisojnih 
pobočij med robom ravnine ali ob grabah. V Halozah, ki kažejo 
mnogo najdišč prazgodovinske dobe, je  ugotovljenih nekaj sledov 
tudi na  robu med Zavrčem in Gradiščem pri Borlu. Zelo obilna 
prazgodovinska naseljenost je izpričana za prodno' ravnino v Ma
riboru in okolici te r dalje na zahodu, k je r se zožuje v D ravsko 
dolino-, pri Limbušu in Rušah z izredno- velikim grobiščem. Zahodni 
pas ravnine se zdi, da je bil poseljen le na  vznožju Pohorja izven 
pretežno' m okrotnega ilovnatega zemljišča. Zgodaj so bila poseljena 
položna pobočja Pohorja in tu  so v višini 490—525 m odkrili sle
dove zelo velikega, močno' utrjenega taborišča na Posteli (nekako 
nad Razvanjem). Postela je  bila obljudena v glavnem v hall-



stattski in latenski dobi; tu  je prebivalstvo bivalo za stalno, toda 
Postela je služila poglavitno kot zavetje, kam or so se zatekli ljudje 
z D ravskega polja v času nevarnosti (I. 25).

Osredje ravnine je zavzemal v železni dobi obširen gozd, a 
enako je  bile neobljudeno in  nedotaknjeno prostrano, bolj mo
krotno zemljišče na zahodu in jugozahodu, zlasti v Čretih. Podoba 
je, da je prinesla zelo* velik napredek z razširjenjem  kultivacije 
ter poselitve zlasti rim ska doba.

Razpored izkopanin in ku lturn ih  sledov iz rimske dobe nam 
priča, da  se je dotedanje obdelano« in poseljeno* področje ohranilo 
ter razširilo* p a  da so se stara  naselbinska središča še ojačila. Saj 
je tu, ob prehodu čez Dravo*, nastalo* znatnejše mesto* Ptuj-Poetovio, 
ena največjih urbanskih postojank na Slovenskem v rimski dobi. 
Izkazalo se je, da je  moralo* biti Dravsko* polje jako na gosto* pre- 
preženo s cestami, ki so* marsikatero* od njih  pač izpeljali skozi 
gozdne in  čretne predele, dotlej še ne vključene v  ekumeno. Saj 
je glavna cesta od Celja sem potekala mimo Slovenske Bistrice 
ter čez Crete nekako mimo Pragerskega in mimo* Šikol skozi 
gozde proti Poetoviu. Sledovi rimskih potov so se ugotovili tudi 
ob vznožju Pohorja, k jer se zdi, da se je  posebno* uspešno razširila 
obdelava in poselitev zemljišča s pomočjo umetnega nam akanja 
z izgoni (185). Ena od velikih cest je tekla iz Poetovia čez Spodnje 
Dravsko* polje, prekoračila Dravo tik  nad Borlom pa šla dalje ob 
Halozah v  Podravino*; Poetovio je bila tista osrednja točka, ki so 
vanjo stremele ceste od vseh strani, zato* ni čudno*, da so se tako 
n a  gosto ugotovili ob n jih  sledovi poseljenosti. Vsekakor je bilo 
Dravsko* polje tudi v tej dobi eno od najbolj gosto obljudenih pre
delov na Slovenskem. Vidi se, da so* Rim ljani s svojim kultiva- 
cijskim delom, zlasti pa s cestami, čedalje bolj posegali tud i na 
čretna in mokrotna ter go*zdna tla; naseljenost je  postajala enako
m erneje razporejena.

Primemo* visoki stopnji stare kultivacije je D ravsko polje 
dobilo* že sprva dokaj obilno staroslovensko* naseljenost. Kar na 
treh k ra jih  so* že do sedaj našli staroslovenske grobove, v Hajdini, 
na P tujskem  Grajskem hribu  te r pri Središču. D a je ostalo* pogla
vitno naselbinsko* te r kulturno področje v severnem pasu ravnine, 
ob stiku z goricami, o tem nam  priča  že dejstvo, da so k a r  tri pra- 
župnije nastale v njem: Velika Nedelja, P tu j in Kamnica-Maribor. 
Na vznožju Pohorja je moral biti p rav  tako že močan naselbinski 
pas, naslanjajoč se na mariborsko-ruško področje; dve pražupniji 
sta nastali tu, Hoče in Slivnica. Južni rob je bil tud i v tem po



gledu m anj pomemben; najbolj zgodnja župnija Zavrč se omenja 
v 15. stoletju.

N adaljnje razširjenje obdelanega in poseljenega področja po
meni srednjeveško' krčenje gozda, ki se je moglo uveljaviti v na j
večji meri na  Zgornjem Dravskem polju, in sicer največ v  dobi 
po zavrnitvi Madžarov. Koliki obseg je zavzela ta  zgostitev n a 
seljenosti in kako je potekalo1 krčenje, o tem nam  zgodovinski viri

Pod. 127. Stojnci na Spodnjem Dravskem polju 

Nabijana biša, narejena iz blata

povedo p rav  malo; zato so se morali zaključki delati na  temelju 
prepičlih virov, v obilni meri n a  osnovi zemljiške razdelitve, pa  
ni čudno, če so dosedanji proučevalci mogli postavljati le domneve. 
VI. Levec, ki je proučeval Dravsko polje (188), je  obravnaval pro
blem z vidika teorije, da se stari Slovenci po* ravninah sploh niso 
bili naselili, pa  je zato vse vasi, ki imajo zemljiško razdelitev na 
delce, štel med srednjeveške ustanovitve. Med njimi je ugotovil 
dve varianti: m anj pravilne delce, ki jih  imajo> vasi na SZ, v m ari
borski okolici te r nekatere na vznožju Pohorja — štel jih  je za 
najstarejši kolonizacijski tip — pa jako pravilno' urejene delce, ki 
jih je ugotovil pri večini vasi na dravskih terasah od Maribora



proti P tu ju  in Vidmu. Glavni del te skupine, k i jo je računal za 
mlajšo kolonizacijsko' serijo nego prvo vrsto, je sm atral za učinek 
poselitve z nemškimi kmeti; z nemškimi km eti naj bi bile naseljene 
vasi od Rošnje in Stare vasi pri Šentjanžu čez H ajdino do Lancove 
vasi in Apač. Toda za nemško narodnost sam Levec ni mogel na
vesti drugega razloga, ko nekatera krajevna imena, k i jih  je tol
mačil z nemškim izvorom, ki p a  so se odtlej točneje razložila in 
je  m arsikatero med njimi še predslovenskega značaja. Vrh tega 
SO' p rav  v tem pasu kesneje našli staroslovenske grobove in pas 
p ri H ajdini ter Skorbi je s tem in po' izkušnjah glede kontinuitete 
naseljenosti izpričan kot nedvomno- dobro poseljen že v prv i slo* 
venski dobi. O sklenjeni nemški kolonizaciji na D ravskem  polju 
ne more torej biti govora; koliko posameznih nemških vasi ali vsaj 
nemških kmetov je bilo naseljenih med starimi slovenskimi nasel
binami, to' bo najbrž sploh težko ugotoviti. Vsekakor pa Slovenja 
vas ni dobila svojega imena v antitezi proti nemškemu sosedstvu, 
marveč nasproti preostankom predslovenskih prebivalcev v soseski 
P tu j—H ajdina—Skorba (7; I. 398, 59). P rav  tako tudi še ni za
nesljivo' izpričano', katere od sedanjih vasi v imenovanih nasel
binskih pasovih so že iz prve slovenske dobe in  katere so prirastle 
s srednjeveško krčitvijo ter kolonizacijo. Zakaj kakor se je  izkazalo 
po drugod, spadajo' vasi z zemljiško' razdelitvijo na delce, bodisi 
pravilno' kot zlasti nepravilno, med jako stara slovenska na
selja (42). Problemi Levčeve proučitve so bili potrebni omembe, 
ker se še vedno' v nekaterih spisih njih  rezultati navajajo> kot do
končno spoznanje. Pač pa moremo pritrd iti Levcu glede zanimive 
serije »gozdnih« vasi z zemljiško delitvijo na proge, ki jih imamo 
ob Gretih v vsem pasu od Šikol in Stražgojncev do' Lancove vasi. 
To so nedvomno* vasi mladega kolonizacijskega tipa, nastale ne
m ara km alu po' dokončni zavrnitvi Madžarov. Toda še tu  se raz
likujejo nekatere vasi po svojevrstni razvrstitvi njiv, očitno' sta
rejše ustanovitve, na prim er v Apačah, Stražgojncih in Cirkovcih 
(188; 42).

Na Spodnjem D ravskem  polju pričajo' o poslednjem krčenju 
gozda v srednjem veku nekatere vasi s svojimi imeni, kakor Bo
rovci, Bukovci, Gajevci. Tu je potekala srednjeveška kolonizacija 
po onih historičnih pogojih, ki smo jih  poznali že v Prlekiji, v 
zvezi z borbo za ogrsko mejo; o tem pričata  k a r  dve vasi z imenom 
Strelci. O veliki važnosti tega obmejnega področja z vojaškega 
vidika nam  pričata  ob D ravi na  haloški strani stara trdna  gradova, 
znam enita iz borbe z Ogri: Bori in Zavrč, oba na strmem litavskem 
brdu  tik  nad  dravsko- strugo.



Doba borbe s Turki je privedla na Dravsko polje še uskoške 
naselnike. Toda osnovali si niso novih naselbin, marveč so* se na 
selili v 16. stoletju v že obstoječe vasi, v katerih  so bile nekatere 
kmetije opustele; vas Skoke pri Hočah priča s svojini imenom še 
sedaj o* tem (I. 428). Neki zelo razširjeni priim ki pa  razodevajo, da 
je bilo semkaj usmerjeno priseljevanje ne le z balkanskega juga, 
marveč tudi iz P rekm urja in nem ara Medjimurja.

Pod. 128. Poletni kozolec na Dravskem polju

NASELJA. Na prv i pogled je vidna razlika med naseljenostjo 
na ravnini in na obodu. Bodisi v Slovenskih goricah kot v Halozah 
in enako v spodnjih vinorodnih pobočjih Pohorja gospoduje raz 
ložena naseljenost, kakor jo tam kaj narekuje razčlenjeno zemljišče 
ter prevlada vinorejskega gospodarstva. N a D ravskem  polju vi
dimo same sklenjene vasi. Toda vasi gručastega tipa, kakor pre
vladujejo' na Murski ravnini, so tu  zastopane razmeroma malo, še 
največ v vzhodnem delu, k je r so posebno dobri prim eri Dornava, 
Pacinje, Podvinci itd. Podobno- brez reda, toda na drug način 
razporejene so1 gručaste vasi ob vznožju Pohorja. Podoba je, da 
spadajo vasi v gruči med najstarejše na D ravskem  polju. Daleč 
največ pa je tu  vasi, k je r so* domovi razporejeni po nekem redu,



tako da napravljajo- vtis pravilnih, po načrtu  urejenih naselij in 
se pogosto* označujejo kot kolonizacijske ali organizirane vasi. 
Dom ala vse spadajo* med dolge vasi, a med njimi moremo* raz
likovati dve varianti: v prvi stojijo domovi v eni vrsti, a v drugi 
so* postavljeni v dveh nizih, tako' da imamo opravka z obcestnimi 
vasmi. Enoredne vasi so povsod tam kaj, k je r so postavljene ob rob 
terase tik  nad  ježo*. Vidimo' jih  nanizane nad  ježo obdravske terase 
na Spodnjem polju, a p rav  tako- tud i ob ježah na Zgornjem polju. 
Tudi mnoge vasi z zemljiško razdelitvijo* n a  proge jim pripadajo), 
toda med njimi se vidijo* posamezne, ki so* dvoredne. Že Levec je 
bil mnenja, da so se razvile iz prvotnih enorednih vasi (188). Da 
je res tako, nam  izdaja že lega domov: v prvotnem redu stoje 
domovi tako, da gledajo vsi s končno stranjo* na  cesto in  da dela 
vrsta vtis zares kakor po načrtu  organizirane* razporedbe, medtem 
ko* stoje hiše drugega mlajšega reda v neenakomernih medsebojnih 
razdaljah  in s podolžno stranjo ob cesti. Toda, naglasiti se mora, 
da imamo* poleg tega vasi, k i so nedvomno prave cestne vasi, kjer 
vse vnanje lice priča, da imamo opravka že s prvotno dvorednim, 
torej pravim  obcestnim naseljem. Najčešče se vidijo* take vasi tam, 
k je r ni teras; lepi prim eri tega tipa so Prepolje, Trniče i. dr. Po
sebej so» interesantne dvoredne vasi, k i so razvrščene ob potokih, 
kakor vzemimo* Sikale, Stražgojnci, posebno- pa vasi v izgonski 
pokrajini (prim. Bohovo). Ob potoku-jarku teče cesta n a  obeh 
straneh, tako  da je osrednji vaški prostor jako velik. Razen tega 
vidimo nekatere vasi, ki so razporejene v krogu po* sistemu okro
glih vasi; Skoke spadajo* mednje. Končno imamo* še vasi, k i so 
sicer tud i razvrščene ob cesti, toda brez reda in sjstema, tako  da 
ne more biti govora o ustanovitvah po načrtu ; podoba je, da spa
dajo* semkaj tud i nekatere p rav  stare vasi (Trgovič). V vaseh s 
starejšimi cerkvenimi središči opazujemo često* okrog cerkve nasel
binsko' jedro brez določenega sistema, medtem ko je ostali del vasi, 
stoječ posebej, urejen po* očitnem sistemu in redu (Lovrenc).

Yasi na D ravskem  polju obračajo* nase pozornost že po* svoji 
zunanji podobi; tu  se vrstijo* običajno domovi drug za drugim 
docela enolično v  enakih razdaljah in enaki legi. Ker so vasi po
večini dokaj velike, dasi m anjše nego* v Prekm urju, je vtis načrtne 
razporedbe tem krepkejši. Povečuje ga še značaj domov. V tem 
pogledu preseneča, da kaže ravan  več sličnosti z obrobjem, kakor 
bi bilo pričakovati po> prirodnih pogojih. K akor gospoduje v Prle
ških goricah dom v k ljuču in h iša n a  vogel, tako ju  vidimo* tudi 
v poljanskih vaseh. Dom za domom je tod enako' postavljen; po
nekod se vrstijo domovi v k ljuču skozi vso' vas, na  eni ali celo na



obeh straneh ceste. D rugod prevladuje skozi vso vas hiša na vogel.
V nekaterih  vaseh, zlasti na Zgornjem polju, imamo namesto tega 
domove v stegnjeni obliki, tako da stoje vsa poslopja v eni dolgi 
vrsti, a vse pod skupno* streho*. V novejših hišah se vidi težnja, 
da razstavijo dom v  samostojne zgradbe, dasi ostane razporedba 
ista. Enoličnost gre tako* daleč, da so postavljeni ob domeh tudi 
koruznjaki, značilno znamenje našega panonskega doma, povsod

Pod. 129. Šikole na Dravskem polju 

Dvoredna razvrščenost vasi ob potoku

na istem mestu, kakor stoji svinjak posebej, povsod v  istem voglu 
in se nahaja  gnojišče (ki se tu  im enuje »dvor«) točno na enakem 
prostoru p ri vsakem domu.

Na D ravskem  polju gospoduje nižinska panonska hiša. M ajhna 
je, nizka in ozka, tem bolj tipična, kolikor bolj gremo* proti vzhodu. 
Tamkaj se je tud i ohranilo* največ lesenih in iz ilovice zgrajenih 
hiš. Toda medtem ko Prekm urci nabito* hišo* najra je  delajo k a r  
izcela, jo* tu  gradijo povečini iz dokaj velikih ilovnatih kock, ki 
jih zamažejo* in prebelijo*. Podobno kakor na Murskem polju se 
tudi tu  že uveljavlja izenačevanje hiše. Čedalje več je zidanih 
zgradb, a p ri novi zidavi se hiša hk ra ti poveča in razširi, tako da 
je videti že mnogo hiš s tremi okni na končni strani. Značilnosti



nižinske hiše se s tem zabrisujejo, kakor moremo opazovati po
sebno na Zgornjem D ravskem  polju, k je r vpliva jako izenačujoče 
bližina Maribora.

PROMETNA LEGA IN VEČJI KRAJI. D ravsko polje leži ob po
dolžni alpski poti, in sicer p rav  tam kaj, k je r se dolga D ravska 
dolina izteka v  Panonsko nižavje. P rirodna nujnost je, da se mo
rajo  tu  križati podolžne in prečne poti, tembolj, ko* se tik  zahodno 
dviga slaboprehodno' Pohorje p a  vzporedno z njim  Kubansko, ki 
se previje v dolgo Golico*, še mnogo* učinkovitejšo oviro za promet. 
Velika obalpska pot je morala potemtakem čez D ravsko polje in 
imeti tu  po prirodi nakazane zveze v razne dele Panonske kotline 
kakor tud i v osrednje Alpe. Večji k ra ji na Dravskem  polju so 
morali nasta jati predvsem ob D ravi, saj se je za prehode čez 
znatno reko treba že nekoliko potruditi. Promet na daljavo je 
imel vedno tu  prav  važne postojanke, ob prirodnih pogojih za sti
čišča, križišča in razpotja cest. Pomembnost posameznih potov se 
je v teku časov m enjavala v odsevu s političnimi, z gospodarskimi 
te r s kulturnim i odnošaji. V rimski dobi je  tod držala glavna cesta 
v osredje Panonske kotline, a p rav  tu  se je  od nje cepila pot, po
tekajoča ob vzhodnem robu Alp na S. P tu j je  bil poglavitni nasel
binski odsev te prometne lege, toda glavna funkcija njegovega 
prometnega izvajanja je bila usm erjena na panonsko stran. Kljub 
obdobni važnosti podolžne dravske poti se je v srednjem veku pro
metno težišče preneslo na prečno obalpsko smer, pač v skladu 
s političnimi dejstvi. Toda p rastara  velika pot ob vzhodnem robu 
Alp se je  hk rati preložila bolj na Z, na črto Gradec—Semmering 
in spričo tega se je prometno in urbansko središče prestavilo* od 
P tu ja  n a  Maribor.

Vključeno v Štajersko' je bilo Dravsko polje čedalje bolj vpli- 
vano od alpske strani. V novejši dobi se je politična in gospodarska 
povezanost izražala z , železnicami. Veliko*, v vsakem oziru glavno 
progo* D unaj—Trst so izpeljali po* zahodnem robu D ravskega polja 
mimo Maribora, v bližini stare velike ceste. Toda Dravsko polje 
je dobilo* že zgodaj svojo podolžno* železnico, priključeno* v P ra 
gerskem na glavno* progo in zgrajeno* mimo Čakovca ter Kotoribe 
na Budimpešto*. Ko so* zgradili ogrsko* progo, mimo Koprivnice in 
Zagreba na  Reko*, je naši podolžni železnici le v  skrčenem smislu 
ostal značaj velike proge. Na Zgornjem polju so* jo zgradili po 
sledeh rimske glavne ceste, saj sta obe enako* težili po najhitrejšem 
potu k  Jadranu; zato se je veliko križišče postavilo v sredo malo- 
obljudenih Čretov (prim. rimsko Pultovio). Za ravnino samo* bi bil



bolj smiseln potek ob D ravi navzgor in priključek neposredno na  
Maribor.

K akor se je  v zgornjem delu oslabila križiščna železniška 
funkcija, saj drži iz M aribora samo proga po D ravski dolini na 
vzgor, podobno se je razblinila tudi v spodnjem delu; železnica 
v Mursko Soboto in Ljutom er gre iz Ormoža, na (Dolnjo) Lendavo 
iz Čakovca, prav  tako- tud i na Varaždin, k i je  sam postal manjše 
križišče, ojačeno šele leta 1938 z novo- progo n a  Koprivnico. Po-

Pod. 130. Prepolje na Dravskem polju

Vas je  razvrščena dvoredno, z velikim središčnim prostorom

dolžna prom etna funkcija D ravske ravnine v pasu Maribor— 
Varaždin je z železniškimi progami jako- okrnjena; projektirana 
velika zveza Osijek—Maribor bo imela dva zam udna ovinka pri 
Varaždinu in Pragerskem. K akor Varaždin s Čakovcem (ali pa 
obratno), tako- im a M aribor s Pragerskim  okrnjeno središčno« ter 
križiščno- vlogo in  urbanslco funkcijo. Res da D ravska ravan s 
svojo neko-ncentrirano obliko, razvlečeno v dolžino, pospešuje tak  
razvoj, vendar je  nedvomno, da imajo za tak  nastanek še več odgo
vornosti stare politične meje, ki so- D ravsko ravan razdelile na 
štajerski, hrvatski te r še posebej m edjim urski (ogrski) del, tembolj, 
te r  so se železnice gradile z vidikov političnih mejnic. Bilo je 
usodno, da je kakor v vsej novejši dobi tako tudi v času gradnje 
železnic politični in gospodarski prom et potekal prečno- na D rav 
sko ravan. Po letu 1918 je Dravsko- polje združeno- s Podravino 
m ako bi se šele sedaj gradile železnice, bi mogla priti podolžna



funkcija v polni meri do veljave in bi se križišča namestila bolj 
smiselno in osredotočeno.

Cestno omrežje je na D ravskem  polju jako- gosto-. V njegovi 
razpo-redbi, ki je proizvod daljšega razvoja, pridejo m anj do ve
ljave naznačene politične volje iz polpretekle dobe in je zategadelj 
bolj koncentrirano na posamezna že več stoletij obstoječa urbanska 
središča, v prvi vrsti P tuj, potem Maribor pa Ormož, Čakovec in 
Varaždin. Moderni avtobusni promet se je po njih razvil seveda 
le v zvezi z razgibanostjo gospodarskega življenja, industrializacije 
in urbanizacije podeželja pa je zato omejen skoro le na zahodni 
del, na, Zgornje Dravsko polje.

Vsa urbanska središča D ravskega polja so postavljena na 
Dravo-. Tudi v hrvatski Podravini je  Varaždin nastal v položaju 
ob reki, celo- Čakovec je le malo oddaljen od nje, prim aknjen pod 
starodiluvialno teraso-, k jer se odpira, prehod, proti S ob vzhodnem 
koncu M edjimurskih goric. Dobro- se vidi, kako- je nastanek tržnih 
središč navezan na prometni vozel prehoda čez Dravo-, zakaj ob 
n jih  se nahajajo- prirodna počivališča na potih, k a r  je vedno pri
vlačilo- trgovanje. To-da k ra ji ob prehodih čez Dravo- so tudi sicer 
najprikladnejše osnove za demogeografsko osredotočenje. Dravsko 
polje že po svoji podolžni obliki ne sili na tržno ter sploh urbansko 
koncetracijo, sredobežno vodno omrežje še posebej pripomore k 
temu. D ravska dolina sama s svojini širokim aluvijem, z otoki in 
rokavi, logi in s poplavnim  ozemljem bolj loči ko- druži (192) ter 
so- zato prehodi ob njej posebno prikladni za mestna naselja.

Zgornje D ravsko polje je večje od Spodnjega in docela pri- 
rodno je, da so- tu  nastala večje urbanska središča. Tako pri P tuju  
kot p ri M ariboru se je med gibali nastanka in rasti posebno uve
ljavljal promet na daljavo-, tembolj, ko so- se tu  križale in stikale 
velike prometne žile. P ri tem je treba podčrtati, da je P tu j po svoji 
osrednji legi mnogo- bolj prikladno nameščen za urbansko- središče 
Dravskega polja samega, M aribor stoji periferno- na velikem pri- 
rodnem križišču in že na prvi pogled se vidi, da se v njegovi ugodni 
rasti uveljavlja urbanska funkcija mnogo- širšega področja nego 
je Dravsko- polje samo- ter se zdi zato- umestno, da njegov opis 
uvrstimo v zaključno poglavje vsega Podravja.

ORMOŽ IN SREDIŠČE. V pasu med Zavrčem in Ormožem je po 
prirodi prik ladno področje za tržišče. Tu prehaja Spodnje Dravsko 
polje v široko- Podravinsko-M edjimursko ravan, tu  je pas ravnine 
ob D ravi najožji, a hkrati se nudijo- p rav  ugodni prehodi preko 
reke. Prvo mesto- z naznačenimi svojstvi se nahaja  ob Halozah,



ob apniških goricah med Borlom in Zavrčem. Ob njih  teče D rava 
po razmeroma ožjem pasu poplavnega ozemlja, na več k rajih  po 
docela enotni strugi in je torej za prehod ka j prikladna. N ad Bor
lom je most čeznjo- ob cesti P tu j—Varaždin in tudi rimski most 
se domneva tu  (138). Toda najm arkantnejša točka je tu  Zavrč. 
Postojanka na trdnem  brdu  nudi tu  kakor v bližnjem Borlu p ri
liko za obvladanje prehoda čez Dravo-, tembolj, ko se ravan brž

Pod. 131. V Ormožu
Ob glavni cesti s pravokotno razširjenim osrednjim starim tržnim prostorom

na nižje krepko razširi. Priro-dna svojstva spominjajo na  položaj 
Radgone in kakor tam  je tud i tu  nastal močan grad na brdu, ki 
se je posebno uveljavil v dobi m adžarskih borb. Toda tu  ni širše 
ravnine na  isti strani reke, tud i prometnega vozlišča ni in skozi 
Haloze od tod ne vodijo prirodni prehodi, trdnem u gradu na višini 
se ni pridružilo tržišče ob vznožju. Toda zarodke zanj moremo 
vendarle opaziti; za rimsko dobo se domneva tu  postaja Remista 
(138), a v srednjem veku je tu  nastalo župno- središče že v 15. sto
letju, ob cerkvi sv. Miklavža, zaščitnika splavarjev, saj je bila tu  
važna postaja in mitnica zanje (6). Morda je v zvezi s prehodno 
funkcijo Zavrča, da so- se onstran D rave razvile že zgodaj nasel
bine, kakor pričajo- neolitski in rimski sledovi p ri Forminu ter 
Gorišnici-Marjeti.



Druga, v vojaško-obrambnem pogledu slabša, a v prometnem 
in urbanskem  oziru boljša je postojanka p ri Ormožu. Tu dela 
D rava znaten ovinek proti severu, a se odbije ob miocenski živi 
skali, k i gleda izpod diluvialne Dobrave, pa teče spričo< tega v 
enotni strugi, ki jo je posebno lahko prekoračiti. Slovenske gorice 
so tu  razčlenjene v obilico slemen in  dolin, ki se vlečejo vzporedno 
od D ravske proti Murski ravnini, k a r  nudi k ra ju  temelje za pro
metno križišče in tržišče. N a mestu Ormoža so* ugotovili sledove 
naselja iz neolitske, hallstattske, latenske dobe in seveda še prav 
posebno iz rimske dobe.

Zateček sedanjega Ormoža spada v čase borbe za ogrsko mejo, 
ko so salzburški ministeriali iz P tu ja  te  kraje iztrgali Madžarom. 
Po imenu soditi so imeli že M adžari tod svojo* trdno* postojanko, 
a ministeriali p tu jsk ih  gospodov so jo utrdili še bolj te r pod njo 
osnovali tržišče, ki se kot trg imenuje le ta 1315, a  je  bilo povzdig
njeno v mesto leta 1331 (7, 232). Toda podoba je, da je dotlej izbor 
k ra ja  za središčno funkcijo* nekako kolebal. Tu se je moralo prav 
zgodaj na predslovenskih tradicijah  nahajati neko* tržišče, kakor 
smemo* sklepati po k ra ju  Trgovič (nemško*: Altenmarkt). Ko* so* se 
tu  naselili križevniki, k i so jim  P tu jsk i gospodje podelili ogromno 
veleposest, so> si za svojo namestitev izbrali postojanko* zgoraj nad 
Trgovičem, na robu visoke diluvialne terase, današnjo Veliko* Ne
deljo (6; 191). In župnija se je ustanovila najpre j v Veliki Nedelji, 
k i smo jo* že spoznali kot eno od pražupnij; v Ormožu se je osno
vala fara  šele kesneje. Podoba je tedaj, da je bilo* staro* središče 
p ri Trgoviču-Veliki Nedelji, a se je kesneje, po um iku Madžarov, 
preložilo v  Ormož, k je r se je nahajala nedvomno močna posto
janka  že v prazgodovinski dobi. Za grad in tržišče so izbrali pro
stor zgoraj na spodnjem robu diluvialne terase, naslonjene na 
trdnejša  terciarna tla, ki gledajo tu  izpod gline. Mesto stoji ob 
veliki obdravski cesti, k i se v njem razširi v lep tržni prostor v 
obliki štirikotnika, tvoreč osredje potov; s svojo* pravilno zasnovo 
nam  priča, da je bilo* naselje poleg gradu osnovano* na novo* po 
načrtu. Ker je novo osnovani Ormož prevzel tržno funkcijo, se 
prvotno* župno središče v  Veliki Nedelji ni moglo* razvijati v večji 
k raj, marveč je ostalo manjše naselje, k i p a  se s svojo* veliko cer
kvijo  te r križevniško graščino* p rav  impozantno beli vrhu visoke 
ježe. Ormož je imel tudi v turški dobi znatno* obrambno* vlogo, 
toda njegova poglavitna funkcija je bila v tržišču rodovitne kmet
ske pokrajine. Kot krajevni sedež trgovine je trgoval predvsem 
z vinom pa tudi s sadjem, perutnino* itd. ter postal tudi sedež 
okrajnega sodišča. Mogel se je  dokaj lepo* razširiti iz prvotnega



obsega, đasi seveda v skromnem značaju m ajhnega urbanskega 
središča povsem poljedelske pokrajine; celo v mestu je pripadalo 
21 %  prebivalstva kmetijstvu. Tudi v sedanjem razširjenem ob
segu je še vedno ves razpoložen zgoraj na  terasi, spodaj na  alu 
vialni ravnini je postavljena železniška postaja, od katere se cepi 
nova proga na  Ljutom er in Mursko Soboto. Mestoi se širi ob cestah

Pod. 132. Ptuj 

Pogled na položaj mesta od Hajdine

na P tuj, Središče ter Ljutomer, a m anj ob oni, ki drži preko« drav
skega mostu v hrvatsko Podravino. N a železniško* postajo Ormož 
je izpeljena žična naprava, s katero  dovažajo* premog iz rudnika 
Donje Ladanje. Število prebivalcev v Ormožu znaša 1181 leta 1953 
in izkazuje od leta 1880 (956) do 1931 (1146) prirastek  za 20%, 
a do 1953 samo za 23,5 %.

S r e d i š č e .  Končno je nastal na skrajnem  vzhodnem koncu 
slovenske D ravske ravnine še trg Središče. V mnogih pogledih nas 
spominja na Veržej. Tudi v prostoru Središča so* znaki stare po
seljenosti, sledovi iz neolitske pa iz bronaste in železne te r rimske 
dobe. Na tej dediščini so našli tudi staroslovenske grobove, a 
vzpetina, ob kateri se je razvilo* Središče, se je  imenovala G ra
dišče (190). Zgodovinsko se pokaže Središče šele v dobi borbe z



Madžari, ko je  bil središki predel vključen v salzburško-ptujske 
osvojitve. Kot trg  se prvič omenja šele v letu 1433.

Središče stoji na  aluvialni ravnini, tik  pod ježo diluvialne 
terase, in sicer tam kaj, k je r j O' prereže graba Trnave, ki je postala 
domala v vsem poteku štajersko-ogrska meja. Samo okrog Središča 
se je vzbočila meja v polkrogu 2—3 km proti vzhodu; ne more biti 
dvoma, da je imelo Središče obmejno- obrambno funkcijo. Toda 
opirati se je mogla le na griček Gradišče v vrhu ježe, tako da njen 
pomen ni mogel iti lcaj prida preko običajne obmejne utrdbe, 
kakor jih  je bilo podobnih še več ob Trnavi. Naselje samo- za 
obrambo nima prikladne pozicije, a za tržišče lega v izpostavljeni 
obmejni postojanki tud i ni prim erna. Podoba je, da je tržne pra
vice dobilo že obstoječe kmetsko naselje, zakaj po- tločrtu je Sre
dišče slično gručastim  vasem, kakor jih  vidimo- zlasti na Murski 
ravnini, k ar tudi po svoje- priča o predtrški starosti. Tudi poslej 
je  Središče ostalo- v glavnem kmetsko- naselje, saj je bilo še do 
nedavna 60 % prebivalcev-kmetovalcev, z nekaj obrti te r precej 
trgovine, saj ima okolica odlične vinograde, pa brez širše upravne 
funkcije. Ni čudo, da  se mu prebivalstvo- množi le skromno-; v dobi 
18S0—1931 se je pomnožilo- od 1035 za 11 %i na 1152 ljudi, a do 
leta 1953 na 1121 prebivalcev, k a r  pomeni v  celoti prirastek  samo 
za 8,3%.

Zahodni del Dravskega polja im a m anj starih tržnih krajev 
nego- vzhodni del. Nedvomno jih  je n a  V več zaradi mejne 
obrambne funkcije, k i jo je imela pokrajina. Toda podoba je, da 
so k  temu prispevali tudi drugi razlogi. Zdi se, da v senci P tu ja 
in zlasti M aribora niso- mogla nasta jati tržišča, a v kotu na JZ, 
k je r bi bilo za tržno naselje najprik ladnejše mesto, se širi najm anj 
obljudena Čreta. Zato se tu  tembolj kaže ojačena privlačnost in
dustrializirane Slovenske Bistrice, v najnovejši dobi s Kidričevim 
oživljenega P tu ja , predvsem p a  gospodarska premoč M aribora in 
njegove naglo- napredujoče industrije, katere privlačujoči učinki 
so se razprostrli daleč čez zahodne in  severozahodne vasi D rav
skega polja.

PT U J

Za tržno središče D ravskega polja kot celote nudi, smo rekli, 
na rava  najprikladnejše postojanke v srednjem  pasu, ob prehodu 
čez Dravo. P ri P tu ju  se nudijo imenitne prednosti. Tu se poplavni 
pas logov najbolj zoži, sušne terase na  desnem bregu se najbolj 
približajo Slovenskim goricam, te  pa  dajejo možnost strateške



opore s svojim goriškim pomolom. Tu nudi naselje ob prehodu 
čez Dravo, ugodnosti, da je lahko dostopno bodisi Spodnjemu kot 
Zgornjemu D ravskem u polju pa  obenem tudi Slovenskim goricam, 
ki se vanje na široko odpira Pesniška dolina te r manjši dolinici 
ob G rajeni ter Rogoznici. Tu je že zgodaj nastal brod, a kesneje 
most in ob njem naselje (192).

Pod. 133. P tuj 

Pogled na mesto z aviona

P tu jska soseska nam  kaže znake že zgodnje poselitve. V Zgor
nji H ajdini je odkrito- obsežno grobišče, pripadajoče zgodnji hall- 
stattski dobi. Nedaleč od tod, pri Skorbi, so odkrili drugo grobišče, 
in sicer iz latènske dobe. N ajprej je bilo torej poseljeno- sušno 
prodno zemljišče na desni strani reke. Sklepa se, da so v p tujski 
soseski sledovi naseljenosti iz prazgodovinskih časov zato- malo
številni, k er so- se spričo- intenzivne obljudenosti v rimski dobi 
izgubili (138). Razen navedenih grobišč so se našle po-samezne 
izkopanine na obro-bju rimskega mestnega naselja, bodisi na desni 
kot na levi strani reke. K akor že ime priča, se je rimsko- mesto 
razvilo- ob starejšem naselju, ki so ga ustanovili predrim ski p re 
bivalci (138; 193; 192). Kakšno genetično zvezo je imel ta  pred-



rimski Poetovio s hallstattsko-latenskim i naselji, bo ostalo pač 
nepojasnjeno; pripom niti pa je, da se na spomenikih, ohranjena 
nelatinska imena pripisujejo* keltskemu jezikovnemu območju. Poe
tovio kot rimsko* mesto* se je razprostrlo* po* obeh straneh Drave. 
Toda reka je imela v  oni dobi od sedanjega nekoliko* različen tok. 
O njem nam  zgovorno pripoveduje že lega rimskega mostu; nje
gove sledove so našli na  desnem bregu sedanje Drave, 580 m višje 
od današnjega cestnega mosta v P tu ju . D ravska struga je potekala 
v oni dobi med Skorbo* in P tu jem  bolj južno, a med P tujem  ter 
Spuhljo bolj severno nego dandanes (192). Spričo tega, je razum
ljivo, da v južnem  mestnem področju P tu ja  ni rim skih izkopanin, 
marveč le v višjem severnem delu, k i stoji že na polici, na nadalje
vanju  vičavske terase. Podoba je, da se je jedro* mesta nahajalo 
n a  prodnem zemljišču okrog Spodnjega Brega te r Spodnje* H aj
dine pa med njim a (192; 193). Toda rimsko* mesto* se je razpro
stiralo* tud i na levo* stran Drave, obsegajoče še ViČavO' in  zgornji 
del sedanjega P tu ja  pa bližnje višine, zlasti G rajski vrh in Fer- 
berščak (138).

Podoba je, da se rimski Poetovio* ni razvil iz vojaške kolonije, 
marveč na tradiciji prazgodovinskega naselja na hajdinski prodni 
terasi te r ob ugodni trgovskopro*metni postojanki prehoda čez 
Dravo*. Njegova poglavitna funkcija je ostala v trgovini in obrti 
ter upravi. Cesar Trajan, ki je tu  naselil doslužene vojake, je* po
vzdignil mesto* v Colonia Ulpia T raiana Poetovio* (193). Z izko
paninam i je  ugotovljeno*, da je bil Poetovio* važen vozel cestnih 
zvez, znamenje, kako* dobro* je  odbrano* to* mesto za gospodarsko- 
prometno središče pokrajine. Saj teče tud i danes iz P tu ja  nič manj 
ko dvanajst cest na razne strani po* polju in v gorice; s toliko 
cestno* koncentracijo* se more ponašati malokatero* mesto na Slo
venskem.

Dobro* označuje F. Baš propad Poetovia; ugodna lega ob pre
hodu v Panonijo je bila gibalo* njegovega nastanka, a v dobi 
preseljevanja narodov njegova pogibelj. Saj je tod skozi velika 
cesta vodila nebrzdana ljudstva na pohodih in selitvah v  Italijo 
in ni čudo*, da jim  je moral podleči tudi Poetovio.

V slovenski dobi je p tu jska  soseska že zgodaj dobila gostejše 
prebivalstvo. O hraniti pa se je moralo tu  tud i nekaj starega pre
bivalstva, ki je posredovalo stara imena, med njimi P tu j sam.

Srednjeveški P tu j se p rv ik ra t im enuje šele v 9. stoletju (od 840 
do 859), toda že ta k ra t se označuje kot mesto* (7, 228; prvo na vsej 
slovenski zemlji, razen obmorskih mest). Pojavila se je domneva, 
da P tu j sploh ni nehal obstajati kot urbansko* naselje, dasi nem ara



v zelo skrčenem obsegu in okrnjeni funkciji preprostega tržišča. 
Morda se je ohranilo samo ruralno  naselje (192), ko so se preostali 
prebivalci morali opreti na poljedelsko gospodarsko osnovo» z vino
gradništvom. V neposredni bližini so se naselili Slovenci, ki so nam 
po njih  ostali sledovi tud i v grobiščih bodisi na Grajskem vrhu 
(Ptujskem gradu), k je r se dokazujejo- celo- ostanki svetišča, kot pri 
Spodnji H ajdini, pa na Panoram i te r v bližnjem Turnišču, torej

Pod. 134. Ptuj
Pogled na staro mesto z gradom in z goricami v ozadju

v vseh tistih območjih, na k a tera  se je  naslonila najstarejša slo
venska naseljenost (197—203).

N ajstarejša znana srednjeveška zgodovina nam  kaže P tu j v 
posesti salzburških nadškofov, ki so ga dobili v last po zaporednih 
darilih še pred  nastopom Madžarov. Po njihovi zavrnitvi je Salz
burg v drugi polovici 10. stoletja tu  polagoma obnovil svojo posest, 
kar ga je sililo-, da izgradi v P tu ju  krepko- oporišče ob vedno- ne
mirni ogrski meji, k i je tak ra t tekla še tik  pod njim  in ob ustju  
Dravinje. S tem je nastala P tu ju  nova funkcija, ki je spominjala 
na vlogo- iz prve dobe rim skih osvojitev v  Panoniji (192), to je 
funkcija vojaške obrambe, ki pa  je km alu prešla, v ofenzivo-. V tem 
času je- nastal grad na Grajskem vrhu in v njem je bil sedež 
Ptujskih gospodov, salzburških ministerialo-v, k i so- za salzburške 
nadškofe vodili obrambo- mesta ter pokrajine in km alu prešli v



uspešne napade. Ko so Madžarom iztrgali spodnje Dravsko* polje 
te r bližnje Slovenske gorice in Haloze tja, do* Središča in  Zavrča 
(do* 13. stoletja), se je P tu ju  na vzhodno* stran zopet razširilo pod
ročje gospodarskega vpliva in z odmikom meje si je  znova opo
mogla njegova urbanska funkcija. K akor je bil z gradom sedež 
vojaške te r upravne, tako je  bil z mestnim naseljem središče 
trgovsko-obrtne funkcije za. nadškofovo* posest. Toda z vodilno 
vlogo* salzburške oblasti so* bile združene tudi slabe posledice.
V ozemlju Dravskega polja se je na  deželnoknežji posesti razvijalo 
drugo* središče, in sicer v Mariboru, k je r je  postal sedež posebne 
D ravske marke, zasnovane v dobi m adžarskih nevarnosti. Dravsko 
polje je za dve veliki urbanski središči nedvomno premajhno*, a 
M aribor je  tem uspešneje tekmoval s Ptujem, ker je bil ta  kot cer
kvena posest za vodilno* vlogo* neprikladen. Saj so imeli ptujski 
trgovci v prom etu na daljavo kot salzburški podaniki znatno 
m anjše ugodnosti nego m ariborski ali radgonski. Trgovina P tu ja 
je pomenila prodajanje km etijskih pridelkov D ravskega polja ter 
zlasti vina iz Haloz in bližnjega dela Slovenskih goric pa  uvažanje 
raznovrstnih izdelkov od drugod, a razen tega je še po*sredovala 
med bližnjo Ogrsko (živina, kože) in  severno* Italijo*, zlasti Bene- 
čansko (192). Med obrtmi je b ila usnjarska posebno* dobro* razvita; 
v pasu ob D ravi so imeli že 1291 usnjarji svoj mestni del. Smatra 
se, da je P tu j dosegel višek razvoja ob koncu srednjega veka, ko 
je bil še pod salzburškim gospostvom; tak ra t je  že doseglo* mesto 
isti obseg, kakor ga je imelo* potem tja  do* 19. stoletja in nekako 
isto število prebivalstva (192). Tudi predm estja Breg, K aniža in 
Vičava so* obstajala že v 14. stoletju. S prehodom v novi vek so* se 
v m arsikaterem  pogledu znova spremenili pogoji za mestno rast 
P tu ja . Posebno važno spremembo je pomenila doba tu rške nevar
nosti, zlasti odkar so* se T urki ustanovili v  o*sredju Panonskega 
nižavja ter mogli ob D ravi navzgor ogražati alpske dežele. Zopet 
je moral P tu j prevzeti funkcijo* obramhne vojaške postojanke, kar 
seveda njegovemu gospodarskemu in zlasti trgovinskemu uveljav
ljan ju  nikakor ni bilo v korist. Po* letu 1699 se je sicer doba turških 
nevarnosti nehala, toda splošni gospodarski razvoj se ni več za- 
okrenil v  korist P tu ja . Ko se je v 18. stoletju obnovila gradnja cest 
v velikem in se je na njih  stopnjevala trgovina v sistematičnem 
prizadevanju merkantilizma, je  P tu j ostal vstran od velike magi
strale, k i je  vezala D unaj preko* Gradca, M aribora te r Celja in 
L jubljane na Trst. Sicer je z obnovo mirovnega stanja v srednjem 
Podonavju P tu j mogel zopet posredovati trgovino med Ogrsko in 
jadranskim  obrežjem, toda tekm a z Mariborom je bila s tem do



končno odločena. P tu j je ostal vstran od velikega prometa ter je 
začel zaostajati za Mariborom in Celjem; le-ti dve mesti sta postali 
sedež kresij. Se p rav  posebno* je čas železnic v 19. stoletju zapečatil 
neugodni razvoj za P tu j; velika dvotirna železnica D unaj—Trst 
je stekla skozi M aribor in po' zahodnem robu D ravskega polja. 
Leta I860 je dobil sicer P tu j železniški prik ljuček z novo- progo 
Pragersko—-Velika Kaniža, toda veliki gospodarski tok se po njej 
ni mogel naravnati. P tu j je ostal mesto v zatišju pa  je zato- v teku 
19. in 20. stoletja znatno* zaostal v razvoju, bodisi za Mariborom 
kakor za Celjem.

Posebno je postalo odločilno, da P tu j ni mogel sodelovati v 
industrializaci ji, k i je v moderni dobi vsekakor poglavitno gibalo 
mestne rasti. V industrijski obseg se je razvilo- le staro usnjarstvo-, 
ki se navaja  med najstarejšim i ptujskim i obrtmi. Nameščeno v 
južnem delu mesta, p rav  tam, k je r so bili nekdanji usn jarji in 
strojarji, povrhu še onstran D rave na Bregu, z novo večjo tvornico, 
je zaposlovalo vendarle samo' okrog 120 ljudi. O pekarne so- nastale 
pri Rogoznici v glinastem vznožju goric. O brt je ostala skromna 
in se je omejevala v glavnem na zadovoljitev potreb mesta samega 
ter njegove km etske okolice. P tujskim  meščanom je nudila največ 
posla trgovina, toda tudi ta  ni segala mnogo- preko krajevnih 
potreb. Zbirala, kupovala in  o-ddajala je dalje proizvode kmetske 
okolice pa  zato- dobavljala produkte, ki jih  pokrajina sama ne 
prideluje. Velike trgovine je bilo malo- vmes. Velik delež je imela 
pri tem, razen jajc, perutnine, sadja, trgovina z vinom, saj so 
imeli p tu jsk i meščani sami v Halozah obilo- vinogradov.

Kako da se v P tu ju  ni mogla udomačiti industrija in kako da 
je je tud i danes tako  malo? K ar moremo reči glede priro-dnih po
gojev zanjo, je zares dvomljivo. Vodotokov, prikladnih za izrabo 
vodne sile, je tu  malo-; tudi D rava je  tuka j že ravninska reka, ki 
na njej začenjajo- plavajoči mlini. Tukaj smo- že izven območja 
pravih, bodisi za staro oglarstvo kot za moderno izkoriščanje p ri
pravnih gozdov. Znatnejših premogovnih slojev ni v soseski pa 
tudi rudnih zakladov ne. Res, pokrajina premore v bližnji in 
daljni okolici obilo živilskih surovin, žita  in drugih poljskih p ri
delkov, vina in sadja pa živine, toda vse to- je mikalo mnogo- bolj 
na trgovino- z naglim zaslužkom, nego- na predelavo. Zato- se je 
razvilo le nekaj usnjarstva, m linarske podjetnosti, žganjam  in po
dobno, a premalo, da bi razvoj vodil v  pomembnejšo industrijo.

Po osvoboditvi ne moremo- zaznati bistvene spremembe v smeri 
industrializacije. Celo- starega usnjarstva v  usn jam i ob D ravi ni 
več. Začela so- delovati nekatera nova podjetja, toda ne da bi mogli



v njih  zaznamovati zam etke večje industrijske aktivnosti. Tu je 
m anjša tovarna perila z okrog sto (93) delavci pa mehanična tka l
nica z 41 delavskimi močmi, dalje znatnejše pletarsko podjetje 
z 88 delavci pa  še mestno- industrijsko te r obrtno* podjetje in inva
lidska obrtna delavnica, vsako z okrog 50 delavci, kakor tudi 
okrajno gradbeno podjetje s 73 delavci te r opekam a s 36 delavci. 
Kakor se iz številk razvidi, so vse to  vendarle šele m anjša podjetja, 
k i se iz njih  more v  bodoče razviti ka j večjega. Pavzaprav  m o r a  
P tu j organizirati vsaj nekaj večje industrije, sicer bo* tud i njegova 
gosto naseljena okolica težko* uspevala. Nekaj nadomestila za 
manjkajočo industrijo* nudi po osvoboditvi bližnje Kidričevo- 
Strnišče, kam or hodi ali se vozi vsak dan  na delo znatno* število 
ljud i iz Ptuja, te r njegove okolice.

Spričo vsega tega je  umljivo*, da ima in je imel P tu j vedno 
velik interes na upravnih  funkcijah, n a  sedežu okraja, okrajnih 
in drugih uradov, na gimnaziji, m anjši bolnišnici, ki je v mestu, itd. 
Tudi znatnejša garnizija je bila tako rekoč vedno* nam eščena tu.

Sedaj je P tu j upravno* središče velike* občine-komune, k i ob
sega, razmeroma ne p rav  veliko* okolico* n a  D ravskem  polju in 
v Goricah, vključujoč tudi Kidričevo-Strnišče z novo* veliko indu
strijo. Nova občina ima 23.003 prebivalce, toda med njimi samo
8,3 % od zaposlenosti v industriji živečega prebivalstva pa še vedno 
38,8 %, v km etijstvu temelječih ljudi. H krati je P tu j sedež okrajne 
skupnosti komun, ki obsega glavni del D ravske ravnine od P ra 
gerskega in Starš navzdol, velik jugovzhodno* del Slovenskih goric 
in celotne Haloze.

Skromna rast P tu ja  odseva tudi iz njegove fiziognomije. Če 
primerjamo* obseg mesta, vidimo, da sklenjeno zazidani mestni del 
še vedno* ne sega bistveno preko onega okvira, k i ga je  oklepalo 
srednjeveško* mestno obzidje, odstranjeno* šele v 19. stoletju. Se 
najbolj se je mesto razširilo* v Kanižo*, ki so* jo* priključili mestni 
občini leta. 1878, in še dalje ob veliki cesti, k i drži na Ljutomer, 
nekoliko' tud i ob cesti, po* kateri je  glavni dohod v vasi Spodnjega 
D ravskega polja te r v  spodnje Haloze; v  teh dveh predmestnih 
področjih se največ ustavljajo* kmetje, prihajajoči ob tržnih in 
semanjih dneh, k i pomenijo še vedno* pomembne gospodarske do
godke za P tu j. Zato* je  ob teh dveh cestah največ gostiln, ki v  njih 
puščajo km etje svoje vozove (192). Podobno vlogo ima Breg za 
stike z vasmi Zgornjega D ravskega polja in zgornjih Haloz. Y teh 
treh smereh se je uveljavil poglavitni napredek P tu ja  v zazidavi, 
k i pa  ni n ik jer dosegla sklenjenega značaja. V Vičavi, na  terasi 
nad  Dravo, so namestili največ hiše ter vile uradniki in drugi



uslužbenci; podoben značaj ima severni del Kaniže. Na južno in 
jugovzhodno stran  se mesto najm anj širi, saj zadeva razširjanje 
tam kaj na prirodne ovire, na nizko aluvialno* zemljišče, ki ga le 
prepogosto še dosega D rava s povodnjimi. Skozi stoletja se poroča, 
da so velike dravske povodnji zalivale spodnji del P tu ja . Zelo 
dobro opozarja F. Baš (192), kako se skromna rast P tu ja  zrcali 
v dejstvu, da je kolodvor, zgrajen leta I860, ostal do danes izven 
zazidanega mesta, ločen od njega po* dokaj širokem pasu neza
zidanega prostora, zlasti travnikov.

Mesto si je priključilo* v letu 1878 predm estje Kanižo, a v tem 
skromno povečanem obsegu je ostal P tu j do najnovejše dobe.*

Skrom na rast P tu ja  odseva iz statističnih podatkov. Leta 1880 
je imel P tu j (s Kanižo* seveda) 3403 ljudi, a do* leta 1910 je narastel 
na 4205, k a r  pomeni prirastek  za 23,7 % . Ob zlomu Avstro-Ogrske 
se je nekaj ljudi izselilo*, mesto* je v svoji rasti stagniralo ter je še 
leta 1931 izkazalo samo 4257 prebivalcev. Šele v naslednjem ob
dobju je znova napredovalo*, tako* da je štelo v letu 1953 4528 ljudi, 
kar predstavlja za vso dobo zelo skromen napredek 33 %>.** Moč
neje se je povečalo* samo predm estje Spodnji te r Zgornji Breg, 
tik tostran mostu čez. Dravo, kam or se je naselilo* nekaj obrti in 
male industrije in kar je vsekakor že davno spadalo v geografsko 
enoto mesta. Spodnji ter Zgornji Breg skupaj je štel leta 1880 
852 ljudi, a leta 1953 1626, k a r  pomeni prirastek  za 91 '%, P tu j in 
Breg skupaj pa 6154 prebivalcev z napredkom  za 44,6 %*. To- je 
pravzaprav p rava  slika P tu ja  in njegovega napredka v obdobju 
od 1880 do 1953.

Ko so preuredili na novo občine v letih po osvoboditvi — pred 
ustanovitvijo* komun seveda — so mestni občini P tu j priključili 
najbližje okoliške k raje  —• kakor že p ri splošnem povečanju občin 
v letih 1933—1934. Tako je mestna občina P tu j razen obeh Bregov 
obsegala še k ra je  Budina in Brstje, del Rogoznice, Nove vasi, 
Rabelčje vasi, Štukov, Krčevine, O rešja in Vičavo*. Toda v vseh 
teh predm estnih k ra jih  skupaj je bilo — Spodnji in Zgornji Breg

* Leta 1903 so neke parcele izločili iz katastrske občine Krčevina in jih 
vključili v mestno občino Ptuj*, a leta 1915 so iz kraja Budina v katastrski 
občini Brstje izločili 67 ha z 1 hišo in 6 prebivalci ter jih vključili v mestno 
občino Ptuj. Ti dve povečavi Ptuja sta tako neznatni, da nista mogli vplivati 
na statistično sliko.

** Do sedaj objavljeni statistični podatki in na njih izdelani računi so 
izkazali še manjši napredek Ptuja. Računanje je težavno, ker so šteli v 1.1880 
do 1910 tudi vojaštvo — Ptuj je imel v avstrijskih časih prav znatno garnizijo, 
1880 854, a 1910 426 vojakov.



smo računali že posebej — v letu 1880 1284 prebivalcev, a v 
letu 1953 šele 1564 ljudi, k a r  pomeni, da so napredovali skupno 
samo za 22 %*. To se pravi, da jih  urbanizacija iz P tu ja  še ni za
jela dodobra, ker je pač P tu j tačas pokazal prem alo gospodarske 
dejavnosti. Vsa mestna občina P tu j v navedenem obsegu je štela 
v letu 1953 7718 ljudi, k a r  pomeni v prim erjavi s 5539 v letu 1880 
zelo zelo* skromno rast 39,3 %*.

Isto* sliko nam  razkriva poklicna statistika. Leta 1931 je bilo 
v P tu ju  v obrti in  industriji zaposlenih samo 31,9 %*, toda tudi na 
Bregu je pripadalo- ob r  tn  o- i ndu stri j sk i poklicni skupini samo 32 %, 
v stari občini Rogoznici 31,9%, a v občini Krčevini 23,8 %, ter v 
H ajdini 26 %\. V P tu ju , stari občini, je bilo- v  trgovini zaposlenih 
14,3%, v javni službi in svobodnih poklicih 17,6%', v prom etu 3,9%, 
medtem ko je bilo upokojencev in rentnikov 11,5 %, a dijakov ter 
oseb, vzdrževanih v  zavodih, 9,3 %. Medtem ko- so- tvorili v P tu ju  
v javni službi, v prometu, v svobodnih poklicih zaposleni skupaj 
z upokojenci 32,9 %, so zavzemali pripadniki istih poklicev v  ob
čini Breg skupaj 16,4 %-, v Krčevini 15,2 %, v H ajdini 13,6%, 
a v Rogoznici 10,2 %  celotnega prebivalstva. P ripadniki km et
skega stanu so- tvorili v P tu ju  samem 4,2 %*, toda v  Rogoznici
55.3 %', v H ajdini 58,3 %, v Krčevini 52,5 %, a celo v stari občini 
Breg še 43,1 %'. U rbanizacijski vpliv P tu ja  na kmetsko* okolico je 
bil tedaj zelo zelo skromen.

V letu 1953 je bilo v območju tedanje občine P tu j naštetih 
samo 8,2 %  prebivalstva zaposlenih v pravi industriji, poleg 4,8 %  
v  gradbeništvu, pa še vedno 12 %  v kmetijstvu, 12 %. v trgovini 
ter 14 % v obrtni dejavnosti, a nič m anj ko- 40,5 %, neproizvajalcev.
V novi občini-komuni P tu j je k ljub vključitvi Kidričeva med
23.003 prebivalci samo' 8,3 %* tistih, ki živijo od dela v industriji, 
pa  nič m anj ko 38,8 %* takih, ki delajo v kmetijstvu, zraven tega 
pa 10,6 %  v gradbeništvu zaposlenih — tak ra t so še delali v gra
ditvi tovarne — a 8,7 %  obrtniškega, 5,4 %\ trgovinskega te r 4,9 % 
v prom etu zaposlenega in končno* 22,3 %  neproizvajalnega pre
bivalstva.

P tu j je bil v nedaljni preteklosti obračal nase pozornost po 
narodnih borbah, ki so se odigravale tu. K akor M aribor in Celje, 
je bil tud i P tu j v zadnjih avstrijskih časih mesto* z narodnostno 
mešanim prebivalstvom. Sem se je kakor v  druga mesta blizu na 
rodne meje med domačine priselilo precej meščanov iz bližnje 
nemške Štajerske, največ rokodelci, obrtniki, trgovci, uradniki 
državnih in deželnih oblastnij p a  zdravniki, advokati, fevdalni 
gospodarji graščin itd. Ti priseljenci iz nemških krajev  so vzdrže



vali, oprti na nemški kapital, nemško gospostvo v mestu, a sloven
ski doseljenci, k i so prihajali največ s kmetov, iz vasi Dravskega 
polja, Slovenskih goric in iz Haloz, so našli posla največ v socialno 
podrejenih pogojih, k je r so ostali v zavisnosti od nemške in nem- 
škutarske gospode. Sredi bogate vinorodne in sadjarske pokrajine 
je p tu jska  trgovina zelo* dobro uspevala, trgovci so bogateli, a  prav  
tako obrtniki in rokodelci ter drugi meščani, ki so imeli posla 
s kmetsko* okolico*. Meščani so* čedalje bolj gospodarsko obvla
dovali tudi kmetsko okolico, v 19. stoletju so v vedno, večji meri 
nakupovali km etska posestva, posebno* vinograde, si v njih  uredili 
svoje kleti in dače te r vile, medtem ko so* jim  delali deposedirani 
slovenski viničarji. V časih kmetijske krize so* se okoličani v na 
raščajoči meri zadolževali p ri p tu jskih  meščanih. V drugi polovici 
19. stoletja so se ljudje s kmetov čedalje bolj priseljevali v mesta, 
in tud i v P tu j, toda socialno* ter ekonomsko in politično so bili 
zavisni od ptujske denarne gospode. A bolj ko* je vendarle rasla 
samozavest slovenskih doseljencev, bolj so> se množili konflikti z 
nemško* in nemškutarsko* gospodo* v P tu ju , ki je  pod vodstvom 
šovinistične klike ne le hotela obdržati gospostvo*, temveč osvajati 
tudi slovensko okolico ter razširjati nemškutarstvo* bolj in bolj 
proti jugu. P rav  v P tu ju  je prišlo do hudih spopadov v letu 1908 
ob priliki proslave slovenske Ciril-Metodove družbe*, ki so jo* hoteli 
preprečiti nemški šovinisti, kar je imelo* za posledico znamenite 
septembrske nem ire v L jubljani 18. do 20. septembra 1908. Le 
z gospodarskim, s socialnim, političnoadministrativnim pritiskom 
je mogla p tu jska  gospoda držati svojo oblast, kljub temu, da je 
bila v m anjšini in da so bili v večini slovenski domačini ter do
seljenci, toda zavisni, siromašni in podrejeni. V letu 1900, ko. so 
šteli prebivalstvo tudi po pristojnosti v rojstne občine, se je po
kazalo, da je od vseh meščanov v P tu ju  v mestu rojenih domačinov 
samo 28 %, ostalo* pa  so* vsi priseljeni, in sicer iz nemških okrajev 
le 8,8 %, toda iz slovenskih okrajev nič m anj ko 63,1 %*. K ljub 
temu, da je bila ogromna večina slovenskega rodu, so istočasno* 
zapisali med domačim prebivalstvom ljudi z nemškim občevalnim 
jezikom 2916 ali 84,2 %•, a s slovenskim občevalnim jezikom samo 
540 ali 15,6 %• — poleg 6 drugih. Očitno* je, da tu  niso* šteli narod
nosti. Y zadnjem  avstrijskem  štetju leta 1910 so* v enakih pogojih 
navedli 3672 ali 85,3 °Jo ljudi z nemškim ter 608 ali 14,1 %, ljudi 
s slovenskim občevalnim jezikom — poleg 24 ali 0,6 %■ drugih. 
K slovenskemu občevalnemu jeziku se je  tedaj priglasilo leta 1880 
24,7 %, 1890 19,1 % , 1900 15,6 %* in leta 1910 14,1 % . D a p a  je  bilo 
to ponemčevanje vendarle bolj povrhnje nego dejansko*, vsaj po



večini, se je razodelo leta 1921, ko je odpadel pritisk nemške bur- 
žoazije in ko so našteli med 4449 prebivalci mesta P tu ja  2977 Slo
vencev, to je 66,4 %', pa  le še 968 ali 21,9 %  Nemcev — poleg 372 
ali 8,4 %- ostalih Jugoslovanov ter 132 ali 3 %, drugih —• toda ne 
po- občevalnem, marveč po materinskem jeziku.

V letu 1931 je bilo naštetih v mestni občini P tu j 6849 prebi
valcev, a od tega po- m aterinskem  jeziku 5700 Slovencev ali 82,2 % 
in le še 534 ali 7,8 %- Nemcev (ali, če prištejemo- zraven tudi tuje 
državljane, 677, to je  9,9 %) — poleg 382 ostalih Jugoslovanov ali 
5,6 %  te r 100 ali 1,4 %- drugih.

Iz teh podatkov se dobro razvidi, da so se ta  čas v P tu j pri
seljevali domala samo- slovenski okoličani, poleg nekaj dotoka iz 
ostale Jugoslavije, med njim i največ vojakov.

Po letu 1918 se je precej nemških obrtnikov, trgovcev itd., 
zlasti pa  uradnikov, izselilo, večina preostalih pa je zbežala s pre
m aganimi hitlerjevskim i okupacijskim i silami. V letu 1953 je 
prijavilo  v P tu ju  samo- še 57 meščanov nemški kot svoj mate
rinski jezik, to se pravi le 0,8 %-. N aravni proces, da km etska in 
delavska okolica s svojim dotokom vzdržuje mesto in mu s tem 
tudi daje narodnostni pečat, se je s tem dovršil do- kraja.

P tu j je  v celoti starinsko mesto-, toda ne pretesno zgrajeno. 
Ne odlikuje se z zelo- starimi zgradbami, saj jih je veliki požar 
v letu 1714 uničil domala popolnoma. O stala p a  je stara razpo- 
redba mestnih cest in ulic. V fiziognomiji se dobro- pozna meja, 
do koder je segalo nekdanje z obzidjem opasano- mesto. Vrh tega 
pričajo o starem  o-bzidju še ohranjeni ostanki. N ajstarejši srednje
veški P tu j je nameščen ob stari rimski, sedaj Prešernovi cesti, od 
dominikanskega samostana do- vzhodnega vznožja Grajskega vrha; 
podoba je, da ne gre samo za kontinuiteto ceste, marveč tudi za 
nepretrgano tra jan je  naseljenosti ob njej, vsaj v zasnovah. Ves čas 
je P tu j ohranil svoje osredje o-b tej cesti, dasi je njen zgornji del 
ostal brez prehoda čez Dravo-, ko so most prestavili na sedanje 
mesto. Tudi je  značilno, da P tu j nim a znatnejšega starega tržnega 
prostora, stara glavna cesta ima le malo znatnejšo širjavo. Še danes 
so dvonadstropne hiše domala le o-b tej starodavni, po letu 1918 
po Prešernu imenovani cesti; po drugod so skoro- le javne zgradbe 
višje; velika večina hiš je enonadstropnih.

P tu j je  mesto zgodovinskih znamenitosti; interes zunanjega 
obiskovalca se obrača pretežno' k  preteklosti, n a  široko- slovi mesto 
po svojih arheoloških znamenitostih. Dejansko hrani P tu j obilo 
starin, izkopanin iz stare in zlasti rimske ter zgodnje slovenske 
dobe, p a  tud i nekaj srednjeveških um etniških znamenitosti. Ne



kdanji dominikanski samostan je bil preurejen leta 1928 v Ferkov 
muzej, k je r so zbrane mnogoštevilne izkopanine iz rimske p re 
teklosti Poetovia. Tla hranijo še vedno obilo skritih starin, ki jih 
tako rekoč ob sleherni novi gradnji razkrivajo, še p rav  posebno 
v okolici na desni strani Drave, n a  prodni ravnini okrog Hajdine, 
k jer stoji na prostem v prvotni legi znameniti mitrej.

Posebno' znam enit je postal P tu j po arheoloških izkopavanjih 
iz staroslovenske dobe, ki so- jih izvedli _v letih po- osvoboditvi, in 
sicer na P tujskem  gradu v  dvoriščnem področju pa na Panoram i 
severno ob gradu, a tudi v okolici, zlasti v Turnišču (197; 198; 
199; 202; 203). Tu so največjo pozornost vzbudile izkopanine na 
Ptujskem  gradu, ki o njih  arheologi domnevajo, da predstavljajo 
ostanke staroslovenskega svetišča.

V zunanji sliki P tu ja  ima velik delež mogočni grad nad  me
stom, na G rajskem  vrhu. Obilne izkopanine na njem pričajo, da 
je bil poseljen že zelo zgodaj in da je predstavljal važno- postojanko 
domala v vseh dobah. D viga se sicer samo 55 m nad  Dravo, toda 
s svojim širokim in obsežnim zidovjem stoji mogočno- nad  sta
rinskim mestom in daje že po tem slutiti, da je  mnogo- pomenil 
v zgodovini P tu ja  in pokrajine. Grofi Herberstein, zadnji fevdalni 
lastniki gradu, so ga prenovili in ga v znatnem delu preuredili v 
muzej, vsebujoč bodisi izkopanine arheološke vrednosti kakor tudi 
umetnostno in zgodovinsko zanimive predmete.

DRAVINJSKE G O R I C E

OBSEG IN ZGRADBENE TER GEOLOŠKE OSNOVE. Poglavitna 
oznaka D ravinjskih goric je v tem, da predstavljajo- po- svoji za
snovi tektonsko nadaljevanje Zgornjega D ravskega polja. V glav
nem so tedaj zgradbena enota. Toda obenem so odlična h idro 
grafska enota, saj im a tektonska udorina enoten vodni odtok; 
vse vode odvaja D ravinja. Spričo tega je zanje najprikladnejša 
označba po D ravinji, k ar pa je seveda umetno ime. D a ji živa 
govorica takega ni dala, je razumljivo-, saj po reliefu, po- orografski 
razporejenosti grab, dolinic in dolin ne daje po-bude zanj. V klju
čevati D ravinjske gorice kratko- malo v D ravsko polje (I. 37) 
vendar le ne gre, preveč je različen površinski značaj in preveč 
bi bilo v nasprotju  z ljudskim  pojmovanjem. Zelo lepo- se kaže 
enotnost D ravinjskih goric, ako- gledamo na pokrajino, vzmemimo 
z Boča: prijazne vinorodne gorice se nam  svetijo v soncu, enolične



in enotne po vzpetosti, po površinskih oblikah, po ku ltu ri vino
gradov. Še p rav  posebno* p riha ja  enotnost do veljave v nasprotju 
s Pohorjem in z Bočkim pogorjem te r D ravskim  poljem.

Z D ravinjskim i goricami smo v najbolj robnem delu sloven
skega panonskega področja. Saj ga obroblja na eni strani Pohorje, 
a na drugi Bočko pogorje, gorski skupini, k i se odlikujeta po prav 
posebnih zgradbenih in geoloških p a  tudi morfografskih svojstvih. 
Tam, k je r se toliko zbližata, da ostane med njim a le še prostora 
za ozek nižji pas, za tako imenovano* Vitanjsko podolje, tam je 
konec naših D ravinjskih goric. Nekako v kotu med Zrečami, Stra
nicami in Konjicami je to, a prehod označuje več prirodnih in 
kulturnogeografskih svojstev.

Ako obrnemo* pogled, moremo reči, da se nahajajo Dravinjske 
gorice v onem področju, k je r se Bočko* pogorje prične oddaljevati 
od Pohorja. Tako ob prvem  kot ob drugem poteka tektonska pre
lomnica, a ob prelomu ne neha samo stari masiv Pohorja, marveč 
tudi miocenske kamenine, podobno kot se skrijejo* o-b Bočkem po
gorju vse miocenske in starejše hribine. Samo* na tem robu se 
kažejo n a  površje oligocenske te r miocenske usedline, toda v osred
njem predelu, med obema prelomnicama, ki se zbližujeta ali morda 
celo* stikata  v ostrem kotu nad  Konjicami, se niti miocenske plasti 
ne pokažejo nikjer. Tu, ob zgornjem koncu D ravinjskih goric, 
južno od Stranic, se pojavi andezit, k i sestavlja goro Šterbnik pri 
Bukovljah, dokaz spodnjemiocnskega ognjeniškega izbruha. Na 
isti prelomnici sta ugotovljena dva m ajhna topla izvirka, eden 
p rav  neznaten pri Lipi nad  Stranicami, a  drugi p ri Zbelovem 
(II. 1, 2). O ba podolžna robova, ki obmejujeta D ravinjske gorice 
nasproti višjemu sosedstvu, bodisi ob Pohorju kakor ob Bočkem 
pogorju, kažeta proti J napeto* obliko*; ta  dva lahno napeta loka 
pričata, da sta roba v medsebojni genetični zvezi. Na vznožju Po
horja  se stikajo* kristalasti škriljevci neposredno* s pliocenskimi ter 
kvartarnim i nasipinami, k a r  n am u trju je jo  domnevo*, da se je tu 
ugrezanje nadaljevalo vsaj še tja  do pliocena.

S tem nam  je tektonski položaj pokrajine D ravinjskih goric 
docela pojasnjen. Tu smo* v območju one velike sinklinale, ki se 
vleče med Pohorjem ter Bočkim pogorjem, podaljškom Karavank, 
zavijajoč proti SV in razširjajoč se. Toda njena roba potekata ob 
prelomih. Ob njih  se je izvajalo ugrezanje, najbrž celo prav  iz
datno in ponavljajoče se še tja  v konec pliocena, najbrž v obliki 
sinklinalnega vbočenja. Malokje se tako  očitno razodeva že v 
reliefu značaj sinklinalne udorine kot se tu.



Na zahodnem koncu D ravinjskih goric, ob prehodu v  V itanj
sko podolje, se neha pliocen in površje je tu  iz oligocenskih só- 
teških plasti, k i se iznad n jih  okrog Zreč pojavijo- tudi triasne in 
kredne kamenine. Y njih  je relief brez primere bolj razgiban ter 
višji, tako da je razlika med mlado terciarno kotlino- Podravinja in 
Vitanjskim podoljem tako- v geološkem kot mo-rfo-grafskem pogledu 
na prvi pogled opazna. Kredne kam enine vsebujejo p rav  dober 
črn premog, ki so ga kopali pri Zrečah. A tudi v krepko vgubanih 
soteških plasteh, ležečih tik  nad krednimi, so- premogovne plasti,

Pod. 135. Dravinjske gorice

Karta geološkega pregleda 

1. aluvij; 2. diluvij; 3. pliocen; 4. miocen; 5. oligocen; 6. kredna formacija;
7. starejše kamenine; 8. poh-orski masiv; 9. andezit

tako- da je razliko-vanje med njimi zelo- težavno; skladi, ki so se 
nekdaj v večji množini izkoriščali v premogovniku pri Stranicah, 
kjer kopljejo od časa do- časa v neznatni množini, pripadajo- ven
darle še o-ligocenu (22, 72). Vedno- so služili premogovniki v zgor
njem Podravinju le krajevnim  potrebam ; za večje izkoriščanje so- 
premogovne plasti preneznatne, dasi so kakovostno jako- dobre.

Medtem ko- n a  severnem robu D ravinjskih goric ni n ik jer 
videti miocena, se na južnem  robu ob triadno-paleozo-jskem ogrodju 
Bočkega pogorja vidi tako oligocen kot miocen. Pas oligo-cena je 
še vključen v gorske gube. Tudi miocen je še vguban, toda hkrati 
se vleče v ožjem pasu o-b gorovju na severnem vznožju. Po-do-ba 
je tedaj, da se je kotlina D ravinjskih goric (z Dravskim  poljem)



ugrezala še po zaključku miocena in po nastanku Bočkega po
gorja. V udorino je še segalo po D ravski dolini navzgor panonsko 
pliocensko jezero« kongerijske dobe. V spodnjih pliocenskih slojih 
je  geolog F. Teller ugotovil si vico s finim  peskom, ekvivalent kon- 
gerijskih plasti (204), usedlino s p odri j e p liocensk e g a jezera, ki je 
segalo« semkaj od Pom urja in D ravskega polja. Na ta  panonski 
jezerski zaliv se je koncentriralo vodno> omrežje in vanj so« potoki 
nanesli v srednji in zgornji pliocenski dobi debele nasipine peska. 
Pliocen, ki sestavlja površje v  D ravinjskih goricah, sestoji potem
takem  po veliki večini iz rečnega peska in iz ilovice. Pliocensko 
nasipanje je moralo biti zelo izdatno«, pliocenske odkladnine dajejo 
značaj terciaru  v D ravinjskih goricah, saj sestavljajo domala vse 
njihovo področje, samo ozek južni pas je iz miocenskih hribin.

Poidravinjski predel je  kot udorina nadaljevanje Dravskega 
polja. Razni znaki kažejo«, da se je ugrezanje nadaljevalo« še po 
pliocenu, in sicer v obliki sinklinalnega grezanja, ki ima svojo« 
malo zapognjeno« podolžno« os nekako na črti Črešnjevec—Stranice.
V taki domnevi nas potrjujejo tudi višinske razmere reliefa, prav 
posebno pa še odnošaj med pliocenom in kvartarno« nasipino.

POVRŠJE. Reliefu je  dal današnje lice predvsem razvoj D ra
vinje in njenih pritokov. Ysi večji njeni levi dotoki prihajajo s 
Pohorja, k jer so« vse doline in grape ne le na južnih, temveč tudi 
na  vzhodnih pobočjih vrezane v smeri od SZ proti JV, k a r se 
ujem a z usmerjenostjo« glavnega odtoka. Presenetljivo je le, kako« 
da si je  D ravin ja  uredila svojo dolino na skrajnem  južnem  robu 
kotline, k jer posnema ločni zavoj Bočkega pogorja. Z desne dobiva 
p rav  malo pritokov, a še ti so« povečini p rav  neznatni, medtem ko 
so levi pritoki neprimerno daljši. D rav in ja  je zašla izven najm laj
šega dela kotline na miocensko« obrobje in teče po« miocenu od Žič 
dalje doi konca, domala do svojega izteka v  Dravo«. Ali se je to 
zgodilo po« epigenezi ali pa  se je prestavila tjak a j ob splošnem 
odm ikanju rek proti jugu, vijugajočih se po pliocenskem ravniku, 
bo« težko pojasniti. Do«lina D ravinje je pod Ločami zarezana v 
glavnem po« meji med oligocenskimi soteškimi plastm i ter mio- 
censkim laporjem, niže dol p a  domala v vsem obsegu po miocen- 
skem marinskem laporju te r lapornem  peščenjaku. Te kamenine 
so« trše od pliocena, zato je dolina D ravinje od Žič navzdol tesnejša.
V dolini je  sicer aluvialno dno«, toda povečini precej malo« obsežno; 
niti na najširših mestih ne doseže kilometer širine. Tudi ostanki 
diluvialnih teras, ki so vidni tu, tam  (v večji meri, nego« so izkazani 
na Tellerjevi geološki karti, 204), so« le ozki, a vendar dragoceni,



ker nudijo bolj sušno in za obdelovanje ter poselitev prikladno 
zemljišče, medtem ko je dno izpostavljeno po-vodnjim ter v velikem 
delu prevlažno, a zato1 največ v travi.

Toda najbolj značilen je del D ravinjske doline med Zrečami 
in Žičami, k je r teče potok preko kotline po plioeenu. Tu je dolina 
najširša. P rav  tako je  značilno, da je dravinjsko- porečje zelo- ne
simetrično in da imajo tudi glavni levi dravinjski pritoki, k i so 
mnogo daljši od desnih, najširše doline v onih oddelkih, k jer tečejo

Pod. 156. Dravinjska dolina v Dravinjskih goricah pri Ločah

čez osrednji podolžni pas D ravinjskih goric. To- velja zlasti o 
Oplotnici in Čadram skem  potoku ter o Ložnici in njenem pritoku 
Bistrici. Njihove doline nam  nudijo poučen vpogled v razvoj po
vršja. Podoba je, da je  v teku pliocenskega zasipanja nastal tu 
ravnik, katerega ostanke nam  predstavljajo slemena goric v višini 
nekaj nad 400 m. Še v zgo-mjepliocenski dobi je D ravinja s svojimi 
pritoki zelo krepko razrezala ta  ravnik in v njem izdolbla prav  
široke doline. V pleistocenu so- potoki, do-našajoči s Pohorja obilo 
drobirja, pe-ska in zlasti blata, nasuli vanje svoje nasipine. Toda 
te diluvialne nanose so vode km alu krepko razrezale, nak ar je 
sledilo- novo-, aluvialno- zasipanje, katerega gradivo tvori danes ob 
glavnih potokih 1—2 km široko vlažno ali celo močvirno dolinsko 
dno-. Ob njem so na široko- ohranjene diluvialne terase, ki se dvi
gajo največ do okrog 20 m visoko. Dom ala povsod so iz gline; 
v znatnem delu jih  še sedaj pokriva gozd (prim. Dobravo med



Oplotnico in čadramščico-), toda po drugod so na njih  prav  lepe 
njive. Domala vse opekarne tega področja, so v diluvialni glini 
(pri Slovenski Bistrici, Konjicah, Ločah itd.). Ob imenovanih po
tokih zavzema diluvij p rav  široko mero, in sicer predvsem v osred
njem pasu, medtem ko- ga ob spodnjem toku ni, kakor ga je prav 
malo tudi v glavni dolini pod Ločami. Očitno je, da imamo tu 
opravka s predelom zelo obilne sedimentacije, kakor v pliocenu 
tako v kvartarju . Kakor že navedeno-, se zdi, da imamo v podolžni

Pod. 137. Dravinjske gorice v okolici Konjic

osi D ravinjskih goric osredje sinklinalnega ugrezanja, ki je tra 
jalo še v pliocenu in kvartarju . Potoki s Pohorja so nanašali obilo 
b lata in peska ter na nekaterih progah prekrili pliocenski pesek 
ter ilovico. Najintenzivnejše se zdi, da je bilo ugrezanje v severo
vzhodnem delu na prehodu v  D ravsko polje, v  Čretih; tu  molijo 
samo še posamezni prav  ozki hrb ti pliocenskega gradiva nad  za
močvirjeno kvartarno- ravan.

D ravinja ima od Žič navzdol jako' m ajhen strmec in se precej 
vije po- aluvialnem dolinskem dnu. Nekoliko- znatnejši je strmec 
D ravinje nad  Žičami, a  vendar še skromen, podobno- kot tečejo 
počasi njeni pritoki, pa se zato- vijo- v mnogih zavojih. D ravinja 
z nekaterim i dotoki je na slabem glasu po svojih pogostnih velikih 
povodnjih, poplave nastopijo često- prav  n a  hitro  ter delajo- zelo



veliko škodo. N em ara je nekaj vzroka že v naznačenem tekton
skem položaju Podravinja in od tega sozavisnem majhnem strmcu. 
Toda v poglavitni meri pripomorejo k  povodnjim razmere v zgor
njem toku potokov. P ritekajo  nam reč s Pohorja. D ravin ja  ima 
svoj izvirek p rav  ob Roglji, Oplotnica celo zadaj za Rogljo, tudi 
Bistrica izvira daleč v osrednjem pohorskem hrbtu, a Čadram ski 
potok ter Ložnica nekoli
ko bolj v obrobju, vendar 
še ob Treh kraljih. Vsi po
toki imajo* svoje zgornje 
tokove vrezane po jako 
tesnih grabah in voda 
zdrvi po* njih  naglo na 
vzdol te r v bistveni meri 
pripomore k  povodnjim.
Zato' je aluvialno* dno* v 
velikem delu mokrotno ali 
celo* vlažno, pretežno* v 
travi in v  logih; bližine 
potoka se njive povečini 
ogibljejo. Tudi naselja se 
držijo* vznožja goric ali pa 
so se nam estila n a  diluvi
alne terase, k je r so* v nag
njenem, bolj sušnem delu 
v znatnejši meri urejene 
njive. Največ vlažnega, le 
s travo* ter logi porastlega 
zemljišča je v sosedstvu 
Čretov, v dolini ob Bistri
ci ter ob Ložnici, ki priča 
o tem že po* svojem imenu.
Kjer so se n jive razširile tud i v aluvialno dno*, kakor moremo 
opazovati ob D ravinji, povzročajo' povodnji le prepogosto* veliko 
škodo*.

Poglavitni element pokrajine v P odra vin ju  so nizke gorice, 
razvrščene po veliki večini v dolga slemena v smeri od SZ proti JV. 
Zelo m ajhna relativna višina je značilna zanje, p rav  tako kakor 
tudi položnost in um irjenost površja. Relativne višine so* jako 
majhne, najm anjše v  osrednjem pasu, k je r znašajo 50—70 m, ne
koliko višje v pasu ob D ravinji, na JV 50—100 m, na J 50—80 m,

Pod. 138. Konjice 

Pogled čez Dravinjske gorice proti Pohorju



a najvišje v pasu ob vznožju Pohorja, k je r dosežejo' 100—120 m. 
Gorice se završujejo domala v  vsem obsegu z zelo ploščatimi in 
zaobljenimi ali celo povsem ravnim i vrhovi in slemeni, ostanki 
nekdanje uravnave; višina se jim  zvišuje od V (310—323 m) proti Z 
(340—350 m med Čadram skim  potokom in Bistrico) ter 420—430 m 
nad  Konjicami. Proti SZ se jim  višina dokaj naglo zviša, a  tudi 
na JV ob D ravinji se jim  nalahko napne. Podoba je, da  imamo 
tu  opravka tudi z morfografskim učinkom sinklinalne upognitve.

GOSPODARSKOGEOGRAFSKA SLIKA, giroka slemena in plečati 
pomoli D ravinjskih goric nudijo obilo možnosti za gospodarsko 
izrabo, p rav  tako kot položna pobočja te r v njih  mnogo vršine, ki 
si sledijo v k ra tk ih  višinskih razlikah tja  do diluvialnega vznožja. 
Spričo' tega je  razmeroma mnogo njiv  poi višinah, zlasti na polož
nejših prisojnih straneh in na slemenih. Toda obilo je tu  gozda 
predvsem na osojnih in bolj strmih pobočjih; od polovice do tre
tjine površine je  pokrite z njim. Listavci v njem prevladujejo, 
zlasti bukev in hrast, toda tudi iglastega drevja je precej, bora in 
smreke ter jelke. Ponekod ima gospodarski pomen tudi pravi 
kostanj. D asi je tudi na diluvialnih terasah ostalo še jako  mnogo 
gozda, so vendarle največje ploskve polja na  diluviju, na  nekoliko 
nagnjenih in bolj suših tleh v D ravinjski dolini med Zrečami ter 
Ločami pa v dolinah ob Oplotnici in čadram ščic i ter Bistrici in 
Ložnici. Precej njiv  se je spustilo tudi na bolj napete dele aluvija, 
k je r se povodnji uveljavljajo nekoliko' m anj pogubno ali vsaj manj 
pogosto. Razumljivo' je  tedaj, da  se najbolj gosto obljudeni predeli 
z najštevilnejšim i in največjim i vasmi nahajajo  v p rav  istih do
linah. Toda ljudi je semkaj privabila še druga gospodarska osnova.
V aluvialnem dnu poglavitnih dolin pa tudi stranskih dolinic so 
prostrani dobri travniki, zato je  živinoreja tud i tu  jako velikega 
pomena in govedoreja važna panoga. Poleg reje goveda za prodaj 
ima pomen tudi pridobivanje surovega masla za bližnja tržišča. 
Seveda je  tud i prašičereja jako razvita.

V celem je  bilo okrog leta 1900 v D ravinjskih goricah pod nji
vam i nekako 22,5 %, v travnikih  in  pašnikih 27 % te r z gozdom 
poraslih nekako 44 %i celotne površine. Na vinograde je  odpadalo 
tak ra t 4,06 %. O dtlej pa se je razm erje med zemljiškimi katego
rijam i znatno spremenilo. Goizd se je skrčil, razširil pa  travnik  ter 
pašnik. Precej vinogradov SO' opustili, a povečali areal njiv. D an
danes p ripada njivam  z vrtovi 25,2 %, celotne površine v območju 
D ravinjskih  goric, a vinogradom le še 2,5 %, posebej sadovnja
kom 2,3 %. T ravniki zavzemajo' sedaj 25 %, pašniki 7,3 %, skupno



travna površina 32,3 '%•. Gozdu je ostalo še vedno 36 %i površine, 
a nerodnemu zemljišču 1,7 %.

D ravinjske gorice so prehodna pokrajina tud i v gospodarskem 
pogledu. So sicer še vinorodno področje, toda za vinograde so- pod
nebni pogoji že nekoliko m anj ugodni. Bolj ko- nekaj znatnejša 
nadm orska višina je važno dejstvo-, da se že uveljavljajo- klim atske 
posledice kotlinske lege. Po o-srednjem delu D ravinjskih goric ni
k je r ne m anjkajo  vinogradi; vidimo jih po prisojnih pobočjih, k je r 
dosezajo- nekoliko- znatnejše višine nad dolinskim dnom, da  so 
deležni več sonca. Toda po- veliki večini gre- tu  le za pretežno 
manjše vinograde, ki ne morejo- imeti velikega gospodarskega po
mena; v osrednjih delih je zategadelj vinogradništvo bolj stranska 
gospodarska panoga. Tudi tu  pa je sadjarstvo- jako  važno-, jabolk 
se mnogo- izvaža, a prodajajo se ponekod tudi češplje, češnje in 
hruške, ki se največ porabljajo- za izdelovanje sadjevca. Velike 
preglavice p a  delajo novi škodljivci sadja. D a velja v celoti Po- 
dravinje še za odličen vinorodni predel, temu so osnova vinogradi 
v obrobju. Že na levi strani ob D ravinji so- sončna pobočja na 
miocenskih goricah o-d Loč navzdol pokrita z večjimi vinogradi, 
vasi v soseski Loč, Zbelo-vega in Žič pa imajo lepe nasade tr te  v 
Lipoglavu, Klokočovniku in drugod, torej že v vzpetinah Bočkega 
pogorja. Najbolj sklenjeno- vinorodno- področje je med Konjicami 
in Zrečami, k je r dosežejo- gorice znatnejše, višine. Najimenitnejši 
in najbolj prostrani vinogradi pa  so v zatišnih, o-d severa zava
rovanih legah ob Pohorju, na vznožnih delih prisojnih pohorskih 
pobočij, zlasti v višinah med 350 in 450 m. Ta vinorodni pas se 
vleče o-d Oplotnice mimo- Čadram a, Viso-1, Kovačje vasi nad  Slo
vensko Bistrico in mimo Ritoznoja ter Oglenščaka; pridelek spada 
med najboljša slovenska vina in se p rodaja  z velikim uspehom, ne 
dosti manj ko vina iz Slovenskih goric ali Haloz. K ar p riha ja  iz 
Podravinja vina v prodaj, izvira največ iz naznačenih obrobnih 
predelov.

D a so- D ravinjske gorice v gospodarskem pogledu prehodna 
pokrajina, o- tem nam  priča tudi velika vloga, ki jo- ima tu  v gospo
darstvu gozdarstvo. Velik del površja je  porastel z gozdom, ki gre 
iz njega obilo- lesa v prodaj. Še važnejše pa  je  dejstvo-, da ležijo 
Dravinjske gorice med dvema im enitnima gozdnima pasovoma; 
brž nad  goricami se začenjajo- veliki pohorski gozdi, ki je na njih 
izkoriščanju Podravinje udeleženo- v znatni meri. V grabah o-b 
potokih, pritekajočih s Pohorja, je obilica žag in iz njih  se prevaža 
pohorski les na železniške postaje, ki so v območju Podravinja. 
Po- drugi strani so- veliki iglasti gozdi na južni strani, v  Bočkem



pogorju, zlasti v Konjiški gori; tud i odondod se spravljajo na žage 
in k  železnici v D ravinjsko dolino velike množine lesa. Obilica 
žag v obeh robnih pasovih D ravinjskih goric priča, da ima tu  trgo
vina z lesom p a  gozdarsko-žagarsko delo* in zaslužek v njem prav 
velikoi vlogo. Saj se je mogla tu  razviti v znatnejši meri celo mi
zarska obrt, zlasti v Poljčanah ter Zbelovem in Konjicah te r okrog 
Oplotnice.

N adaljn ji znak, da prehajam o tu  že izven pravega panonskega 
področja, je rudarstvo, ki se je moglo razviti n a  več krajih , bodisi 
v  izkoriščanju jurskega premoga, ki so ga nekaj časa izkoriščali 
p ri Zrečah v manjšem premogovniku. Premog v soteških plasteh 
so kopali v rudniku  pri Stranicah. N eznatni so tudi sedanji pre
mogovniki p ri Makolah, p ri Stanovskem nad  Poljčanami, H ra
stovcu te r Medvedci-Sestrežah v Savinskem. Neugodno* je, da so 
premogovne plasti zelo tenke, dasi po kvaliteti dobre.

V celem kažejo* D ravinjske gorice znatnejšo* raznoličnost po 
gospodarskem udejstvovanju te r v poklicni s trukturi nego* do sedaj 
opisani panonski predeli; opažati moremo tedaj podobne pojave 
prehoda v alpsko* področje, kakor smo ga spoznali v zahodnem 
pasu D ravskega polja. V mnogih občinah se je delež kmetovalcev 
že v obdobju med obema vojnam a do' leta 1931 skrčil na 60 do* 70 
do 80 %*, medtem ko* je ostal med 80—90 %  v področjih vstran  od 
glavnih dolin in prometnih žil. V desetletju pred vojno in od 1945 
dalje je  industrializacija naglo napredovala in leta 1953 je  ljudsko 
štetje izkazalo* že mnogo m anjši delež kmetijskega prebivalstva. 
In  sicer v območju nove občine-komune Slovenske Konjice le 
še 48,7 %, v občini Slovenska Bistrica še samo* 43 %, a v občini 
Poljčane 41,6 %, medtem ko* je ostalo' znatno le še na  vzhodu v 
območju nove občine-komune Lešje z 69%  kmetijskega prebi
valstva.

Ze v prejšnjih  časih se je naselilo v večjih k rajih  D ravinjskih 
goric obilo obrti ter tudi nekaj industrije, a v obdobju med obema 
vojnam a je industrializacija krepko napredovala, pravi razm ah na 
veliko pa je doživela v  letih po* osvoboditvi 1945. N astala so- zlasti 
močna industrijska središča v Slovenski Bistrici pa v Konjicah, 
skoro* docela na novo* tudi v Zrečah. V območju starih občin se je 
delež industrijskega prebivalstva vzpel tako* krepko*, da je znašal: 
v Slovenskih Konjicah 37 %  (kmetijstvo 29 %), v Slovenski Bistrici 
32 %* (kmetijstvo* 31 %) in v Zrečah 35 %  (kmetijstvo* 33 %). V novih 
občinah-komunah pa  ima industrijsko* prebivalstvo v Slovenski 
Bistrici 23,9 %*, Konjice 18,8%, Poljčane 12,2 %* te r Lešje 14,5%. 
Kakor se iz tega razvidi, se je obrtnoindustrijska delavnost stop



njevala tudi po> uekaterih drugih, krajih , v Poljčanah, v Ločah, 
M ajšperku, Oplotnici itd. N a vznožju Pohorja je močna vodna sila 
že od nekdaj privablja la obrt, v Oplotnici so bile večje železarske 
fužine, ki so danes v razvalinah, a  tu  kot v Zrečah so> nastala nova 
podjetja. Na vznožju Pohorja so' že od nekdaj lomili kam en ter 
ga pošiljali na blizu in daleč; sedaj SO' v obratu veliki kamnolomi 
za granit (tonalit) v Cezlaku nad  Oplotnico p a  za marm or pri 
Zrečah in p ri Zgornji Bistrici. Ob Bočkem pogorju so> na več mestih 
kamnolomi v apnencu-dolomitu. V D ravinjski dolini se je  razvila 
lesna obrt, predelava lesa je  bila tu, n a  vznožju Pohorja, vedno 
zelo močna.

Gospodarske osnove v  D ravinjskih goricah niso' neugodne. 
Temu primerno je ta  predel p rav  dobro obljuden ter spada med 
zelo gosto poseljene pokrajine na Slovenskem (v celem znaša go
stota tu  120 ljudi na  kvadratn i kilometer. Razmeroma najm anj je 
poseljen osrednji pas po dolgem od Čretov, od Črešnjevca, mimo 
Tepanj proti Konjicam; to je  ono področje, k je r je  največ gozda, 
loga in travnikov. Toda tudi tu  se drži gostota le nekaj malega 
pod 75 %. Mnogo višje pa se vzpne gostota bodisi v pasu ob D ra 
vinji kakor v področju oh vznožju Pohorja; povsod tod znaša 
med 100 in 150 m. Boljši prirodni pogoji za kmetijstvo1, delež na 
izkoriščanju gozdov in  vodnih sil ter napredujoča industrializacija 
pa dobro uspevanje vinogradništva, vse to je prispevalo* k  zgostitvi 
prebivalstva, bodisi ob Pohorju ko t v  D ravinjski dolini. Y najbolj 
industrializiranih področjih se je  gostota stopnjevala čez 150 na 
kvadratni kilometer, v mestnih središčih seveda še znatno' višje.

Razporedba in nam estitev naselij nas spominja na Slovenske 
gorice. Slemena so tudi tu  dobro poseljena in v glavnih vinorodnih 
pasovih se na  gosto vrstijo zidanice, pomešane z domovi želarjev 
in nekdanjim i viničarijam i, pa  na posebno vidnih in  razglednih 
vrheh cerkve z zgostitvijo' zgradb. Sicer je tud i tu  še v prevladi 
razložena naseljenost, toda zelo se že uveljavlja večja strnitev 
domov; p rav  obilo je v Podravinju zaselkov in m ajhnih vasi, dasi 
se v njih  domovi radi postavljajo bolj vsaksebi. Po dolinah vidimo 
gručaste vasi, k i so p rav  velike in  dokaj na tesno strnjene, vze
mimo Loče, Žiče itd. P rav  dobro se vidi, da so vsa znatnejša naselja 
nameščena po. dolinah, bodisi na  vršajih  ob začetku stranskih dolin 
(Poljčane, Studenice), na položnih pobočjih, ki vodijo v diluvialne 
ali še višje terase ali p a  že na  spodnjih policah. Vse starejše žup 
nije so ali v dolinah ali v nizkih legah na  spodnjih terasah (Konjice, 
Poljčane, Studenice, Slovenska Bistrica, Laporje, Zreče).



PROMETNA LEGA. D ravinjske gorice so v prometnogeo-grafskem 
pogledu zelo važna pokrajina. Saj ležijo v onem pasu ob jugo
vzhodnem vznožju Pohorja, koder je  od nekdaj, že izza najsta
rejših prazgodovinskih časov, držala trgovska pot iz srednje 
Evrope proti Sredozemskemu morju. Po svoji legi in po značaju 
površja je imela vlogo, da je uveljavljala pota proti Dravskemu 
polju in obratno-. A tu, k je r se kotlina polagoma zožuje med Po
horjem ter Bo-čkim pogorjem, se nudijo prikladne ugodnosti za 
prehode v stranskih smereh, in sicer bodisi skozi prevale v Bočkem 
gorskem nizu proti J ali med njim  in Pohorjem po- Vitanjskem 
podolju proti Z. Iz tega izhaja ugodna križiščna lega za marsi
katero  postojanko v Podravinju, k ar je dalo- povoda za nastajanje 
naselij ne samo' kmetskega značaja. Zelo je značilno', da imajo 
D ravinjske gorice več urbanskih kra jev  ko* veliko Dravsko polje, 
dasi so- seveda ostali razmeroma skromne velikosti.

V rimski dobi je držala glavna cesta iz Celeie n a  Poetovio tod 
skozi, in  sicer po tesni dolini ob Frankolovskem potoku, pa  skozi 
Tesno mimo Stranic in  Konjic proti Slovenski Bistrici ter mimo 
Pragerskega dalje. S transka pota se domnevajo- od Stranic mimo 
Zreč, M alahome in Ložnice na Slovensko- Bistrico' kakor tudi iz 
D ravinjske doline mimo Poljčan proti J. V glavnem po- istih sledeh 
so potekale srednjeveške poti. Poleg glavne od Slovenske Bistrice 
mimo Konjic in Frankolo-vega na Celje se je posebno- uporabljala 
pot od Slovenske Bistrice na Vitanje in dalje v Mislinjsko dolino 
(po- n jej so prevažali zlasti vino- proti Koroški) ter o-d P tu ja  po 
D ravinjski dolini mimo- Poljčan; važna je  bila tud i pot skozi so
tesko p ri Lembergu v Sotelsko dolino. Za nastanek tržišč, ki stoje 
še danes, so- bile te poti posebno važne.

M oderna doba je  prinesla izpopolnitev naznačenih glavnih 
poti, a  je  vrh tega ustvarila še nove v dopolnilo-. Toda z gradnjo 
železnic se je v marsičem prav  bistveno predrugačilo- prometno 
omrežje in se usmeril glavni promet po- drugih progah, nego- jih 
je uporabljal v poprejšnjih dobah. G lavne železnice niso- zgradili 
ob prastari veliki cesti, marveč docela brez ozira nanjo- od Čretov 
po- osredju D ravinjskih goric, k je r so- najm anj obljudene, potem 
od Poljčan do Zbelovega po- D ravinjski dolini te r mimo- Lipoglava 
proti Ponikvi, torej po onem prehodu čez Bo-čko- pogorje, ki se je 
poprej razm eroma najm anj uporabljal. S tari poglavitni tržišči 
Podravinja, Slovenska Bistrica te r Konjice, sta ostali vstran o-d 
železnice, zato ju  je  bilo- treba posebej navezati nanjo z lokalnimi 
železniškimi progami. N ekaj nadomestila za izgubljeno vodilno 
funkcijo- nudi avtobusni promet na  glavni cesti Maribor—Celje ter



M aribor—Slovenska Bistrica. Tudi D ravinjska dolina, po* kateri je 
šlo nekdaj obilo prometa, je postala osamljena in ima slabotno 
nadomestilo' v  avtobusni progi med Poljčanam i ter Ptujem.

Oddaljenost od železnice je vzrok, da se D ravinjske gorice za 
tu jski prom et niso- toliko izkoristile, kakor bi se laliko po svoji 
legi na  vznožju Pohorja ter dobro razglednih gora v Bočkem po
gorju. Od tod vodijo m arkirane poti na Pohorje z najbolj upo
rabljanim i izhodišči v Slovenski Bistrici ter Oplotnici (nova cesta). 
Slikovita pokrajina s svojo lepo gorsko okolico ter veličastnimi 
gozdi pa  privablja tud i nekaj letoviščarjev, bodisi v D ravinjski 
dolini nad  Ločami kakor zlasti na vznožju Pohorja.

ZNATNEJŠI KRAJI. KONJICE, SLOVENSKA BISTRICA. Pomemb
nejša naselja so v Podravinju razvrščena v dveh pasovih, podobno 
kakor je razporejena večja zgostitev prebivalstva. P rv i niz večjih 
krajev se vleče ob vznožju Pohorja, k je r je hkrati koncentrirana 
vinska trgovina in zbiranje lesa s Pohorja te r obdelava in trgovina 
z njim. D rugi pas je v D ravinjski dolini in se naslanja na prehode 
skozi Bočko' pogorje. Ker so prehodi v soteskah, ki jih  je lahko' 
zapreti, se povečini z njimi vežejo utrdbe iz fevdalnih časov in 
še danes nas spominjajo razvaline na strmih brdih ob njih, da smo 
tu na strateško važni progi. M arsikateri od prehodov je bil p ri
kladen tudi za tržišče in je spričo tega prerastel poljedelski značaj. 
Oba ta dva pasova se stikata ob zahodnem koncu D ravinjskih 
goric in tu, v kotu med Stranicam i—Zrečami ter Konjicami, je 
v prometnem pogledu posebno pomembno področje; tu  se križajo 
prirodna pota od Dravskega polja proti Celju in Slovenjemu 
Gradcu, kakor nam  potrjujejo' karte  cest za rimsko* dobo*, srednji 
ter novi vek. Tu nekje je stala rim ska postaja Lotodos, pač nekje 
med Stranicami, Konjicami ter Tesnim (138; 138 a). Konjice so 
podedovale glavno* vlogo* tega kraja.

S l o v e n s k e  K o n j i c e  stoje v D ravinjski dolini, in sicer 
tamkaj, k je r se začne diluvialna terasa vzpenjati iznad dolinskega 
dna, tako da trga povodnji ne dosezajo*. T ik nad  njim  se dviguje 
z vrhovi do* 1014 m dolga Konjiška gora, razčlenjena na več delov, 
ki vodijo med njim i prevali (na prim er Konjska smrt, 725 m) na 
južno stran. N astanek tržišča na tem mestu nekoliko preseneča, 
zakaj za prehod proti jugu nudijo boljše pogoje bodisi k ra ji v 
povirju Frankolovskega potoka kakor med Žičami ter Poljčanami. 
Značilno je, da prazgodovinskih najdb doslej v področju Konjic 
ni bilo*. Pač pa je moralo biti tu  znatnejše naselje v rimski dobi, 
o čemer pričajo rimske izkopanine; rim ska postaja Lo*todo*s se do



m neva bliže Stranicam. Vsekakor je bilo naselje v rimski dobi v 
zvezi z veliko cesto in na  istih sledeh je morala nastati tud i prav 
zgodnja slovenska naselbina, ki je bila postala sedež edine pra- 
župnije v D ravinjskih goricah. Že v 13. stoletju (leta 1251; 7; 
6; 207) se im enuje kot trg. Podoba je, da je razvoj Konjic v tržišče 
v zvezi z gradom enakega imena, od katerega se vidijo razvaline 
(Stari grad) na vrhu strmega apniškega hriba JZ nad trgom. Bodisi

Pod. 139. Slovenske Konjice, osrednja cesta

župnija kot grad ter velikaški rod, ki je bil njegov lastnik, se ime
nujejo1 poprej nego' trg, ki se zdi ustanovitev tega gospostva, saj 
mu je ostal dolgo podložen. Lepo pravilen tločrt kaže, da  je  bil 
ustanovljen na  novo; postavljen je ves ob cesti, k i se v njem sliko
vito razširi in  ki teče ob njej po dolgem m ajhen potoček. Na zgor
njem  koncu tržne ulice stoji cerkev, a  na  spodnjem se nadaljuje 
velika cesta proti Slovenski Bistrici, toda tako, da  ne teče skozi 
Konjice, marveč se ob spodnjem pričetku v pravem  kotu okrene 
po dolini D ravinje navzgor. Razporedba in tločrt Konjic dela tedaj 
vtis, kakor da bi nekdaj glavni prom et tekel skozi trg pa potem 
navzgor čez Konjiško* pogorje, bodisi čez preval Konjsko smrt ali, 
k a r  je  še verjetneje, vzhodneje odondod v  porečje Voglajne in 
zgornje Sotle skozi Konjiško vas, ki so jo nekdaj imenovali »Stare 
Konjice« (10, str. 451). Podoba je, da je bila sprva sedanja Konjiška



vas, »Stare Konjice«, odbrana za tržno- središče in da je nem ara 
velika cesta od Tepanja držala naravnost semkaj pa po- desni 
strani D ravinje navzgor. Šele kasneje so- iz (Starih) Konjic tržišče 
prestavili na k ra j sedanjih Konjic, vsekakor zaradi boljše stra
teške zavarovanosti te r tržno- naselje postavili docela na novo- po 
naprej izdelanem načrtu ; starem u k ra ju  je ostalo samo- ime Ko
njiška vas. Konjice naredijo- še danes ličen vtis s svojo- harmonično 
dograjenostjo', tesno- se tiščočimi, enakomernimi visokimi hišami, 
razvrščenimi na  obeh straneh ceste, k i se zdi kakor m iniatura 
ljubljanskega Glavnega (Mestnega) trga.

Konjice so- se dobro obnesle kot tržno- središče za zgornje Po- 
dravinje, dasi bi se jim  mogla postojanka bolje izbrati. Ostale so 
sedež trgovine s kmetijskimi proizvodi, zlasti z vinom in lesom. 
Tudi nekaj obrti se je razvilo ta , mizarske, čevljarske, žagarske 
ter mlinaske, celo- dve cevi jarsko-usnjarsk i tovarni sta se naselili 
tu. Zelo- je bilo v pro-speh trgu povečanju upravne funkcije, odkar 
se je od leta 1903 poleg okrajnega središča nahajal tuka j tudi 
sedež samostojnega okraja. Toda naglasiti je treba, da je poživitev 
obrtnoindustrijske delavnosti te r ojačenje upravne vloge obvaro
valo Konjice pred  nazadovanjem. Zakaj s tem, da so- ostale daleč 
vstran od glavne železnice in da je utihnil živahni promet po- staro
davni veliki cesti, so- bile v  svoji tržni funkciji silno- prizadete. 
Nova ozkotirna železnica na Poljčane, zgrajena leta 1892, med 
obema vojnam a podaljšana do- Zreč, je vendarle prinesla znatno 
izboljšanje.

V moderni dobi, po- letu 1945, so se Slovenske Konjice znova 
ojačile v gospodarskem udejstvovanju. U snjarska industrija se je 
še povečala in tovarna Konus zaposluje sedaj blizu 500 delavcev 
in izdeluje več vrst usnja, jermena, razne usnjene izdelke za po
trebe tekstilne industrije, v zadnjem času tudi umetno usnje. To 
je vsekakor poglavitno industrijsko podjetje Konjic. Tudi lesna 
industrija se je krepko- razm ahnila; v obratu »LIP« so zgradili 
velike strojne mizarske delavnice pa  moderno- sušilnico- za les, tako 
da sedaj izdelujejo- pohištvo- vseh vrst, zaboje in  drugo-, zaposlujoč 
čedalje več ljudi. In  še se pripravljajo- nova industrijska podjetja.

Rast prebivalstva v Konjicah in okolici verjetno zrcali kole
banje ekonomskih faktorjev v prometnem področju in gospodarski 
dejavnosti. Ker so ostale vstran od železnice, so- Konjice v drugi 
polovici 19. stoletja nazadovale -— in sicer od 1041 v letu 1880 
na 978 v letu 1910 te r na 939 ljudi v letu 1931. Šele v oživitvi 
industrializacije v  najnovejši dobi so- jele zopet rasti in so- imele 
1953. leta 1435 prebivalcev, k a r pomeni napredek za 52,8 %, v vsej



dobi pa za 37,8 %-. Industrializacija je  segla s svojim gospodarskim 
in prebivalstvenim napredovanjem  tudi na predmestja, na Prevrat, 
k je r stoji kolodvor, na Blato in na  Zgornjo- Pristovo, k je r biva 
skupaj 581 ljudi, k a r pomeni v prim erjavi s stanjem leta 1880, ko 
je bilo v njih 361 prebivalcev, prirastek  61 %>. S temi predmestnimi 
k ra ji so štele Konjice leta 1880 1402, a 1953. leta 2016 prebivalcev, 
s celotnim napredkom  za 43,8 %. P ri tem pa se je tudi v trgu-mestu 
samem število hiš pomnožilo, a še bolj v  nekdanjih predtrških 
krajih, ob cestah na Bistrico-—Maribor, proti Žičam, Poljčanam in. 
P tu ju  ter proti Celju—Vitanju, k je r vidimo- povsod obilo novih 
neruralnih domov. Razmah industrijske delavnosti v obdobju po 
letu 1945 se razodeva povsod v živahni gradbeni podjetnosti v 
okolici, medtem ko- je stari tržni k ra j sam ohranil staro lice. Ko
njice se odlikujejo tud i po zelo lepi okolici, visokih gorah ter 
bujnih  temnih gozdih, a tudi ljubkih pisanih goricah. Od leta 1934 
im ajo uradni naslov Slovenske Konjice, da se razlikujejo- od drugih 
kra jev  podobnega imena. 2e dolgo niso sicer več sedež okraja, pač 
pa so od leta 1955 sedež velike občine-komune, ki obsega D ra
vinjsko dolino- o-d bližine Poljčan do- visoko- gor v Pohorje.

Z r e č e  so najpomembnejši k ra j v  D ravinjski dolini nad Ko
njicami, nastal tam kaj, k jer preide D ravinja iz tesne pohorske 
grape na vznožju Pohorja v pokrajino- D ravinjskih goric. Do tukaj 
ima rečica prav  močen strmec, zato- so- na njej namestili izredno 
mnogo mlinov ter žag. Semkaj so- zvo-zili obilo- lesa iz pohorskih 
gozdov in ga tu  predelavah; tudi nekaj mizarske obrti se je raz
vilo ob žagah. Vodna moč pa  je nudila pogonsko silo- tud i za druge 
obrti. Vrh tega so v okolici kopali premog n a  več krajih, v manjših 
premogovnikih, o-d katerih  je bil najpomembnejši pri Stranicah 
pa  pri Zrečah samih. Škoda, da zaloge niso obilnejše. Posebno- je 
postalo- važno-, da so- po- letu 1918 ozkotirno- železnico- o-d Konjic 
podaljšali do Zreč ter s tem še ojačili osnove za nadaljn ji gospo
darski razvoj v smeri industrializacije. Iz nekdaj nepomembne 
kovačije se je razvilo- med obema vojnama, po letu 1920, manjše 
kovinsko podjetje, k i je imelo pred letom 1941 šele okrog 200 de
lavcev. Toda po o-svo-bo-ditvi leta 1945 se je naglo- razvijalo- in se je 
razcvetelo v veliko- kovinsko tovarno z več novimi tovarniškimi 
zgradbami in novimi stroji. Sprva je izdelovala v glavnem polje
delsko orodje, v zadnjem času pa se je preusmerila v izdelovanje 
orodja za avtomobilsko industrijo. Število zaposlenih delavcev je 
neprestano rastlo- in je doseglo že skoro 600, ki jih je  tovarniško 
delo privabilo iz sko-ro docela ruralne okolice. V bližini tovarne so 
zgradili več novih stanovanjskih blokov. Zrečam se že na zunaj



Pod. 140. Zreče s tovarno kovanega orodja
V zgornjem koncu Dravinjskih goric



močno pozna, da prehajajo* v industrijsko* dobo*. V obdobju 1880 
do 1953 so Zreče (skupaj Zgornje in  Spodnje) napredovale od 
487 prebivalcev na  840, k a r  pomeni napredek za 72,4 %>.

Podoben ugoden položaj na vznožju Pohorja ima O p l o t 
n i c a ,  stoječa tam kaj, k je r se rečica O plotnica previje iz pohor
ske grabe v široko* ravnico med goricami. Do tuka j je  vodna moč 
gorskega potoka še jako' velika, zato* je ob njej postavljenih obilo 
znatnih mlinov. Tudi velike žage so* nastale tu  in  žagale les, k i so 
ga izredno mnogo dovažali s Pohorja. Saj drži ob Oplotnici nova 
cesta p rav  v osredje pohorskih gozdov, nekaj let pa celo že čez 
vse Pohorje, mimo* Peska do Drave. Zato* je  bilo tu  eno* od središč 
trgovine z lesom in še sedaj je tu  močna proizvodnja lesa, hlodov 
in desak p a  tudi mizarstvo* napreduje. Ze zgodaj so si tu  zgradili 
elektrarno* na vodi. Tudi močno središče trgovine s kmetijsko oko
lico* je tu.

N ekaj kilometrov nad  Oplotnico* je v dragi ob potoku enakega 
im ena znameniti C e z 1 a k , k jer na veliko* lomijo* tonalit (»granit«), 
v zadnjih letih z modernimi strojnimi pripravam i, zaposlujoč okrog 
350 delavcev. O d kamnoloma v Cezlaku odvažajo granitne kocke 
skozi Oplotnico v D ravinjsko dolino*.

S l o v e n s k a  B i s t r i c a ,  drugo glavno* urbansko* središče 
Podravinja, stoji v zgornjem delu široke doline ob Bistrici ter 
Ložnici, k je r še danes prevladujejo* mokrotna tla  s travniki ter logi 
in z neznatno obljudenostjo*. Slovenska Bistrica je  tedaj po* svojem 
nastanku bolj navezana na robni pas goric in vznožni del Pohorja, 
zlasti pa na veliko cesto, ki je od nekdaj potekala tod mimo*, vzpo
redno z gorskim vznožjem. Okolica Slovenske Bistrice spada k 
starim  naseljenim predelom; n a  položnih jugovzhodnih pobočjih 
Pohorja so* obilni sledovi obljudenosti iz rimske dobe, prazgodo
vinski sledovi so se našli tud i pri Bistrici in p ri bližnjem Čreš
njevcu; pri Zgornji Bistrici so* lomili že v rimski dobi marmor.
V Bistrici sami so našli sledove rim skih stavb in »Gradišče« se 
im enuje prostor sredi mesta (II. 1, 2). N a teh sledeh je  nastalo* na
selje v slovenski dobi; naslonilo* se je na potok, ki se je odlikoval 
z močnim vodnim tokom. Razpored hiš kaže še danes, da se je 
naselilo v Slovenski Bistrici obrtništvo, k i je svoje delavnice na
slonilo na vodno moč potoka; ta  je dal vsemu naselju ime kakor 
tud i vasi Zgornja Bistrica, ki že od nekdaj p ripada mestnemu teri
toriju. Glavni del mesta je razporejen okrog tržnega prostora, ki 
leži v obliki ne povsem prem očrtnega pravokotnika ob glavni cesti, 
toda še danes ne kaže zrele zazidave. Potok in velika cesta, to sta



tedaj oba faktorja, ki sta odločala o tločrtu Slovenske Bistrice. 2e 
zgodaj je morala Bistrica postati pomemben kraj, toda iz njenega 
nasta jan ja  je malo znanega, Tržne pravice je dobila, kakor se 
kaže, že v babenberški dobi, a kot mesto se prvič označuje leta 1313 
(7; 206). Postala je zgodaj deželnoknežja last, kar je zelo pospe-

Pocl. 141. Slovenska Bistrica

sevalo njen razvoj in napredek. Razen z obrtjo* je  bil procvit Slo
venske Bistrice utemeljen posebno s trgovino*, in sicer zlasti s 
kupčijo z vinom, ki se je  prevažalo* o*d tod zlasti po V itanjskem  
podolju proti Koroški. V dobi turške nevarnosti je dobila obzidje, 
ki so po njem  ohranjeni še znatni sledovi, kakor je  ohranjen tudi 
mogočni grad, ki stoji od nekdaj ob mestu povsem na ravnem, 
danes tudi sedež nekaterih uradov.



Slovenska Bistrica je bila zelo oškodovana, ko so speljali 
veliko železnico dokaj daleč od mesta. Toda leta 1909 so- zgradili 
posebno- 3,8 km dolgo normalno-tirno progo prav  do- mesta. Na 
starih, že rim skih in srednjeveških tradicijah je križiščna pro
m etna lega Bistrice, saj se tu  od glavne cepije ceste mimo Prager
skega proti P tu ju , dve cesti v D ravinjsko dolino-, proti Poljčanam 
in Makolam; le nekdaj pomembnejša pot ob vznožju Pohorja proti 
Č adram u—Oplotnici in Zrečam je m anj uporabna, medtem ko je 
na  novo urejena cesta na Pohorje, bodisi proti T injam  kot do 
Šmartina. Vse to usposablja Bistrico tudi danes za živahno gospo
darsko središče dosti široke km etske okolice z obilnimi pridelki; 
tud i jugozahodni del D ravskega polja, k i nim a svojega tržnega 
središča, ima še obilo- gospodarskih stikov z Bistrico-. V posebno 
veliki meri je semkaj koncentrirana trgovina z lesom, ki se izvaža 
s Pohorja do železnice, o čemer pričajo- tud i večje žage. Nadalje 
je tu  živahna trgovina z vinom, ki ga bližnji pohorski vinogradi 
dajejo v p rav  dobrih kakovostih, pač najboljših v vsem Podra- 
vinju. V izvozu km etijskih proizvodov je  v  ospredju trgovina 
s sadjem pa s perutnino, z ja jci itd.

G lavna gospodarska vloga Slovenske Bistrice pa je danes v 
industrijski delavnosti. Industrija  se je tu  razvila na stari obrtni 
tradiciji, a obrtna podjetnost se je naslanjala — podobno- kot v 
Zrečah in Oplotnici — na močno- vodno- silo, ki jo predstavlja 
potok Bistrica. Ta preide p ri Zgornji Bistrici iz pohorske grape 
v širšo- dolino-; tu  se ji strmec zm anjša in s tem vodna moč. Zato 
so se obrti rade naslanjale n a  Zgornjo- Bistrico, ki je b ila vedno 
tudi upravno zvezana s Slovensko Bistrico in so jo šteli k  mestu; 
zelo je verjetno, da s ta  obe iz enega prvotnega naselja. Iz ene od 
kovačnic v  Zgornji Bistrici se je- že- zgodaj razv ijala  znatnejša 
kovinska delavnica, ki je sprva izdelovala poljedelsko orodje, kes- 
neje, v 19. stoletju, pa  je  postajala čedalje bolj samo- kovačnica 
bakrenih  izdelkov. Že pred prvo- svetovno vojno se je specializirala 
na izdelavo bakrene in  medeninaste pločevine te r žice; skupaj z 
manjšo valjarno je  štela že pred letom 1914 do- 100 delavcev. Po 
o-svoboditvi leta 1918 se je še bolj razm ahnila in zaposlovala že 
okrog le ta  1930 čez 200 delovnih moči (2, 866). Po osvoboditvi in 
obnovi se je  zlasti od leta 1947 dalje podjetje naglo večalo- in raz
širjalo svoje delavnice, dobivajoč baker iz Bora in cink iz Celja, 
a  njeni izdelki so šli po vsej državi. Okrog leta 1953 pa  je  nastopila 
znova velika sprememba; tačas so dograjali novo veliko tovarno 
glinice ter alum inija v Stmišču-Kidričevem, a  v Srbiji v  Sevojnem



pri Titovem Užicu veliko novo valjarno' za baker iz Bora. Zato je 
bil storjen sklep, da se podjetje »Impol« v  Slovenski Bistrici pre- 
orientira n a  izdelavo' in  predelavo' alum inijastih izdelkov, bakrena 
valjarna pa  se polagoma opusti. Ta proces preorientacije v Impolu 
se v zadnjih letih postopno izvaja. Tovarna je bila v teku zad
njega desetletja tako' napredovala, da  zaposluje sedaj že okrog 
1100 delavcev in  uslužbencev. Kako' tesno je povezana s Slovensko' 
Bistrico, se najlepše razvidi iz dejstva, da p rihaja  nič m anj ko 
72 % njenih zaposlencev n a  delo' iz Slovenske Bistrice ter njene 
neposredne okolice, ostali pa iz bližnjih, a  tud i nekoliko oddaljenih 
vasi, od koder jih  prevažajo posebni avtobusi. Vsekakor daje to
varna Impol značaj industrijski delavnosti Slovenske Bistrice. 
Prispevala je tud i k  novemu licu naselja z obilnimi novimi stano
vanjskimi zgradbami.

V Slovenski Bistrici je tudi močno* središče prevoza in p re 
delave lesa z več večjih  žag pa  veliko  gradbeno podje tje . Tu so 
nastala še druga nova industrijska podjetja. Predvsem dela tu  od 
leta 1949 nova tovarna steklenih izdelkov, steklenih gumbov, pred 
vsem pa tudi drugih v rst specialne steklenine, za k a r  vse sedaj 
steklo sama proizvaja. Zaposluje že blizu 100 ljudi. — Tovarna 
olja je manjša, zaposlujoča blizu 50 ljudi. —  V okolici SO' bogate 
zaloge dobre gline dale osnovo za več opekarn.

Slovenska Bistrica je od leta 1955 sedež velike občine-komune, 
ki obsega D ravinjske gorice od Polskave in Pragerskega do' O plot
nice te r velik kos jugovzhodnega Pohorja. Sicer pa  v  upravnem  
pogledu ni imela omembe vrednih funkcij, razen okrajnega so
dišča.. Njen veliki napredek v industrializaciji se pozna tudi v 
zunanjem licu mesta, ki razodeva sicer še dobro ohranjeno staro 
mestno jedro, toda okrog njega obilo novih in najnovejših zgradb, 
stanovanjskih, upravnih  in gospodarskih ter prosvetnih. O naglem 
napredovanju pripovedujejo tudi demogeografski podatki, kažoči, 
da je mesto od 1311 prebivalcev v letu 1880 napredovalo na  
1779 ljudi v letu 1931, torej za. 35,6 %, a do leta 1935 na 2497 ljudi, 
to je za 40,4 %|. V vsej dobi 1880—1953 je Slovenska Bistrica na- 
rastla v prebivalstvu za 90,5 %. Ako pa računamo zraven še Zgor
njo Bistrico, k je r je razen velike tovarne Impol še kamnolom za 
marmor in ki je bila vedno* v najtesnejših odnošajih s Slovensko 
Bistrico, dandanes pa  še celò, se izkaže naslednji napredek: Zgornja 
Bistrica sama je imela v letu 1880 532 ljudi, leta 1931 634, to' je 
napredek samo' za 19 %, a  leta 1953 1093 prebivalcev, to' je  rast 
za 72,4 %.. To' se pravi, da sta imeli Slovenska Bistrica in Zgornja



Bistrica v letu 1880 skupaj 1843, a v letu 1953 3590 prebivalcev, 
k a r  izkazuje napredek za 94,8 %-, medtem ko- se nam razodeva 
v Zgornji Bistrici sami prirastek za 105,5 %-.

POMEMBNEJŠI KRAJI OB SPODNJI DRAVINJI. D ravinjska dolina 
pod Ločami je imela formalno k ar dva trga, Makole in Studenice, 
toda nobeden se ni mogel razviti do- pravega tržišča.

Pod. 142. Makole z Dravinjsko dolino spredaj in z Bočkim pogorjem v ozadju

M a k o l e  stoje v D ravinjski dolini, in sicer na diluvialni 
terasi, na  desno nad aluvialnim  dnom, toda ne ob glavni cesti, 
marveč ob stranski poti, ki drži ob Jelovcu v Haloze. Na levem 
bregu D ravinje stoji malo- nižje, na nizki gorici, ki je v obliki po
mola pom aknjena krepko v dolino, grad Š t a t e n b e r g ,  ki je 
sedaj urejen za turistične namene. P rav  ob njem se izteka Ložnica 
v D ravinjo  in podoba je, da je stik D ravinjske doline z Ložniško, 
po kateri drži cesta na Slovensko- Bistrico-, odločil o namestitvi 
bodisi gradu kot trga, Nemara je k temu prispevala še možnost 
prehoda proti So-telski dolini na vzhodnem koncu Plešivca. Trdi 
se, da je stal stari grad Štatenberg sprva blizu Sv. Ane (463 m) 
v Halozah, k je r se vidijo- še razvaline (2). Podoba je, da morata 
biti grad Štatenberg in trg Makole v medsebojni genetični zvezi. 
K trški občini v starem obsegu je spadal tud i Jelovec v enako



imenovani dolini na J, ne pa S transke Makole na  drugi strani 
D ravinje. Toda v  pravo tržišče se Makole niso' mogle razviti, dasi 
bi po legi bilo pogojev za nekoliko' pomembnejšo' rast. Štejejo 
samo 194 prebivalcev, med 1880—1953 so se povečale le za 21 % 
in imajo v glavnem km etijski značaj: nekaj gostiln in znatnejših 
hiš, nekdaj tud i m ajhno usnjarsko podjetje, toda v celem nikakor 
več kot moremo videti po mnogih vaseh.

Pod. 143. Studenice pod Bočem

S t u d e n i c e .  Tudi Studenice so sicer ostale neznaten trg 
brez pravega trškega gospodarskega značaja, a  so vendarle raz 
lične od Makol. Stoje p rav  tako v D ravinjski dolini, vstran od 
glavne ceste, toda n a  vznožju mogočnega Boča, k je r vodi navzgor 
samo neznatna gorska steza, tako  da prom etna lega za nastanek 
naselja ni mogla dati temeljev. Pogled na Studenice nam takoj 
pokaže, da so se razvile ob samostanu. Ze v letu 1237 so ustanovili 
tu samostan dominikank, ki je z darili zelo obogatel in imel obširna 
posestva; za njegovo namestitev so' izbrali zelo- zanimivo zatišnO' 
lego v dragi pod osojnimi pobočji Boča. To> je prav  tipična posto
janka, kakor so- si jih  izbirali tisti stari samostani, ki so iskali 
samote in zatišja. K raj je posebno- vabljiv, ker izvirajo- tu  mogočni 
kraški studenci, k i so- dali ime soseski očitno' še pred ustanovitvijo 
samostana. V severnem vznožju Boča je razgaljen o-zek pas k a r 
bonskih ter verfenskih škriljevcev in ob njih  p riha ja  na dan voda



iz debele apn iško-dolomi (ne gmote v zelo* veliki množini; spodnji 
studenci teh tipičnih kraških  izvorov — velika redkost v teh krajih
— so zajeti na vel iko v  samostanskem dvorišču. Potok iz njih  teče 
skozi naselje v Dravinjo. Zdrava, m rzla studenčnica je očitno v 
bistveni meri pripomogla k  nam estitvi naselja. V soseski so- sledovi 
že iz neolitske ter iz rimske dobe, a na hribu nad  Studenicami so 
razvaline starega gradu. Samostan je dobil za svoj k ra j tržne p ra 
vice leta 1457 (10). Še danes je naselje razvrščeno' na obeh straneh 
potoka in ceste, ki se razširi proti samostanu skoro' v obliki tr i
kotnika, nem ara nekdaj odmerjenega za tržišče, Toda le inalo je 
bilo celo poprej tu  gostiln ter trgovin, znaten del naselja so za
vzemala samostanska gospodarska poslopja, ki jih danes upravlja 
zadružno gospodarstvo. V ostalem so prebivalci kmetje; vsega 
skupaj je sploh samo' 268 ljudi, prebivalstvo' je nazadovalo'.

Mnogo* ugodnejšo' lego od Makol in Studenic imajo' za tržišče 
P o l j č a n e ; da so ostale samo* vas, zato' morejo' biti odgovorni 
le družbeni vzroki. Zakaj tu  je odprt proti jugu eden najboljših 
prehodov, in sicer ob Beli, k i je prerezala apniško-dolomitno- gmoto 
Boča ter teče skoznjo po' zelo slikoviti soteski; skozi Lemberg drži 
že s tara  cesta na Sotlo, in proti Rogatcu, vsekakor uporabljana 
že v rimski dobi in srednjem veku. Rimske izkopanine pričajo 
o pomembnosti k ra ja  in k a r  čuditi se je, da se iz srednjega veka 
ne poroča drugega, kakor da so Celjani v 15. stoletju tu  ustanovili 
cerkveni beneficij. Vas, ki stoji n a  vršaju  ob vhodu v  sotesko*, se 
je večala spričo* znatne vloge, ki jo* je imela v prometu in še danes 
priča O' tem znatnejše število* gostiln ter trgovin; še vnanje lice 
pripoveduje o pomembnosti naselja. Šele doba železnic je pripo
mogla prometni legi Poljčan do uveljavljenja, Z zgraditvijo» južne 
železnice je postala postaja za vsoi D ravinjsko dolinoi in glavna 
postaja sploh • za Podravinje. Široke dimenzije njene prometne 
funkcije razvidimo iz dejstva, da je bila glavna izhodiščna postaja 
za tu jsk i promet na Rogaško Slatino', dokler niso1 zgradili železnice 
iz Grobelna na Rogatec. O zkotirna proga na  Konjice—Zreče je 
na novih osnovah usmerila semkaj blagovni in osebni prom et iz 
zgornjega Podrayinja, medtem ko je avtobusna zveza skozi Makole 
na P tu j manjšega gospodarskega pomena. Odsev nove prometne 
funkcije je veliki napredek naselja Pekel ob železniški postaji, ki 
ima sicer ime po> Poljčanah, a je  od stare vasi nekako poldrag 
kilometer daleč. V Peklu-Poljčanah je obilo- žag in lesnega prevoza 
pa tudi mizarske obrti ter druge predelave lesa v lesno> volno, za
boje itd. Zelo* rodna km etijska okolica je dala osnovo za živahno 
trgovino s poljedelskimi proizvodi. Obilo gostišč je pričalo* O' živah



nem gospodarskem prometu. Mnogo ljud i je  našlo* zaposlitev na 
železniški postaji. V okolici Poljčan so* n a  več k ra jih  kopali rjavi 
premog, zlasti p ri Stanovskem in p ri Prepužah, a tenke premo
govne plasti ne pripuščajo* vrednega trajnega obratovanja. V celem 
imajo Poljčane več urbanskega nego zgoraj označena trga. Po 
osvoboditvi leta 1945 so* bile nekaj časa celo sedež posebnega 
okraja, za k a r  imajo* po svoji legi v pokrajini p rav  dobre pogoje.

Nekoliko* zahodno od Poljčan je še en zložen prehod skozi 
Bočko* pogorje, in sicer pri Z b e 1 o* v e m. Železnica ga je porabila, 
pri čemer ji je bil potreben le razmeroma kratek  predor (blizu

Pod. 144. Dravinjska dolina pri Lešju ob Majšperku

V ozadju Bočko pogorje

nove železniške postaje Lipoglav). V srednjem veku je ta prelaz 
čuval trdni grad Zbelovski (Plankenstein), k i leži danes v raz 
valinah, vidnih slikovito na osamljenem dolomitnem brdu. Zbelovo 
v dolini prom etne lege ni moglo izkoristiti. V podobni legi ob p ri
četku tesnih dolin, k i so zarezane skozi Bočko pogorje, stojita 
znatnejši vasi L o č e  in Ž i č e ,  slednja ob izlivu Žičnice, ob katere 
zgornjem toku stojijo razvaline nekdaj imenitnega kartuzijanskega 
Zičkega samostana. P ri Ločah stoji na levi strani doline večja 
opekarna, ki izkorišča dobro domačo* glino* in ki so* jo v zadnjih 
letih modernizirali ter povečali.

S a v i n s k o .  M a j š p e r k  i n  Č r n a  g o r a .  P rave D rav in j
ske gorice segajo* proti vzhodu p rav  gotovo* še nekako do* Makol, 
Štatenberga in Mostečna. O d teh kra jev  naprej pa se vleče na levi 
strani D ravinjske doline samo še primeroma ozek in nizek, skoro 
docela vravnjen hrbet 310—320 m, k i se samo. Č rna gora z njega 
vzpenja više, do 352 m, k a r  ji je očitno* pripomoglo do* posebnega



imena. Na njega južnem  vznožju teče D ravinja, a na severni strani 
Polskava; tam, k je r se združita po dolgem, skoro vzporednem toku, 
p ri Tržcu~Yidmu, je hkrati konec tega hrbta, ki obrača pozornost 
nase po- posebnem imenu Savinsko. Tako- imenujejo domačini to 
dolgo in ozko gorico še dandanes. D a je to staro ime, pričata  dve 
skupini hiš na njem, ki im ata ime Spodnje in Zgornje Savinsko. 
P rva  je vzhodno od Črne (ali Ptujske) gore, a  druga med Maj
šperkom in Štatenbergom (prim. jugoslovanske topografske karte, 
a tudi stare avstrijske). Dejansko- pa  imajo- celo šestim krajem  
pripadajoče skupine raztresenih hiš med Štatenbergom in Tržcem 
ime Savinsko- (prim. avstrijski krajevni repertori j za Štajersko- iz 
leta 1910). S tem je dovolj izpričano-, da je imel in da ima še dan
danes ta  hrbet ime Savinsko. Zelo- je  verjetno-, da je zares ime od 
tod, ker je nekdaj Savinjska k ra jina  še segala nanj, vključujoča 
ga v svoje mejno- področje,*

Ta znameniti hrbet »Savinsko« vzbuja pozornost tud i geo
grafsko. Pokrajinsko vzeto ga tako rekoč nikam or ne moremo- p ri
šteti. Po soglasnem pojm ovanju domačinov ga nik jer ne štejejo 
k  Halozam, ki se začenjajo šele na  desni strani nad spodnjo D ra 
vinjsko- dolino-. O d D ravinjskih goric je osamljen. Najbolj je  še 
povezan z D ravskim  poljem prometno- in sploh gospodarsko. Ob
ravnavati ga moremo- v pokrajinskem  opisu ali v zvezi z D ravinj
skimi goricami, katerim  prirodno-genetično- najbolj pripada, ali 
v povezavi z Zgornjim D ravskim  poljem, k i se nanj demogeo- 
grafsko- najbolj naslanja.

H rbet Savinsko- je gospodarsko zelo- pomemben, bodisi sam 
kakor s svojim severnim ter južnim  podnožjem. V severnih straneh 
vsebuje znatne množine rjavega premoga, ki so- n a  več k rajih  dale 
osnovo za m ajhne premogovnike, vsaj obdobno, a pri M ajšperku 
se je razvila celo pomembna industrija.

Gorica Savinsko- sestoji v jedru iz miocena, ki mu pripadajo 
tudi premogovni skladi, toda je, vsaj deloma, p rekrita  s pliocen
skim peskom. Povečini je gorica v sončnih južnih straneh obdelana 
v vinograde, a v osojnih severnih pobočjih ter na nižjem vzhodnem 
delu jo prekriva gozd. Savinsko- pomeni prehod z Dravskega polja 
v Haloze, a se hk rati drži še D ravinjskih goric. Na njem imamo 
najpomem bnejši k ra j Ptujsko goro-, ki se je sprva imenovala Črna 
gora, kakor jo še dandanes povečini imenujejo- domačini. P tujska

* Navaja se, da je Savinjska m arka segala do razvodja me-d Savo in 
Dravo, pa nadalje, da domačini svet med Bočem in Savo še dandanes ponekod 
imenujejo »Krajino«, na primer okoli Poljčan in Konjic (6, 107).



ali Č rna gora je daleč naokrog vidna po- svoji mogočni cerkvi, ki 
se odlikuje po izrednih arhitek turn ih  ter umetniških in zgodovin
skih znamenitostih (211). Celjski grofje so P tu jsko  goro v  trg po
vzdignili le ta 1447 (10), a kljub  temu danes kom aj kaj pomeni, 
zakaj v n jej je  le 153 prebivalcev pa  poprej več gostiln in trgovin, 
ki so* uspevale v znatni meri zaradi romarjev.

Podoba je, da je  Č rna gora po nastanku v zvezi z bližnjim 
M ajšperkom in kesnejša ustanova (nemško so ji rekli) M aria Neu- 
stift). M a j š p e r k  (Monsberg) je bil s ta r grad, ki je danes v 
razvalinah. Podoba je, da se je tako' stari grad M ajšperk kakor 
kesnejši trg Č rna gora namestil tu, k er vodi tod ob Skrabskem 
potoku skozi Stoprce ugoden prehod skozi Haloze na  Sotelsko pri 
Rogatcu; toda bližina P tu ja  za uspevanje urbanskega naselja pač 
ni bila ugodna. P ri M ajšperku se je  v Bregu tik  ob D ravinji 
leta 1910 naselila velika lesna industrija  s tvomico tanina, tudi 
danes še tovarna strojil, zvezana s žično železnico; preko' Savin
skega na Medvedce, k je r je pri Sestržah m ajhen premogovnik. 
Od Medvedec drži posebna industrijska železnica do Pragerskega.
V M ajšperku je  nastala 1936 tudi znatna tekstilna tovarna, k i se 
je specializirala n a  volneno blago za plašče ter moške in ženske 
obleke in ki je z izvrstno kvaliteto svojih izdelkov dosegla velik 
sloves po Sloveniji in izven nje. Zaposluje okrog 350 delavcev, a 
tovarna strojil 205. Okrog M ajšperka vidimo že precej novih de
lavskih stanovanjskih hiš. Največ delovne sile v  tovarni strojil 
kakor tud i v tekstilni tvom ici, k i stoji tik  ob prvi, je  iz krajev  
v območju stare občine Lešje v dnu D ravinjske doline. Zato je 
Lešje postalo sedež nove večje občine-komune Lešje, ki obsega 
Savinsko, D ravinjsko dolino od Makol do P tu jske gore ter bližnje 
Zgornje Haloze s Stoprcami in Žetalami.

CELOTEN POLOŽAJ DRAVINJSKIH GORIC nam  pokaže poteze 
mejne pokrajine. Tu se stika panonski predel s sredogorskim sve
tom Pohorskega Podravja. Tu prehajam o iz Podravja v porečje 
Savinje. Ali, če govorimo z vidika gospodarskih in prebivalstvenih 
območij večjega merila, tu  smo v  stičnem področju mariborskega 
in celjskega okrožja. In  sicer nekako tako, da se v severnem p re 
delu v popolni prevladi uveljavlja mariborski gospodarski te r pre
bivalstveni vpliv — posebej na  severovzhodu do' neke mere tudi 
ptujski vpliv, toda jako slabotno — medtem ko segajo v jugo
zahodni predel vplivi gospodarskega in mestnega središča Celja. 
Tako sliko je  kazala  tud i upravna ureditev v preteklosti in jo> kaže 
še sedaj.



D ravinjske gorice so urejene od leta 1955 naprej v štiri nove 
velike občine-komune: Slovenske Konjice, ki so vključene v novi 
okraj Celje, Slovenska Bistrica, ki p ripada okraju Maribor, enako 
kot m anjša nova občina Poljčane, ter končno občina Lešje, ki je 
vključena v novo- okrajno skupnost P tuj.

Po svojih prirodnih svojstvih kakor tudi po- gospodarski struk
tu ri prebivalstva je predel D ravinjskih  goric zelo enotna pokra
jina in  tud i ne m ajhna, saj kažejo- računi, da biva v njenem pod
ročju še nekaj čez, 40.000 prebivalcev. Zato nekoliko preseneča, da 
v dosedanjem razvoju ni dobila skupnega pokrajinskega imena 
med prebivalstvom, niti v  sosedstvu. Zato smo ga imenovali D ra
vinjske gorice z željo-, da ga imenujemo tako-, dokler se ne uveljavi 
zanj še boljše skupno ime.

HALOZE

OBSEG, ZGRADBA IN GEOLOŠKA SESTAVA. Haloze so- pokrajina 
nizkih terciarnih goric in intenzivnega vinogradništva; po njem 
se jim je sloves razširil najbolj na široko. Domala v vseh pogledih 
spominjajo najbolj na  Slovenske gorice, k i jih o-d njih  loči tu  ne 
posebno- široko- Dravsko polje. Proti J se Halozam prištevajo vse 
gorice v glavnem do Bočko-Maceljskega pogorja, na JV in V le 
do- hrvatske meje. Na, prvi pogled je videti, kakor da so Haloze 
nadaljevanje gričevja iz Podravinja, saj se razvijejo iz Dravinjskih 
goric nekako pri sotočju D ravinje in Ložnice, prav  tam, kjer se 
pliocen skrči na neznatno- progo o-b D ravskem  polju, a se hkrati 
miocen zelo razširi ter zavzame povsem prevladujoči obseg. Toda 
zdi se, da so- Haloze po zgradbi vendarle poseben predel, ki leži 
med tektonsko depresijo- D ravinjskih goric ter Dravskega polja 
na eni in Bočkim pogorjem kot podaljškom K aravank n a  drugi 
strani. Med triasno-karbonskim Bočem in Čreti se pas mio-cena 
močno razširi, k a r  pomeni začetek Haloz; nem ara ni naključje, da 
je to- nekako na isti po-ldnevniški črti, na kateri se ob prelomnici 
nehata Pohorje ter Kozjak. Docela v soglasju s tem je  živo- ljudsko 
pojmovanje, ki sm atra za Halo-ze vse gričevje nekako- od okolice 
Makol proti vzhodu. Toda naglasiti je  treba, da prebivalstvo- dol
gega slemena Savinsko ne šteje k  Halozam; te se za domače poj
m ovanje začenjajo- šele na desnem bregu Dravinje.

Običajno- je razlikovanje med Zgornjimi (na Z) in Spodnjimi 
Halozami (na V).



N a vzhodnem koncu je s Halozami podobno kot s Slovenskimi 
goricami: politična m eja med Štajersko' in Hrvatsko se je ustalila 
povprek čez povsem enotno površje goric in na tej dediščini teče 
sedaj slovensko-hrvatska mejnica te r loči od Haloz docela enake 
gorice, k i se nehajo1 šele ob ravni V araždinski Podravini p ri Vinici 
in Križovljanu. Razen tega je treba že tu  opozoriti, da se na  JV

Pod. 145. Grad Bori v Halozah ob Dravi

politična meja ne drži glavnega niza Bočko-Maceljskega pogorja, 
ki se vleče preko Ravne gore, marveč se je naslonila na razvodje 
med D ravo in Bednjo*, k i poteka nekoliko severneje. Samo' do te 
politične meje segajo v živem ljudskem  pojm ovanju Haloze. Bodisi 
v prirodnem pogledu kakor v kulturnogeografskih svojstvih p a  so 
vse terciarne gorice tja  do' M aclja-Ravne gore in do' ravnine pri 
Vinici pokrajinsko- enoten predel. V endar bomo* za označbo* hrvat- 
skega dela gričevja po potrebi uporabljali označbo. V i n i č k i h  
g o r i c  zaradi pom anjkanja boljšega imena.

K ar se tiče i m e n a  H a l o z e ,  je bilo poskušenih že več tol
mačenj. Nemara ni napačno*, ako rečemo, da se nam  ponuja kot 
najbolj sprejem ljiva tista  smer, k i skuša v imenu Haloze iskati 
tolmačenje v zvezi s srednjeveško' latinsko* označbo* Colles za vino
rodne gorice. Posebno* v Halozah je bilo mnogo' cerkvene vino-



gradne posesti iz razum ljivih vzrokov, a  opirala se je na izhodišče 
v P tu ju . Ni izključeno, da je zares iz srednjeveških pisarn označba 
colles za gorice v Halozah tako močno' prešla med ljudi, da je  pre
vladala. (Saj so se podobno preko književne rabe ohranila imena 
za pogorja K aravanke, za Julijske Alpe in  nem ara še katere.) 
Ako' je to> tolmačenje blizu resnici, bi se reklo, da imamo v  pokra
jinskem imenu Haloze natančno isti pomen kakor v imenu (Slo
venske) gorice ali v imenu prekm urskega Goričkega. Saj je zares 
»gorica« dom inantna morfološka oblika vsega neravnega našega 
panonskega predela.

Haloze soi po' geološki sestavi izključno' iz terciarnih kamenin.
V neznatni ozki progi ob Bočkem pogorju so' v zgornjih Halozah 
zastopane soteske plasti. Vse ostalo* površje pa  tvorijo miocenske 
hribine. Preseneča, da pliocen v  njih  ni n ik jer zastopan. Vidimo 
ga v neznatni meri samo* v Savinskem, k je r prekriva n a  tenko 
miocenske plasti, toda ta  h rbet se, kakor že navedeno, ne šteje 
k  Halozam. O d vzhodnega konca Savinskega se ob Halozah pliocen 
nikjer več ne vidi, niti ob D ravskem  polju niti na  V ob Varaždinski 
ravnini, marveč se pojavi znova šele na jugovzhodni strani Vi- 
ničkih goric, pri gornjem Ladanju, k je r sestoji iz kongerijske sivice 
te r belvederskega proda in peska. Podoba je, da so se Haloze 
z Bočkim pogorjem ponašale v  velikem kot antiklinala, ki so jo 
gorotvom i procesi močno' stisnili in nagubali ter privzdignili, tako 
da jih  morda niti ni prekrivalo' kongerijsko jezero niti doseglo 
prodno nasipanje belvederske dobe.

Novejša geološka raziskavanja so docela potrdila to domnevo, 
saj so razodela, da  se skozi Haloze vleče antiklinala s smerjo JZ 
proti SV, prestopi p ri Ormožu D ravsko dolino te r se nadaljuje 
čez Kog v  M edjimurske gorice. Antiklinalno vzbočenje Haloz je 
starejše m ladoterciam e sloje močno dvignilo* ter s tem pripomoglo 
k večjim višinam, hk rati pa pripomoglo k  odstranjenju mlajših 
plasti in k  večji razgibanosti površja.

Miocen je po' ogromni večini iz mehkega marinskega laporja 
in lapornatega peščenjaka, le v p rav  m ajhni meri so' tud i druge 
miocenske plasti zastopane. Med njim i je  vsekakor najpomemb
nejši trd i litavski apnenec, ki se pojavlja ob D ravi nekako med 
Borlom ter Zavrčem; oba ta  dva gradova stojita na strmih apniških 
brdih, dvigajočih se nad  Dravo*, ki se z m ajhnim  uspehom zaganja 
v vznožje, Že izven Haloz, toda v njihovem neposrednem sosedstvu, 
je zastopan litavec na hrvatski strani v dolgi progi od Ravne gore 
do Vinice, tvoreč tu  najvišje hribe. V n jej moramo gledati nadalje
vanje istega zgradbenega pasu, ki sestavlja strmi vrh Rogačke



gore. Toda v njem smo že v zadnjem podaljšku Bo-čkega pogorja, 
saj se na vsej tej progi, potekajoči že izven slovenskih. Haloz, 
prikazujejo izpod litavca zaplate triade, celo še tik  nad  Vinico.

RELIEF. V skladu s sorazmerno enoličnostjo- geološke sestave 
je površje Haloz dokaj enotno in enostavno. Mehko terciarno gra
divo so potoki razrezali na izredno živahno razčlenjeno gričevje.

Pod. 146. Pogled na Haloze od Tršca pri Vidmu

Kakor drugod v terciarnih goricah, je bila tud i tu  razvrstitev 
vodnega omrežja za izobliko reliefa najbolj odločujoča.

Vodna mreža je tud i v Halozah jako na gosto razvita. Toda 
usmerjenost potokov je tu  precej drugačna nego- v Slovenskih go
ricah in je  zato- razporejenost goric različna. Večji potoki, k i teko 
v Dravo in D ravinjo, so zelo- k ratk i; odtekajo- se sicer v glavnem 
vzporedno, proti S, SSV ali SSZ, toda razporejeni so- dokaj na 
redko, tako- da so- se mogli v znatno- dolžino- razviti njihovi pritoki, 
bodisi z desne kot z leve. Spričo- tega se niso- mogli izoblikovati 
oni dolgi vzporedni hrb ti s slemeni enakomerne višine, marveč 
dokaj nepregleden sistem goric raznih smeri, prečnih, podolžnih in 
poševno- potekajočih. P a  tudi višina v  njih ni ka j prida enako
merna, saj se more m arsikje opazovati, da je bila med pritoki 
glavnih potokov borba za razvodje pa da so- povečini levi pritoki 
daljši od desnih. N ekateri levi pritoki so prim aknili svoje povirje 
že povsem k  desni strani sosednega glavnega potoka in videti je,



da so- se izvedle že posamezne pretočitve. Posebno značilno, je, da 
so nekateri levi pritoki s svojim stranskim  omrežjem segli jako 
daleč vstran k  D ravi; med spodnjo Rogatnico- in Zavrčem se vleče 
lirbet s presledki tik  nad  reko, vzporedno, z njo., in od njega se 
grape ter slemena cepijo, zelo- presenetljivo proti J. Vse to» ustvarja 
nepregleden nered hrbtov in slemen ter grap in dolin docela dru
gače nego v Slovenskih goricah. Spričoi tega so Haloze po dolgem 
brez prim ere m anj lahko prehodne nego v prečni smeri. K Dravski 
ravnini vodijo doline ob glavnih potokih, ob Jelovcu, Skrabskem 
potoku, Jesenici, Rogatnici, Tajni, Beli itd.; čim vzhodnejše, tem 
bolj so. prostorne.

P ri vodni mreži preseneča, da je k ljub  bližini D rave njeno 
neposredno porečje zelo majhno.. P rav  nič ni opaziti, da bi bili 
neposredni dravski dotoki napredovali po zadenjskem vrezovanju 
na škodo onih potokov, ki teko v južno, smer v Bednjo. Nasprotno, 
razvodje je ostalo samo nasproti Sotli na glavnem grebenu, na 
Boču, Plešivcu, Rogački gori in M aclju; povsod na vzhodu pa so 
pritoki Bednje zadenjsko segli čez glavno, pogorje, na prim er na 
obeh straneh ob Ravni gori. Spričo tega razvodje od Maclja naprej 
n ik jer ne poteka po. najvišjih vrheh, marveč severno od njih. Poli
tična meja med Štajersko in H rvatsko se je  povsod naslonila na 
razvodnico, ter poteka po- nji od M aclja proti JV skoro. p rav  do 
konca. Šele pri Drenovcu (Sv. Mohor, 362 m) se obrne na S ter se 
spusti na Dravo- pod Zavrčem; če bi se držala razvodja do kraja, 
bi morala na Križovljan.

V razvodju so- potoki z obeh strani zarezali p rav  nizka sedla, 
zlasti na globoko- v povirju Rogatnice, ki je izoblikovala med 
Rogačko- goro in Macljem precej široko- zarezo. Po njej poteka 
zložen preval čez pogorje, ki ga porablja cesta iz Žetal na Rogatec. 
Toda tudi v povirju m anjših potokov so- izdelane precej globoke 
zareze, tako- da za prehode ni stiske- nikjer in je nastalo- celo- več 
dovolj zložnih potov prečno skozi Haloze.

Toda ne le po- hidrografski razčlenjenosti, tudi po višinskih 
razm erah in nekaterih morfogenetskih svo-jstvih površja, kažejo 
Haloze m arsikatere razlike nasproti Slovenskim goricam. Pred
vsem segajo Haloze v večje absolutne višine in imajo sploh znat
nejše relativne višinske razlike. Medtem ko se Slovenske gorice 
samo- s svojim zahodnim koncem stikajo- s starim  gorovjem Ko
zjaka in kažejo- tam  višjo- vzpetost, se Haloze z vso- južno- podolžno 
stranjo naslanjajo- na  Bo-čko pogorje, k i so v njem še mio-censke 
kam enine vgubane ter dvignjene zelo na visoko. Zato se ne čudimo-, 
da se tu  haloške gorice v južnem  pasu dvigujejo- višje; tu  se pač



uveljavlja po svojih učinkih sosedstvo Bočko-Maceljskega pogorja, 
k i so v njem  skladi litavskega apnenca v Rogačlci gori dvignjeni 
še v  višino 883 m, p ri tem pa izredno- močno- nagubani in postav
ljeni skoro navpično-. Mlade gubajoče in dvigajoče sile so- se uve
ljavljale seveda tudi še v haloškem področju, in sicer, kakor je 
podoba, še jako  kesno-. Geološko-tektonski prerez čez Haloze nam

Pod. 146 a. Zgornje Haloze pri Bolfenkn

zgovorno pripoveduje, kako' je  ves miocen v Zgornjih Halozah še 
krepko naguban, ne dosti m anj ko- v Boekem pogorju. V Zgornjih 
Halozah, ki so znatno- višje od Spodnjih, pa ni visok samo- južni 
pas, temveč se vleče po dolgem v njih proga večjih vzpetin, do-se- 
zajočih v O krčaku 518 m, Vildo-nu 520 m, a v Jelovcu celo- 624 m; 
ta pa je  obdan s h rb ti in z vrhovi v višini 527, 536 (Budina) in 
539 m (Sv. Bolfenk). Med to- visoko progo- te r vznožjem Bočko- 
Maceljskega pogorja se vleče nižji podolžni pas v višini le nekaj 
nad 400 m. V tem visokem predelu Zgornjih Haloz, k i imajo- že 
bolj značaj hribovja nego- goric, so- pobočja ka j strma, hrb ti ter 
vrhovi dokaj priostreni, med njim i največ tesne grape, saj je celo 
ob največjih potokih komaj kaj malega ravnega dolinskega dna. 
Tu znašajo relativne višinske razlike do 300 m. Že tik  nad Dra-



vin jo, med Makolami te r spodnjo Rogatnico, se vzpno* slemena do 
400 m, p a  tud i ka j malega čez.

Spodnje Haloze so znatno nižje od Zgornjih, a vrh tega se 
v njih  opaža večja enakomernost v višinah. Vzhodno* od Rogatnice 
so absolutne in relativne višine m anjše in se preko* 400 m vzpno 
šele v južnem pasu, a preko* 500 m le v bližini Maclja in Ravne 
gore. Mogli bi reči, da se v glavnem Haloze tu  dvigajo* polagoma 
od S proti J, toda z izjemo* najsevernejšega pasu, k je r se tik  nad 
Dravo Veliki vrh  za Borlom vzpenja 412 m. V ostalem pa so Spod
n je Haloze tud i po* površju najbolj podobne Slovenskim goricam; 
na široko se morejo* tu  opazovati iste vršine, okrog Leskovca okoli 
300—305, 320—325, 340—355 m, v južnem  delu 385—395, 410—420, 
480—490 m itd., a nad  Borlom in Zavrčem te r v bližnjih Viničkih 
goricah v višinah 245—250, 280—285, 300—308, 315—325, 330—340, 
355—365, 375—385 m. Tudi doline so v Spodnjih Halozah, pričenši 
z Rogatniško, nekoliko širše, z obsežnejšim aluvialnim  dnom ter 
znatnejšimi diluvialnim i terasam i; m lada nasipina sega celo še 
v večje stranske dolinice. Ob potokih, ki se vijejo v neštetih ovin
kih, so* tla pretežno m okrotna ter v  travnikih, a v  obilno* ohranjenih 
diluvialnih policah bolj sušna te r v njivah. Podoba je, da je tu 
morfogeneza močno* slična kot v Slovenskih goricah; tud i tu  so 
v pomolih med dolinami ter grapam i dobro ohranjene in na prvi 
pogled vidne vršine v  obliki teras, ki kažejo sledove dviganja v 
zaporednih obdobjih po srednjem pliocenu, ki mu moramo vse
kakor tud i tu  prisoditi najvišje vršine. Toda na razvoj površja 
v južnem  pasu ter v Zgornjih Halozah so* bržkone vplivali še zelo 
mladi tektonski procesi.

GOSPODARSKOGEOGRAFSKA SLIKA. Po* gospodarski izrabi tal 
so Haloze najbolj podobne Slovenskem goricam. K akor te, veljajo 
Haloze za prvovrstno vinorodno' pokrajino. Vino* je vsekakor po
glavitni in najbolj značilni haloški pridelek. Seveda ni v tem po
gledu v vseh Halozah enako*; zakaj kakor je raznovrstno* površje, 
tako so raznovrstne tudi v gospodarskem pogledu. Višje Zgornje 
Haloze so v znatnem delu za vinograde že previsoke, a za njive 
prestrme, zato* je  tam kaj obilo gozda, zlasti v najvišjem pasu 
okrog Jelovca in na  J. Prevladuje bukev, a  v nižjih legah je  obilo 
tud i hrasta  in bora, medtem ko* se v višjih k ra jih  med listavce 
meša celo smreka. Obilo je  tu  pravega kostanja, ki je dajal poprej 
mnogo* sadu za prodaj, toda odkar ga je porabljala tvornica v Maj
šperku za izdelovanje tanina, so se kostanjevi gozdi zelo* skrčili.
V Zgornjih Halozah je tretjina do polovico* površine pokrite z go



zdom, v najvišjem  južnem  delu celo preko polovice. V spodnjem 
delu je gozda m anj; tu  so v nižjih goricah, ki so posebno dobre za 
vinograde, povečini le osojna severna pobočja porastla z njim. 
N ajm anj ga je na skrajnem  vzhodu, k je r mu je v (stari) občini 
Zavrč ostalo le še 24 '% celotne površine. V vseh Halozah zavzema 
gozd 40 %* tal. Gozd daje Haložanom kolje, ki ga je treba vedno 
znova obilo* v vinogradih, zelo* veliko- napravijo! drv za kurjavo, 
ki jih  prodajajo v bližnja mesta, zlasti P tu j, jako mnogo tudi v 
vasi na Dravsko* polje, k jer prim anjkuje gozda, Za drugačne po-

Pod. 147. Sredi višjih Haloz med Podlehnikom in Žetalami

trebe gre m anj lesa, vzemimo za brzojavne drogove ali za stavbe, 
še največ v višjih področjih, posebno na J ; tam  so Haložani ude
leženi še n a  gozdni posesti v Maceljskem pogorju, k jer so* lepi 
smrekovi gozdi.

Na splošno- je vinogradov v Halozah po posameznih delih 
toliko* manj, kolikor več je gozda. Y celoti je  vinogradom v  Halozah 
odmerjenih 10,9 %* površine*, torej celo* nekaj malega več nego v 
Slovenskih goricah. Največ z vinsko trto zasajenih tal je v Spod
njih Halozah, saj je  v (stari) občini C irkulane k a r  17 %, celotne 
površine v vinogradih, a v stari občini Zavrč celo* 35 %. Večjega 
deleža nim ajo vinogradi n iti v najbolj vinorodnih predelih Slo
venskih goric, okrog Jeruzalema ter p ri Mariboru. Na splošno* se 
seveda v Halozah delež vinogradov v smeri proti J zm anjšuje 
v razm erju s tem, kakor se dviga svet. Zato* je tudi v Zgornjih 
Halozah vinski tr ti odkazanih največ ta l v pasu tik nad Dravinjo,



kje r je vinoreja zelo intenzivna. Toda celo v najbolj južnih občinah 
(Stoprce in Žetale) zavzemajo vinorodna tla  še vedno nad  5 % 
celotnega zemljišča. Povsod se nam  kaže ista slika: soncu odprta 
južna pobočja so od slemena navzdol pod vinsko- trto. V zvezi 
z vinogradništvom je sadjarstvo zelo- važno-. K akor gre vina zelo 
mnogo- v prodaj, bodisi v bližnje sosedstvo- kakor po ostali Slove
niji in še dalje, tako- se izvaža tudi mno-go- sadja, zlasti jabolk. 
Hrošči, sadni škodljivci, delajo- preglavice tudi tu.

Za njive je  odmerjenega v Halozah razmeroma malo zemljišča. 
Položnejša pobočja so v njivah, zlasti v vznožnem delu goric in po 
diluvialnih terasah, o-d koder segajo tu  in tam  še na aluvialno dno-. 
Toda povečini so tam kaj travniki, k i jim  je glavno- področje po
vsod v dnu, bodisi po stranskih dolinicah in grabah kakor po 
glavnih dolinah, k je r je trave največ. V celem je v Halozah v 
njivah s sadovnjaki 19 %, a v travnikih  in pašnikih 25 %  celotne 
površine. Travnikov ter pašnikov je več kot njiv zlasti v južnem 
pasu in v višjih Zgornjih Halozah, a njive so na prvem  mestu v 
nižjih, močno- vinorodnih področjih, posebno- okrog Zavrča. Toda 
pridelki km etijstva po- veliki večini ne- zadostujejo za domačo- po
rabo, kvečjemu pri trdnejših km etijah, živež se mora Halozam 
v znatnih množinah uvažati. Živinoreja se bavi največ z gojenjem 
goveda in nekaj živine gre v prodaj; tudi svinjereja postavi precej 
pridelka na zunanje trge. Končno- pomeni v gospodarstvu zelo 
mnogo še perutnina, p ri m anjših km etijah ne m anj ko p ri večjih; 
prodaja kokoši, piščancev in ja jc  do-naša le prečesto glavno pomoč 
za drobne potrebe.

Glede vinogradne posesti je bilo do pred zadnjo- vojno- podobno 
stanje kakor smo ga karakteriz irali za Slovenske gorice in vini- 
čarstvo- je bilo- tu  splošen pojav, samo da je  zavzelo- nem ara še bolj 
neugodno- razm erje in pomenilo- še hujši socialni problem. Že v 
dobi med obema vojnama je viničarski problem izčrpno proučil 
Fr. Zgeč (209) in v svojih študijah  pokazal, da je bil tudi v Ha
lozah kakor Slovenskih goricah vinograd po najbolj vinorodnih 
področjih (Go-rca, Dežno-, Zavrč, Bori) le v majhnem delu last 
domačinov, povečini pa je bil v posesti tu jih  vinskih trgovcev, 
gostilničarjev in drugih podjetnikov ter meščanov pa samostanov, 
v veliki meri iz P tuja, pa iz drugih bližnjih mest ter trgov, a tudi 
obilo posestnikov iz Avstrije. Vsi ti so- vzdrževali v Halozah vini
čarje, ki so jim obdelovali vinograde. Na podoben način so- obdelo
vali vinograde v Halozah tudi km etje z bližnjega D ravskega po-lja. 
Po nekaterih najboljših vino-ro-dnih področjih v srednjih ter spod
n jih  Halozah je bilo do- polovice prebivalcev viničarjev, ki niso



imeli p rav  nič lastne posesti. Med ostalimi je bilo. obilo, želarjev, 
k i so si morali po velikem delu iskati zaslužka p ri delu v velikih 
vinogradih ali p a  pri Poljancih, kadar je tam kaj doba glavnih 
poljskih del.

Posebej naj opozorimo., kako se je tu ja  vinogradna posest v 
teku zadnjih dobrih sto let tudi v Halozah večala in kako je  tudi

Pod. 148. Dvorec iz prejšnjih časov v Halozah

tu  meščanski kapital pokupil mnoge najboljše vinograde, jih racio
nalno preuredil, povečaval in na ta  način dosegel, da je iz Haloz 
dobival zelo dobro vino pa  primeroma poceni, cenejše pač spričo 
dejstva, da  so. mu haloški viničarji nudili delovno silo izredno 
poceni, plače vano vrh tega v glavnem v naturalijah . Na razpolago 
so študije za katastrsk i občini Gorca in  Dežno (Kolarič, 210) in 
iz njih  moremo, razvideti, kako se je posestno stanje v haloških 
vinogradih spreminjalo, od leta 1825 pa do* naših časov. V katastrski 
občini Gorca (oziroma Dežno) so- imeli domačini leta 1825 v posesti



samo 10,5 % (15,8 %) vseh vinogradov, posestniki iz ostalih Haloz 
8,8%  (4,1 %), posestniki z D ravskega polja 46,8% (18,2 %), me
ščani iz P tu ja  in Brega 24,9 % (15,6%) ter inozemci 5 ,9%  (—). 
Leta 1934 p a  so> imeli domačini 11,7 %i (15,3 %), posestniki iz ostalih 
Haloz 2,4 % (8,8%), Poljanci 13,3 %\ (15,6 %), a meščani iz P tuja 
te r Brega 47,9 %  (59,5 %) in inozemci 14,8 %' (—).

Zmaga narodnoosvobodilne borbe je tudi viničarstvu v H a
lozah napravila konec. A grarna reforma je odpravila posest tujih 
zemljiških posestnikov in še posebej napravila  viničarje za gospo
darje viničarskih domov in zemljišč. Veliki vinogradi, ki so- bili 
v posesti meščanskih kapitalistov in samostanov, so prišli v  last 
domačih zadrug, potem pa so- se povečini preuredili v velika vino- 
gradniška podjetja, ki morejo po modernih metodah obdelovati 
vinograde.

V celem je treba naglasiti, da pridelajo Haloze premalo last
nega živeža pa  da morajo prehrano- dovažati od drugod, bodisi 
z bližnjega D ravskega polja ali od drugod, pa v zameno oddajati 
vino. K ar more na  povprek še prodajati Haložan, so ja jca  pa 
perutnina, zlasti kokoši in piščanci, pa  kom aj kak  priredek iz 
hleva, tele ali prašiča. Trdnih kmetov, predstavljajočih prvotno- 
p last prebivalstva, nastalo n a  pravi poljedelski osnovi, je  tudi v 
Halozah razmeroma malo-; domala le pri njih je poljedelstvo in 
živinoreja večjega pomena, da more samo- z uspehom preživljati 
ljudi.

Haloze spadajo- med naše najbolj kmetske predele; odstotek 
v km etijstvu temelječega prebivalstva znaša tu, v komuni Bori, 
obsegajoči Spodnje Haloze, 84,5 %  ter v komuni Videm, v glavnem 
z Zgornjimi Halozami, 81 %,. D rugačne gospodarske panoge pri
hajajo  ko-maj k a j v  poštev. N eznatni premogovnik p ri Hrastovcu 
nad  Makolami je že izven pravih  Haloz in dela le obdobno. Izko
riščanje premogovnih skladov v Savinskem je povsem neznatno 
in se je ohranilo samo- pri Šesteržah-Medvedcah, toda je komaj 
omembe vredno-, saj im a v rudniku  zaposlitve le p rav  malo- delav
cev. Industrija  v M ajšperku (lesno-kemična, tekstilna) zaposluje 
med svojimi 550 delavci tudi nekaj malega bližnjih Haložanov, 
v obližju ceste na Sto-prce.

NASELJENOST. Potek poselitve bi bil v Halozah posebno inter
esanten; n je proučitev bi nam  nudila zanimive vpoglede, kako- se 
je ta  vinorodna pokrajina uvrščala v ekumeno. V Halozah pre
seneča velika množina najdb iz prazgodovinske dobe. Razmeroma 
zelo- na  gosto- so- posejane po njih, pač znamenje, da se je moral



človek že zgodaj udomačiti v njih. Toda hkrati je značilno*, da gre 
domala le za posamezne najdbe, da pa se niso odkrili sledovi 
v večji množini, ki bi pričali o večjih naselbinah. Edino tako mesto 
je p ri Črmožišah, nedaleč od Žetal, k je r so* našli znake naseljenosti 
iz bronaste dobe ter večje grobišče iz hallstattske periode. Sploh 
se zdi, da je  bila okolica Rogačke gore zgodaj in dobro obljudena, 
bodisi na  severni kot n a  južni strani, pač ker so mimo nje vodile 
zložne prirodne poti iz Podravja k Sotli. Prem otrivajoč razpore
jenost prazgodovinskih najdb (138), moremo* ugotoviti, da jih  je 
nekaj po vrheh in slemenih, toda da je večina ob dolinah po 
vznožnih delih pobočij in nižjih terasah. Iz rimske dobe je v H a
lozah razmeroma malo* najdb. N ekaj malega je rimskih sledov na 
višinah tik  nad  Dravo* (Tomajna, Tranbek, Zavrč) in ob V ara
ždinski Podravini, v notranjosti razen pri C irkulanah le p ri Že
talah, ob cesti, ki se domneva tod mimo n a  Sotlo. Dosedanje 
arheološke najdbe ne dovoljujejo pregleda o* tem, koliko* so* bile 
Haloze kultiv irane ob prihodu Slovencev.

Haloze so* področje izrazite razložene naseljenosti. Po* slemenih, 
glavnih in stranskih, se vrstijo zgradbe, bodisi zidanice in vinske 
kleti nekdanjih večjih zunanjih vinogradnih posestnikov ali hiše 
želarjev. Povečini so* želarske hiše, zlasti pa domovi trdnejših 
kmetov nameščeni v nižjih legah, najčešče ob grapah in v dolinah 
po spodnjih policah, k je r je največ n jiv  in travnikov. Podoba je, 
da je  tudi v Halozah človek, bodisi prazgodovinski kakor staro
slovenski naseljenec in kolonist starejšega srednjega veka, zavzel 
najprej spodnje lege, a  se povzpel n a  višine* šele polagoma, v raz
merju s tem, kakor se je čedalje bolj uvajala  vinoreja; podrobna 
proučitev bo mogla šele preizkusiti, ali je ta razvojna slika, ki 
nanjo kažejo nekateri značilni primeri, v vsem obsegu točna.

Redki so* primeri, da so v Halozah domovi zgoščeni v zaselek 
ali vas, saj so v najvišjih Zgornjih Halozah km etije celo tako na 
redko, da bi mogli tam, kjer ni vinogradov, govoriti še o* samnah. 
Redki zaselki ali vasice so nameščene le v glavnih dolinah (Žetale, 
Črmožiše, Stopree itd.). Toda celo* ob cerkvenih središčih se je 
namestilo* le jako* malo* hiš. V Halozah imamo* le novejše župnije, 
saj ni bilo niti na  njihovem obrobju nobene pražupnije; zato* so 
ob župnih cerkvah nastale le malenkostne zgostitve celo* tam kaj, 
k jer gre za relativno starejše fare.

Med najpom em bnejša naselbinska jedra v Halozah spadata 
Zavrč in Bori, navedena že v zvezi z D ravskim  poljem, s katerim  
sta imela poglavitne eksistenčne stike in  genetične osnove. Podobno 
pozicijo je imel stari grad Tranbek ali D ravinjek, postavljen tik



nad spodnjo- Dravinjo, k je r je  obvladoval vhod v dolino Rogatnice, 
po- kateri je od nekdaj vodil glavni prečni prehod skozi Haloze. 
O važnosti tega k ra ja  pričajo- prazgodovinske in rim ske izkopa
nine na istih obvladujočih vrheh. Kesneje v srednjem veku so 
grad opustili, a njegovo- strateško- vlogo- prenesli na  Bo-rl in Zavrč, 
naselbinski pomen pa se je pomaknil bolj v dolino- spodnje Rogat
nice. Tam kaj so imeli svojo poglavitno- postojanko p tu jsk i menihi, 
m inoriti in dominikanci, oboji dediči salzburške p tu jske posesti 
v Halozah, prvi v Podlehniku, drugi nedaleč od tod pri Sv. Trojici, 
k je r je bil nekaj časa celo- samostan.

V isti dolini Rogatnice je bilo staro- naselbinsko- jedro- v pre- 
valnem področju ob D onački gori, izpričano- z izkopaninam i in 
krajevnim i imeni (Gradišče, Tlake, Sv. Jurij). Skromno- naselbin
sko središče je  še pri C irkulanah (Sv. Barbari) s sledovi prazgo
dovinske in rim ske naseljenosti, danes eden najpomembnejših 
kra jev  v Halozah.

Toda v imenovanih, posebej označenih naselbinskih jedrih v 
Halozah kom aj moremo govoriti o- gostejši obljudenosti. Zakaj v 
celem je naseljenost izredno- izenačena in  znaša gostota v zgornjem 
delu enakomerno- 50—75 ljudi na kvadratn i kilometer, a v spod
njem delu, k je r jo  je zelo povečala vinoreja, 75—100. Kakor so 
torej v  gospodarskem položaju nekoliko- na slabšem nego- Slovenske 
gorice, tako- tudi po gostoti. Ni se čuditi, da imamo- tu  opravka 
v zadnjih desetletjih z občutnim izseljevanjem in zmanjšanjem 
števila prebivalstva ali vsaj s stagnacijo; samo še najbolj vinorodni 
del Spodnjih Haloz kaže napredek.

Zelo presenečajo- v Halozah krajevna imena. Kolektivna imena, 
ki so v neposrednem sosedstvu na D ravskem  polju in po prleških 
Slovenskih goricah močno v prevladi, so tu  izjema; primerov imen 
kolektivnega značaja moremo sešteti n a  prste. Ta pojav tembolj 
preseneča, ker imamo tu  opravka s podobnimi zgodovinskimi do
godki kakor v sosedni Prlekiji in tud i podobne gospodarske raz
mere. Tudi po svetniških imenih je  označenih znatno m anj naselij 
nego v Slovenskih goricah. Če si smemo- te  pojave tolmačiti z do
mnevo, da je bilo- v Halozah m anj kesnejše kolonizacije pa  da so 
bile že zgodaj dokaj dobro- poseljene in jim  je gostoto- v današnje 
razm erje stopnjeval normalni počasni razvoj, posebno- uspe-vanje 
vinoreje v novejši dobi, bo- moralo- pojasniti šele podrobno- pro
učevanje.

V prometnem pogledu so Haloze že označene. N aj zadostuje 
opo-zoritev, kako so Haloze po dolgem slabo prehodne, a zato tem 
bolj v prečnem smislu. Toda ker so- na  razpolago bodisi na vzhod



nem koncu kakor n a  zahodu prastare  velike prirodne poti, so se 
haloški prehodi iz Podravja na Sotlo ter k  Bednji le malo upo
rabljali. Med njimi je pomenil še največ prehod na obeh straneh 
Rogačke gore ob Skrabski te r zlasti Rogatnici, ki je  ohranil svoj 
pomen do- dobe železnic. Haloze so- vendarle ležale v vseh časih 
nekako v zatišju, k a r  je  pripomoglo-, da se je v njih  držalo staro 
prebivalstvo- prim erom a zelo- konservativno-. Zato- nas tudi p rav  nič 
ne preseneča, da ni v njih nikakega tržnega središča, niti n a j
m anjšega zam etka zanj. Saj tu  n ik jer priroda ne vabi h koncen
traciji. Celo- v neposrednem sosedstvu Haloz se ni moglo- nobeno od 
tržišč uveljaviti, dasi so bili slabotni poskusi v tej smeri (Makole, 
P tu jska  gora). Skozi dve tisočletji je  bil in je še sedaj P tu j glavno 
urbansko središče tud i za Haloze, ki so nanj navezane najbolj 
z neštetimi gospodarskimi in socialnimi ter tudi političnimi vezmi; 
saj pripadajo- Halo-ze Ptujskem u okraju  v  vsem obsegu te r so- v 
vseh pogledih navezane na Dravsko polje,

MARI BOR

LEGA. M aribor je v vsakem pogledu središče slovenskega Po
dravja in drugo- največje mesto v  LR Sloveniji.

M aribor stoji za D ravsko polje docela periferno in b i se samo 
kot središče te poljedelske kotline ne mogel kosati s Ptujem , ki 
je postavljen bolj o-sredno. M ariborska lega vsebuje elemente večje 
perspektive. Tu se stikajo pokrajinske enote: Pohorje in Kobansko-, 
ki ju  loči in  h k ra ti veže- D ravska dolina v veliko go-zdno-gorsko 
pokrajino z obilnimi vodnimi silami, pa Dravsko- polje, ki se 
D ravska dolina vanj razširi p rav  p ri Mariboru, in Slovenske go
rice, k i se vanje zniža Kobansko- nekako n a  isti črti, kakor se 
Pohorje spusti brez prehoda v široko- ravnino ob Dravi. D ravsko 
polje s svojimi širokimi, že zgodaj v polje preurejenim i ravnimi 
ploskvami, Slovenske gorice z enakomernimi brdi, k i ima na  njih 
vinska tr ta  na, vsem Slovenskem in v  vsem vzhodnem alpskem 
obrobju svojo najboljšo domeno-, pom enita poglavitno- okolico 
mesta. Pokrajine, n a  katerih  stiku je nastal Maribor, imajo tedaj 
zelo- razno-vrstne prirodne o-sno-ve za gospodarstvo- in nudijo urban- 
skemu središču jako- pestro- množico- proizvodov za obdelavo, pre
delavo te r kupčijo-. Mesto, k i se razvije na takem  stičišču, ima 
dobre pogoje, da zraste preko krajevnega okvira.

M aribor je  dobil za svoj nastanek in za svojo krepko- rast še 
drugih pobud. Na prvem  mestu med njimi je prometna lega. Res



da je p rastara  pot ob vzhodnem robu Alp tekla prvotno« nekoliko 
vzhodneje, čez P tuj, toda že zgodaj se je uveljavljala tudi pot ob 
Pohorju in ob Kozjaku, ki jo je nase vabila meridiansko« zarezana 
dolina srednje Mure, pokrita s širokim pasom prodne nasipine. Za 
zvezo med obema oddelkoma poldnevniške poti nudijo Slovenske 
gorice prav  ugoden prehod, k er so tu  skoro najožje in vrh tega 
razčlenjene po mnogih vzporednih potokih v lahko prehodne, 
enakomerno« visoke hrbte poldnevne smeri. Tod čez moremo že 
zgodaj domnevati prometno zvezo«, rimsko cesto« so ugotovili arheo
logi iz P tu ja  čez Dravo nekako vzhodno« od M aribora na  Lipnico 
(Flavia Solva, 7, 17). Kesneje, v srednjem in novem veku, ko se je 
ustalila politična meja med Ogrsko in  Štajersko«, je postala ta  pot 
glavna cesta, ki je vezala severne dežele z D unajem  na Trst in 
morje. Z njo so« napočili za M aribor najboljši časi.

M aribor pomeni oni kraj, k jer se ta  pot križa s podolžnim 
prehodom ob Dravi. Značaj tesne debri med Falo« in  Vuhredom je 
sicer D ravski dolini jemal privlačnost dobrega priro«dnega prehoda 
in povzročal, da se je v rimski dobi glavni promet na Celovško 
kotlino usmeril po« Vitanjskem podolju. Toda vendar je tud i D rav
ska dolina že imela cesto v rimski dobi in v srednjem veku je 
pomen tega prehoda še bolj naraste! spričo velike politične vloge, 
ki jo je imela Koroška v Vzhodnih Alpah. K temu pride še D rava 
sama, k i je  p riha jala  v poštev kot vodna pot za prevoz lesa. 
Skratka: podolžna D ravska dolina je pomenila v razporedbi pri- 
rodnih potov eno« najvažnejših osno«v in stik med njo« ter obalpsko 
prečno potjo' je  pomenil izbor naselitvene točke za Maribor. D rava 
ima tu  svojo« strugo« zarezano p rav  globoko v prodno nasipino, 
tako« da je ožja in da nudi več prik ladnih  mest za prekoračenje.

D oba železnic je vrednost elementov, na katerih  sloni nastanek 
in uspevanje Maribora, še potencirala. Zato« ni naključje, da po
meni m odem a doba največjo in najhitrejšo« rast mesta te r njegov 
najživahnejši procvit.

TLA. Zemljišče, na  katerem  stoji. Maribor, je jako preproste 
sestave. Ravan p ripada dravskem u vršaju, k i ga je reka kesneje 
prerezala s svojo 20—25 m globoko strugo« v dva dela. Tla so« tedaj 
povečini iz proda, ki je  zelo mešanega izvora. N asipina je raz
rezana s štirimi terasami, ki jih  je  izdelala D rava, tako da  sprem
ljajo ježe rečno strugo« v glavnem vzporedno«. N a Teznem je vrh 
tega ohranjen del nekdanje dravske struge kot suha dolina; to je 
Stražun, do 200 m širo«ka in čez 20 m globoka suha dolina, ki je 
porastla z gozdom. Stražun je s svojim dnom dosegel glinasto
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ploščo, ki predstavlja podlago prodni nasipini te r  konglomeratu 
in ki p riha ja  po n jej voda s pohorskih višin do osredja Dravskega 
polja v m ariborski okolici, izstopajoča tu  na dan v dobrih stu
dencih. Tudi izvirki, ki so dali ime vasi Studenci p ri Mariboru, 
sedaj delu mesta, prihajajo  iz istega vodonosnega glinenega sloja 
(212 b; 133; 221). T a vododržni in vodonosni sloj gline, ki predstavlja 
dejansko podlago prodni nasipini dravsekga vršaja, je zelo dra,-

Pod. 150. Drava v Mariboru med Orešjem ter Pobrežjem

gocen, saj pomeni neizčrpno' zalogo sveže in čiste vode, ki jo za
jema mestni vodovod n a  Teznem (225; 221). — Površje ravnine 
v M ariboru je  do neke mere razgibano' z dravskimi terasami, ki 
jih  je četvero (212 b, 15; 221), a  so. povečini k a j malo visoke; še 
najvišje so tiste, k i so D ravi najbližje. Zato teče reka s svojo' vodno 
gladino nekako okrog 20 m pod ravnino, torej v dosti globoki in 
strmo vrezani strugi. Ravnina sama leži v glavnem delu Maribora 
v nadm orski višini med 280 in 270 m; stari M aribor v osredju je 
274 m visoko.

S prodno nasip ino se meša glinasta naplavina, ki so jo potoki 
naplavljali bodisi s Pohorja kot s Slovenskih goric. Vznožje Slo
venskih goric obroblja pas zemljišča, ki sestoji iz gline in kaže ob 
potočkih m ajhne vršaje, toda ne sega daleč n a  jug, marveč samo 
nekako do> črte, ki poteka od M ladinske (poprej Koroščeve) do 
Wilsonove ulice (212 a, 8). Glinasto zemljišče se vleče p rav  tako



na južnem  robu ravnine, le da v širšem pasu ob vznožju Pohorja, 
kam or so p rst nanašali in jo še vedno naplavljajo potoki iz škri- 
] jev ega hribovja. Nedvomno se je m eja med prodno dravsko na
sipino te r glinasto pohorsko naplavino v raznih dobah kvartarnega 
nasipanja m enjavala; vedno pa je  prevladovalo- naplavljanje gline 
tako- na vznožju Pohorja lcakor v pasu pod Goricami, medtem ko

Pod. 151. Središče Maribora ob novem mostu čez Dravo

se je  v sredo vlegel mogočni dravski vršaj. Zato so opekarne na 
stale bodisi ob vznožju Goric, bodisi na J na  vznožju Pohorja.

V celem so- tla, na  katerih  se je  razprostrl Maribor, za gradnjo 
jako ugodna, tembolj, ker mesto n a  mehka in bolj vlažna tla ob 
Pohorju še ni seglo v polnem obsegu. Veliko množino- talne vode, 
ki se nateka v prodnih tleh, so- izrabili za mestni vodovod na 
Teznem, ki oskrbuje mesto z jako  dobro- pitno vodo. Na gorice 
v obodu ravnine M aribor ne sega, niti na  jugu niti n a  severu, k jer 
je bila edina, k starem u mestu spadajoča točka, grič Piram ida, 
sedež stro-davnega gradu, ene od začetnih osnov mesta ; toda o- njem 
danes ni nikakih  gradbenih sledov več. Rob Slovenskih goric med 
Kamnico- ter Malečnikom poteka skoro- premočrtno-; ob njem se 
gorice vzpenjajo dokaj strmo- nad  ravnino-, k a r  seveda ne vabi 
k  zazidavi. Na jugozahodnem obrobju ravnine se dviga osamljeno 
priostrena Pekrska gora (»Slovenska Kalvarija«), o- kateri pravi



ljudska pripovedka, da jo je hudič odtrgal od Pohorja in zagnal 
semkaj; zares sestoji iz tonalita docela osamljeno- (133 a, 5).

D rava teče tako globoko-, da s poplavami ne more nagajati 
mestnemu naselju Maribora. Je pa  dokaj široka, tako- da še danes 
vodi poleg železniškega čeznjo le eden veliki most za vozovni 
promet, medtem ko- ima mali mostič med Strmo- te r Črtomiro-vo 
ulico le pomožno- vlogo- brv i in  j e  tud i novi most med O reškim  
nabrežjem  ter Zrko-vško- cesto- le zmerne zmogljivosti. Toda cesta 
se je morala vedno spustiti strmo navzdol do struge, šele no-vi, 
v mnogo višji legi zgrajeni most je odpravil klance. D rava je v 
predelu M aribora odmaknjena za toliko- od Goric, da je- bilo dovolj 
prostora za mestno- naselje vse do 19. stoletja in je dotlej Maribor 
stal le na levem bregu, med reko in Piramido, ki sta mu odmerili 
postojanko-. Toda tik  pod mestom se- prim akne D rava tesno- h Go
ricam, tako da izpodkopava in  melje njihovo- vznožje o-b Meljskem 
hribu oziroma Melju (400 m), ki ima menda od tod svoje ime. Tudi 
malo višje od mesta, pri Kamnici, vidimo Dravo- pritisnjeno- prav  
h Goricam in tu  je ob M ariborskem otoku po epigenezi zarezala 
svojo- tesno strugo- v škriljeve laporje.

NASTANEK IN RAZVOJ. M aribor se ne more ponašati s takó 
staro urbansko- tradicijo kakor P tu j, Celje ali Ljubljana, saj mesto 
v starem  veku ni imelo- nikake-ga tržnega predhodnika in je- tudi 
za srednji vek tržno naselje ugotovljeno- šele- razmeroma kesno. 
Zakaj kot trg  ga zgodovinski viri p rv ik ra t im enujejo v letu 1209, 
medtem ko- se leta 1254 p rv ik ra t izrecno označuje kot mesto- (7). 
Toda m ariborska soseska izpričuje znake že p rav  stare obljude
nosti, in  sicer, kakor je priro-dno, n a  prodni površini n a  obeh 
straneh Drave.

Sledove najstarejše kulture, in sicer iz neo-litika, so- našli pri 
Hompo-šu n a  vznožju Pohorja ter v Kamnici na  vznožju Koban- 
skega in pa  n a  Teznem, k jer so »omogočali neo-litskemu človeku 
obstoj in razvoj isti s-tražunski studenci, k i današnji M aribor po 
vodovodu zalagajo- s pitno- vodo-« (213). V nekdanjem  Magdalen- 
skem predm estju so- našli kulturne sledove človeškega bivališča iz 
bronaste dobe, na o-zno-žju Slovenskih goric sledove iz kesno-bro- 
naste ter zgodnje hallstattske dobe, a nekoliko- pod Mariborom, 
med Pobrežjem in Zrkovci, iz latenske dobe (212). Te najdbe k a 
žejo-, da je bila soseska M aribora člo-ve-ku bivališče skozi domala 
vse epo-he prazgodovinskega razvoja. š irša  okolica mesta se odli
ku je  p rav  tako- po- obilnih izkopaninah, pričajočih o jako- močni 
naseljenosti, iz hallstattske dobe na  prim er v Rušah, iz hallstattske



in laténske dobe nem ara še v večjem naselju na pohorski Posteli, 
katere prvotno domače ime se je najbrž glasilo Gradišče.

Končno- so našli v novejši dobi v bližini dravskega mosta tudi 
izkopaninske predm ete iz rim ske dobe; neznatni so sicer po- mno
žini, a pričajo vendarle o- kontinuiteti naseljenosti, kakor se pač 
drugače ne bi moglo pričakovati. Saj se v  bližini M aribora do
mneva križišče dravske in  prečne obalpske ceste.

r

Pod. 152. Maribor v celoti s Slovenskimi goricami 

Pogled s Pohorja

Znani začetki sedanjega M aribora segajo v dobo- borbe z Ma
džari, v čase, ko je  šlo za ohranitev in u trditev  meje v Podravju. 
N astanek naselja je navezan na grad, in sicer na G rad na Piramidi, 
ki o» njem danes ni več nikakih  sledov in ki ni niti imena zapustil 
postojanki. P iram ida (v nemškem Piramidenberg) je  eno od brd, 
ki obrobljajo ravnino na  severni strani, 383 m visoko-, torej dobrih 
sto metrov nad njo. Zavzema prostor v kotu med ravnino- ter 
dolino Počehovskega potoka, ki nudi najzložnejši prehod čez Slo
venske gorice proti severu in ki jo uporabljata Šentiljska cesta ter 
železnica. N a Piram idi je nastal grad, domnevno v obrambo zoper 
Madžare. M adžarski napadi so- prihajali po- D ravski dolini n a 
vzgor, interes na obrambi pred njimi je imela predvsem Koroška,



saj se je  v ta  nam en tu  osnovala D ravska marka, z jedrom na 
Zgornjem D ravskem  polju, obsegajoča še njegovo obrobje. Ni čudo» 
da se je postavilo naziranje, da je  imel grad na  P iram idi namen, 
braniti vhod v  D ravsko dolino-, po kateri vodi med Pohorjem in 
Kozjakom prehod na  Koroško (212). Toda za obrambo- prehoda 
po D ravski dolini je imel grad na P iram idi nekako- zatišno- lego-, 
vsekakor p a  nekoliko premalo- strateški položaj. Podoba je  zatega
delj, da je imel izbor te postojanke vsaj tudi še namen, obrambo 
D ravske doline združiti z obvlada tiste točke, ki gospoduje hkrati 
nad prehodom proti severu. T a svo-jstva lege gradu n a  Piram idi 
pridejo v polni meri do- veljave po letu 1148, ko je D ravska m arka 
prišla v posest štajerskih grofov, kesneje vojvod te r nehala biti 
izpostava koroške deželne oblasti. H auptm ann p riha ja  do- za
ključka, da je M aribor nastal šele po- letu 1148, torej potem, ko 
je prišla D ravska m arka v posest štajerskih krajišniko-v, ki so 
imeli interes na  prometni in  politični zvezi S— J. Zgodovinski vir, 
ki omenja M aribor pred  letom 1148, H auptm ann zavrača in mu 
docela odreka verodostojnost te r prihaja  do- zaključka, da so Ma
ribor ustanovili šele štajerski krajišniki, domnevajoč, da je bil 
Mariborski grad na P iram idi ustanovljen v dobi med leti 1148 
in 1164, a malo zatem, v dobi med 1165/74 in 1182/89, da je nastal 
pod njim  trg Maribor. H auptm ann se pridružuje mnenju, da je 
bil M aribor ustanovljen kot urbansko naselje na novo- pa  da se ni 
razvil iz stare vasi ali iz naselja pod gradom. Ustanovil p a  ga je 
štajerski krajišnik, ker mu je  bilo treba čvrstega oporišča na poti 
v novopridobljeno- Laško in ker je  moral stremeti po zagotovitvi 
trgovskega po-ta od S n a  J (227).

Tržno- naselje pod gradom niso- naslonili na  vznožje goric, 
marveč na  prehod čez Dravo-. Po-vsem prirodno je, da je  bil trg 
osnovan na ravnini na  levem bregu reke, toda. ne tik  pod gradom, 
zakaj tam kaj je zemljišče ilovnato in n ikakor ne sušno-, pa še 
dolga stoletja porastlo- z gozdom (212; 220), marveč n a  prodnih tleh 
v bližini reke. Razporedba cest in ulic govori za domnevo, da 
moremo ruralnem u naselju, če je  sploh kdaj bilo tu, pripisovati 
le kratko- in malo- obsežno- posredovalno vlogo- p a  da je  brž nastalo 
ali bilo- celo- ustanovljeno- tržišče ob mostu. Leta 1209 se imenuje 
tu  prvič trg, a leta 1254 mesto (7, 232).

Deželni knezi, v katerih  lasti je ostal Maribor, so- novo- usta
novo- jako- krepko podpirali, tembolj, ker je  bil P tu j v salzburški 
posesti. M aribor je  napredoval tem  krepkeje, ker je bila lega 
ugodnejša za pro-met na daljavo, bodisi po- štajerski podolžni pro
metni črti, to je veliki obalpski poti, kakor za trgovinsko zvezo



m linarji in zdi se, da so bili ladijski mlini na D ravi zelo važni, 
saj ima okolica le slabe potočke, ki so velik del le ta pičlo založeni 
z vodo ali celo suhi. V podaljšku (sedanje) Mlinske ulice te r nad 
»Benetkami« ob starem mestu so bili mlini (212 a, 62). Domneva 
se, da je  bilo tud i poljedelstvo' važen v ir življenjskega obstoja za 
znaten del mariborskega prebivalstva (212—218). Tudi splavarstvo 
se v M ariboru že zgodaj imenuje, lesna trgovina se je že rano 
koncentrirala tu, na  meji širnega gozdnega kompleksa. Splavarji 
so morali p rista ja ti v M ariboru; še danes je  v zgornjem delu sta
rega mesta ob dravskem bregu »Pristan«. Tudi usnjarstvo' se je 
razvilo v legi ob D ravi (prim. U snjarsko ulico). Židje so' imeli svoj 
mestni del okrog današnje Zidovske ulice.

M aribor je naglo napredoval, se večal in širil. Ni čudo«, da je 
spričo- ugodnejše lege in podpore deželnih knezov km alu dohitel

s Koroško-. Trgovina je imela tu  že takoj od začetka jako  ugodne 
postojanke, tembolj, ker je mesto dobilo privilegij, da je le samo 
smelo trgovati z vinom iz Podravja te r Pom urja n a  Koroško- pa 
razen tega imelo v dokaj bogati poljedelski okolici obilo proiz
vodov za druge vrste trgovstva. Zelo- so' se razvile obrti v mestu. 
Med prvim i obrtniki se poleg mesarjev in čevljarjev imenujejo

Pod. 153. Maribor, Pristan, nekdanje pristanišče na Dravi



P tu j in ga po številu prebivalstva do 15. stoletja nem ara celo že 
ka j malega prehitel (212). Kolikor bolj so opuščali staro srednje
veško cesto skozi P tu j, Radgono, H artberg n a  D unaj in  je namesto 
nje zaradi nesigum osti na vzhodu pridobivala po važnosti cesta 
Bruck—Gradec—Maribor, toliko» bolj so» rasile od tega koristi za 
Maribor.

Toda kakor pri drugih mestih našega področja, je pomenil 
tudi p ri M ariboru konec srednjega veka njegov višek, k a r  zadeva 
starejšo dobo». P rv a  stoletja v  novem veku so prinesla m arsikatere 
neugodnosti, k i so' pomenile stagnacijo' ali ceto nazadovanje; zlasti 
se je moglo opaziti, da so se spričo tega meščani čedalje bolj obra
čali h km etijstvu (212). Tudi ni bilo» mestu v korist, da je P tu j 
prišel pod deželnoknežjo oblast, s čimer se je okrnil m arsikateri 
dotedanji monopolni privilegij Maribora. Po» svoje so k  navedenim 
prispevale še velike nesreče v obliki kužnih bolezni in požarov.

MARIBOR V MODERNI DOBI. Nov ogromni procvit pomeni mo
derna doba 19. in  20. stoletja. Sedaj se je še p rav  posebno izkazalo, 
da  je lega M aribora po p ri rodnih pogojih ugodnejša od položaja 
P tuja.

Spoznali srno», da M aribor ni pomenil le tržno središče manjše 
pokrajine, marveč tudi stičišče večjih pokrajinskih enot pa da je 
spričo» tega. njegov procvit zavisel od prom eta na daljavo». Moderna 
doba je prinesla v p rav  posebni meri izkoristitev teh pogojev, in 
sicer že v zgostitvi ter modernizaciji cest, še v mnogo večji meri 
p a  z zgraditvijo železnic. K veliki cesti D u n a j—Trst, k i se je če
dalje bolj uveljavljala kot m agistrala prometa v vzhodnih alpskih 
deželah, se je  pridružila sredi 19. stoletja še tako» imenovana 
»južna« železnica, ki je  dosegla M aribor že leta 1846. M aribor je 
prvo mesto' n a  slovenskih tleh, pa  hkrati v vsej Jugoslaviji, k i je 
dobilo» železniško' zvezo» in k je r je  najbolj zgodaj začel delovati 
železniški promet. Na glavno» železniško» progo» D unaj—Maribor— 
Trst se je km alu naslonila velika dravska železnica, ki so jo» do 
leta 1863 zgradili do» Celovca, do' leta 1864 do Beljaka, a  v  letu  1871 
do Franzensfeste, tako da je  s tem postala ena redkih podolžnih 
železnic v Vzhodnih Alpah. Križišče dveh velikih prog je pomenilo 
ogromno prometno» ugodnost za Maribor, ki je s tem dobil moderno 
tehnično ojačitev taistih faktorjev, ki so» bili poglavitna osnova za 
njegov nastanek. P rav  značilno je, da je  Celovška kotlina in  sploh 
Koroška dobila svojo' prvo» železniško» progo» z izhodiščem iz Mari
bora, a šele kesneje v prečni smeri od severa. — Železniška proga 
ob D ravi navzdol in  v osrčje Panonskega nižavja (na Budimpešto»)



se ni izpeljala z izhodiščem iz Maribora, marveč iz Pragerskega, 
k a r  p rav  gotovo ni b ila srečna poteza ne za tedanji ne za sedanji 
Maribor. V endar je  v novejši dobi, posebno po letu 1918, M aribor 
dobil funkcijo; izhodiščnega križišča za železniški promet z D rav 
sko ravnino tja  do Kotoribe; vlaki izhajajo  iz Maribora, ne morda 
iz Pragerskega; bila bi tedaj praktičnejša neposredna železniška 
proga med P tujem  in Mariborom, tekoča ob D ravi, kakor so« si jo 
res sprva želeli P tu jčani (192). Pomen koroške proge je s spre
membami državnopolitičnih m eja v letih 1918—1920 jako  trpel, 
n jena funkcija  se je skrčila domala popolnoma na lokalno« progo 
skozi Pohorsko' Podravje, ki je ohranila le še malo tranzitnega 
prometa.

Jakost osebnega in zlasti tovornega prometa na  mariborski 
postaji je  zelo velika. Tudi značaj skupne mejne postaje v Avstrijo» 
priča o« veliki vlogi železniškega prehoda. Še p rav  posebno zgo
vorno pripoveduje o značaju M aribora kot križišča velikih prog 
dejstvo, da so takoj v začetku, v  letu 1863, namestili v  Studencih 
velike železniške delavnice, ki so« še danes med največjim i m ari
borskimi industrijsko-obrtnim i podjetji.

Vloga M aribora kot železniškega križišča bi bila izpopolnjena, 
ako' bi dobil še neposredno progo skozi Slovenske gorice, mimo 
Lenarta tja  do m urske proge med Radgono in Ljutomerom.

Železnica je  močno« skrčila, v nekih pogledih popolnoma za
m enjala tovorni prom et po Dravi. N avaja se, da je živel M aribor 
pred otvoritvijo železnice od tranzitne trgovine z alpskimi deže
lami, predvsem s Koroško, p ri čemer je  glavno« prometno žilo* po
menila D rava, plovna 4—7 mesecev (212), Po« n jej so« prevažali 
s Koroške kolonialne, tekstilne in rudarske izdelke. Šajke, k i so 
vozile železo s Koroške in iz pohorskih kovačnic, splavi z lesom 
za kurjavo«, s stavbnim lesom, z deskami in  s koli za trto so p ri
stajali v  tukajšnjem  pristanu (Baš, 212, 146). Po« letu 1846 se je 
prom et na D ravi skrčil na splave, ki za, mesto- niso« pomenili skoro 
nič. V času druge svetovne vojne pa  so se vožnje s splavi nehale 
popolnoma in na novih hidrocentralah na D ravi propustov zanje 
sploh več ne delajo«.

Trgovinsko« posredovanje med pokrajinskim i enotami, različ
nimi po« prirodnih pogojih in po» gospodarski strukturi, je ostalo 
oznaka mariborskega gospodarskega življenja. M aribor je oprav
ljal v velikem razm erju trgovino« s proizvodi poljedelstva, živino
reje, v inarstva te r gozdarstva. Dandanes prevzema mariborski trg 
proizvode pretežno agrarnega spodnjega slovenskega Podravja, in 
sicer jajca, perutnino, sadje in seveda vino«. Trgovci so prevajali
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vse to dalje na pretežno' industrijski sever srednje in zgornje Šta
jerske ter še dalje. Z novim političnim stanjem  po letu 1918 so za 
ta blagovni prom et nastale m arsikatere težave ter ovire in poiskati 
je bilo treba v več ko- enem pogledu novih usmeritev. Znaten del 
m ariborske industrije se je  razvil na  predelavi poljedelskih pro
izvodov in izdelavi hranil te r pijač. Tu so- se razvile usnjarske 
tvornice, parn i mlini, klavnica, podjetja za izdelavo* mesnih iz
delkov, zlasti zaklane perutnine, pa  pivovarne, tvornice mila, 
zelen jadarstvo, lesna trgovina z nekaj industrije itd.

Industrija  se je sploh želo krepko* razm ahnila v Mariboru. 
Velike železniške delavnice so ji dale predvsem svoj pečat, saj so- 
pomenile dolgo- največji industrijski obrat v mestu. Postavljene 
ob koroški kolodvor, soi postale glavni razvojni činitelj Magda- 
lenskega predm estja (212, 147), sedanjega Tabora, in južno- od 
D rave ležeči nekdanji okoliški k ra ji Studenci, Razvanje ter Nova 
vas so se razvili ter urbanizirali na osnovi v njih temelječe za
poslitve. V novejši dobi so se krepko- razvile tudi druge indu
strijske panoge, kovinska in  kemična, pa  še take, ki jih privablja 
konsum večje množine mestnega prebivalstva kakor tudi agrar
nega podeželja. Rudnih virov M aribor nim a v okolici, niti v bliž
njem sosedstvu, a premog mora dobavljati iz Posavskega hribovja. 
Toda ogromno vrednost je imela silna zaloga pogonske sile, k i jo 
je  nudila mariborski industriji in  sploh mestnim potrebam  velika 
hidrocen tra la  v F  ali na Dravi. Saj je črpala od tod vsa mariborska 
mestna soseska električno' silo-, bodisi za svečavo- ko-t za pogonsko- 
silo, ki je  bila v prim eri z ljubljanskim i razm eram i dokaj cenejša. 
Vsi ti pogoji — poleg cene delovne sile seveda — so- privabili v 
dobi med obema vojnama novo' industrijsko- panogo, tekstilno in
dustrijo-, k i se je razm ahnila v teku medvojnih let v ogromni meri 
te r vtisnila svoj pečat celim mestnim delom. Nič m anj ko- 46,7 % 
delavstva v (Velikem) M ariboru je živelo od nje (po stanju v 
letu 1938). Bodisi tekstilna kot druga industrijska podjetja so se 
naselila največ v  južnem  in zlasti v vzhodnem delu Maribora.

INDUSTRIJA V MARIBORU PO LETU 1945. Industrija  v  Mariboru 
je doživela z osvoboditvijo- po- letu 1945 in z obnovo ter z uveljav
ljanjem  načrtne gospodarske reorganizacije ter s socializacijo- zelo 
globoko segajoče p rented be. Stanje, kakor ga imamo- danes, se 
temeljito razlikuje o-d predvojnega. Spremembe so- se izvedle pred
vsem v dveh smereh: prvič, v preusm eritvi in bistveni snovni pre- 
drugačitvi mariborske industrije ter drugič, v večji koncentraciji. 
Pregledno sliko- o tem dobimo- že, ako primerjamo- stanje iz le ta 1939



(prim. karte 9 do 14, v 41) ter sedanje stanje (34; 55 b; 55 c; 214; 
231; 275; 277).

Poglavitna karakteristika industrije v M ariboru je v tem, da 
je tekstilna industrija, k i je pred vojno predstavljala dominantno 
industrijsko panogo, sedaj odm aknjena na drugo mesto», prvo» mesto 
p a  je prevzela kovinska industrija, o» kateri moremo reči, da za
vzema dominantni položaj. V vseh m ariborskih kovinskih pod-

Pod. 154. Maribor
Pogled proti Pohorju čez mesto z industrijskim  Orešjem v ospredju

jetjih  je zaposlenih skupno po stanju v  zadnjem času nič m anj ko 
12.065 delavcev in uslužbencev, k ar pomeni 55,55 %  vseh v Mari
boru v industriji zaposlenih. Tekstilna industrija, k i se je v  obdobju 
med obema vojnam a tako mogočno povzpela v Mariboru, zapo
sluje tud i danes zelo» veliko ljudi, nam reč skupno» 6980 delavcev 
in uslužbencev, toda vendarle samo» 32,14 %» vsega mariborskega 
delavstva.

Poglavitna kovinska industrija  v M ariboru se je potemtakem 
zgradila malodane docela n a  novo» v do»bi socialistične graditve. 
Na prvem  mestu je treba imenovati njeno» največje in najm oder
nejše tovarniško podjetje TAM, Tovarna avtomobilov Maribor, ki 
je zgrajena na  Teznem. V zadnji vojni so nemški okupatorji tu  
zgradili manjšo tovarno» letal, k i smo» jo» v letu 1946 preusmerili



v izdelovanje avtomobilov in jo v  naslednjih letih polagoma večali 
te r razširjali, ji gradili nove velike objekte ter jo- tehnološko« izpo
polnjevali. Izdeluje predvsem avtobuse in kamione te r traktorske 
in kamionske prikolice; n jih  proizvodnja raste od leta do leta. 
Izdeluje tudi rezervne dele za vsa vozila TAM pa tudi specialno 
orodje, zlasti rezilno in merilno. Zaposluje skupno blizu 3300 de
lavcev in nameščencev ter je po« številu delavstva drugo« največje 
tovarniško podjetje v sedanjem Mariboru. Izdelana vozila prodaja 
po vsej Jugoslaviji.

Drugo« največje kovinsko podjetje je Delavnica železniških 
vozil »Boris Kidrič«, ki se je  razvila iz nekdanjih železniških de
lavnic, ustanovljenih v letu 1863, a se je  sedaj osamosvojila in  dela 
ločeno od železniške uprave. Med vojno« je tovarna mnogo« trpela 
od bom bardiranja; z obnovo« po« letu 1945 se je hk ra ti razširjala 
in izpopolnjevala. Danes izdeluje železniške vago«ne, potniške in 
tovorne, popravlja jih  ter obnavlja, izdeluje tudi parne kotle 
in še mnoge druge kovinske te r  kovaške proizvode. Zaposluje 
2860 delavcev in nameščencev ter je  med vsemi mariborskimi 
industrijskim i podjetji na  tretjem  mestu, medtem ko« je bil njen 
predhodnik, Železniške delavnice, pred vojno« daleč največje m ari
borsko podjetje«. V zadnjih letih je  tovarna železniške vagone tudi 
že izvažala, na prim er v Turčijo.

Tretje največje kovin sko-industrijsko podjetje Metalna, to
varna metalnih konstrukcij in strojnih naprav  »Franc Leskošek«, 
k i stoji p rav  tako« n a  Teznem, blizu železniške postaje, in zaposluje 
okoli 1500 delavcev ter uslužbencev. Razvila se je iz malih začetkov
— že leta 1920 se je tukaj, ustanovila m anjša Splošna tovarna 
železnih konstrukcij — se razširila in si zgradila po letu 1946 nove 
velike objekte.. D ela železne konstrukcije raznih vrst, žerjave pa 
vijake itd., povečini po« naročilu (214). Sodeluje pri izdelavi novih 
elektrarn, zlasti velikih hidrocentral, izdeluje železne mostove itd. 
Sodeluje s svojimi proizvodi pri graditvah v vsej Jugoslavi ji, a 
tud i že v inozemstvu.

Medtem ko se uveljavlja M etalna z lastnimi proizvodi, je pod
jetje Hidromontaža. v Kamniškem predm estju v glavnem brez večje 
lastne proizvodnje, toda zaposleno zelo« na široko« z montiranjem 
predvsem novih hidrocentral, pa tud i novih tovarn, daljnovodov 
in transform atorskih postaj. Zaposluje okrog 1000 delavcev in na 
meščencev. V zadnjem času se je lotila, tud i izdelave hladilnikov, 
pralnih  strojev itd.

Znatnejše kovinsko« podjetje je še livarna in tovarna kovinskih 
izdelkov v Orešju. Razvila se je iz m ajhnega predvojnega podjetja



(J. Pengg), livarne in tovarne kovin, ustanovljene 1924. leta, ki pa 
je bila z bom bardiranjem  skoro docela uničena, po» osvoboditvi 
obnovljena in razširjena s priključitvijo1 več m ajhnih kovinskih 
podjetij, poprej raztresenih po raznih delih M aribora in okolice.
V n jej je zaposlenih 570 delavcev in nameščencev, a izdeluje razne 
vrste odlitke, okovje, arm aturo, sanitarne naprave itd.

Od znatnejših je  imenovati še Industrijo  kovinskih izdelkov, 
ki je p rav  tako iz združitve več poprejšnjih m anjših kovinskih 
podjetij in  si razširja svoje delovne prostore na  Teznem. Zaposluje 
537 delavcev in nameščencev. Tovarna poljedelskih strojev je  po
stavljena n a  Teznem in izdeluje mlatilnice, motorne sadne škro
pilnice itd. Dedič je  po» manjšem podjetju, ustanovljenem leta 1908 
kot tovarna strojev in  livarna. Zaposluje 290 delavcev in name
ščencev te r se še veča. O d ostalih m anjših kovinskih podjetij naj 
omenimo še podjetje Avtokaroserijo, ki je  bila ustanovljena šele 
le ta 1952 n a  Šentiljski cesti in proizvaja v  glavnem avtobusne 
karoserije za Tovarno- avtomobilov ter je  tako rekoč nje del. Za
posluje okrog 100 delavcev in nameščencev.

Tekstilna industrija  v M ariboru sestoji v  glavneh iz treh ve
likih podjetij. Prvo» je velika M ariborska tekstilna tovarna, ki 
zaposluje 3764 delavcev ter nameščencev in  je po številu delavstva 
največje industrijsko podjetje v  M ariboru sploh, zajemajoče 60 %  
mariborskega tekstilnega delavstva. Stoji v  Orešju tik  ob D ravi 
in je dejansko dedič nekdanje H utterjeve tovarne, ustanovljene 
leta 1926, k i pa  so ji po» osvoboditvi po» letu 1945 priključili še 
sosedno mariborsko1 tekstilno1 tovarno. Izdeluje nekaj bombažnega 
prediva, v  glavnem p a  bombažne in svilene tkanine, bombažni 
sukanec itd.

Predilnica in tkaln ica je  drugi največji obrat m ariborske 
tekstilne industrije. Stoji v Studencih med Dravo- ter koroškim 
kolodvorom, zaposluje 1150 delavcev in  uslužbencev, k a r pomeni
18,6 %  mariborskega tekstilnega delavstva, To je dedič po tekstilni 
tovarni Docktor, češkega izvora, ustanovljeni po letu 1922. Med 
obnovo vojnih poškodb si je prik ljučila stroje drugih manjših 
podjetij.

Na Pobrežju ob D ravi, nasproti Melju, stoji tovarna svile, k i 
proizvaja tkanine iz naravne in um etne svile te r bombažne tk a 
nine,. zaposlujoča 590 delavcev in nameščencev. Tudi ta  tovarna 
je dedič m anjših predvojnih podjetij, a priključili so ji še več 
m ajhnih starih tekstilnih, predvsem svilarskih podjetij, ustanov
ljenih med obema vojnama, tako1 da je  sedaj vse svilarstvo kon
centrirano- v njej.



Na Taboru, nekdanjem  Magdalenskem predm estju, v  Jezdarski 
ulici stoji zelo pomembna Tovarna volnenih in vigonjskih izdelkov; 
proizvaja volneno in bombažno predivo te r volnene in bombažne 
tkanine, zaposlujoča 960 delavcev in nameščencev. Ustanovljena 
je  bila v  p rv i zasnovi 1926.

Od ostalih tekstilnih podjetij naj omenimo- še Tovarno pletenin 
in konfekcije, ki izdeluje trikotažno konfekcijo', perilo in oblačila, 
zaposlujoča okroglo 290 delovnih moči. Stoji na Meljski cesti v 
O rešju in je dedič po treh sorodnih predvojnih tekstilnih pod
jetjih. N a Teznem je še m anjša tovarna trakov in sukanca, prav 
tako dedič po predvojnih podjetjih, zaposlujoča 97 ljudi.

Samo 12,31 %; industrijskega delavstva v Mariboru pripada 
ostalim industrijskim  panogam. Med njim i je najmočnejše pod
je tje Elektrokovina na Teznem, ki je  docela novo in  proizvaja 
predm ete za vse tipe razsvetljave, elektrorotacijske stroje in sve
tilke vseh vrst, zaposlujoča 750 delavcev in nameščencev. Po vsej 
Jugoslaviji streže s svojimi izdelki ter službo in se še vedno- veča, 
ker je povpraševanje po njen i pomoči zelo veliko-. O d kemične 
industrije nam  je imenovati n a  prvem mestu tovarno- Zlatorog, ki 
izdeluje milo- raznih vrst, pralni prašek glicerina, kozmetične pre
parate  itd. Stoji v Melju in je dedič po- stari m ilam i še iz leta 1879, 
a docela prenovljena, zaposlujoča 259 ljudi.

Živilska industrija je v M ariboru k ljub tako močno agrarni 
okolici zelo siromašna. Mnoga m ajhna in docela neznatna pod
je tja  živilske stroke so po' nacionalizaciji združili v skupno pod
jetje Jugoalko- na Partizanski cesti, a je tudi po- združitvi še vedno 
malo pomembno, saj zaposluje ko-maj 150 ljudi. Vključena je tudi 
stara pivovarna Čeligi, ustanovljena še leta 1856. Krepko- je izdelo
vanje mesnih ter podobnih izdelkov, a  drži se največ krajevnega 
konsuma. Preko- tega dela Tovarna mesnih izdelkov v Košakih s 
93 zaposlenci, k i precej svo-je proizvodnje izvaža. Mlinsko podjetje 
v Orešju, zadaj za kolodvorom, s svojimi 140 delavci ter nam e
ščenci proizvaja v glavnem testenine, s čimer se je rešila ob pro
padu stare mlinske industrije.

Tudi lesna industrija  v M ariboru samem ni ka j prida razvita 
in se za bodoče projektira njena, koncentracija, v bližnjem Limbušu. 
Posebej kaže omeniti le to-vamo pohištva v Pobrežju, zapo-slujočo 
233 ljudi.

O d opekam  je največja v Košakih, skromna pa je ta  v Rad
vanju, a najm anjša stoji in malo dela v Razvanju. Mestna pli
narna stoji v  Orešju. Vodovod ima svoje črpalke ob Teznem na 
Tržaški cesti.



Skupno je zaposlenih v vsej mariborski industriji 21.700 ljudi. 
O d tega jih  p riha ja  15,2 %« vsak dan n a  delo iz okoliških vasi z 
vlaki, avtobusi, s kolesi in peš (34).

V celem vidimo, da je industrija  v  M ariboru koncentrirana 
najbolj v O rešju ter na Teznem pa v Studencih. Kovinska ima 
svoje glavne postojanke na Teznem, a tekstilna v Orešju.

DRUGE URBANSKE FUNKCIJE MARIBORA IN NJEGOYA NAGLA 

RAST. Zelo velik del mariborskega prebivalstva ima svojo gospo- 
darskoi osnovo v upravni službi raznih vrst:. Kako se je mogel 
M aribor v prejšnjih  stoletjih okoristiti kot središče deželnoknežje 
oblasti, ki ga je podpirala z vsemi sredstvi, se je že večkrat na- 
glašalo. M aribor se sicer ni mogel povzpeti do« vodilne upravno- 
politične vloge te r postati sedež deželne uprave (kakor Ljubljana, 
Celovec, Gorica), zato zaposlenci v  javnih službah v  njem niso 
n ikdar tvorili tako« izdatnega deleža kakor v navedenih mestih. 
Vendar je bila v M ariboru obdobno tudi upravna vloga dokaj 
pomembna. Med obema vojnam a je bilo tu  nekaj let središče po- 
sebne upravne enote, Mariborske oblasti, obsegajoče večino slo
venske Štajerske s Prekm urjem  in z Mežiško« dolino. Potem je bil 
tu  sedež dveh okrajev, Maribora na  desnem in M aribora na  levem 
bregu D rave; oba sta bila dokaj obsežna. Še širši teritorij zavzema 
delokrog okrožnega sodišča, k i ima svoj sedež v Mariboru. Maribor 
je od leta 1859 sedež lavantinske škofije, k i so« ga prenesli semkaj 
na prizadevanja A. M. Slomška iz Šentandraža v  Labotski dolini. 
Tudi prom etna služba zaposluje obilo- ljudi, podobno« kot drugi 
m anjši uradi zvezne, republiške, okrajne« te r občinske uprave. 
Bližina državne meje mu daje znatno« vlogo« tudi v obmejni službi, 
zlasti carinski. M aribor ima tudi veliko« bolnišnico«, ki se nanjo 
naslan ja predvsem Podravje.

Med kulturnim i ustanovam i je zelo pomemben Pokrajinski 
muzej s skrbno« zbranim i ter smotrno« urejenim i zbirkami; posebej 
so arhivi. V M ariboru so« znatne knjižnice, predvsem Študijska 
knjižnica, Tu je nova Umetnostna galerija, tu  je  Mestni akvarij, 
tu  so nekateri inštituti, predvsem za vinarstvo« in za sadjarstvo«; 
tudi radijska oddajna postaja je tu.

Po« osvoboditvi je bil M aribor pomembno« upravno središče, 
predvsem razširjenega mestnega ljudskega odbora, potem pa sedež 
nekaj časa obstoječe Mariborske ljudske oblasti, obsegajoče v 
glavnem nekdanjo« Štajersko« z Mežiško« dglino te r s Prekmurjem. 
Z organizacijo novih velikih o«bčin-koimm so urejene na področju 
mesta M aribora ter okolice štiri nove občine: Maribor-center,



M a r  ib or- K oš ak i, M aribor-Tabor in Maribor-Tezno, katerih  mestni 
deli pa imajo skupaj poseben Mestni svet. M aribor pa  je hkrati 
središče okrajne skupnosti komun, ki obsega razen razširjenega 
starega mariborskega okraja tudi ves dotedanji okraj Slovenj 
Gradec z Mežiško» dolino», torej celotno Pohorsko» Podravje z za

hodnim delom Slovenskih 
goric in  D ravskega polja 
ter z večjim delom D ra
vinjskih goric.

Kot mesto» na  križ- 
potju večjega značaja je 
imel M aribor od nekdaj 
močno garnizijo», v novejši 
dobi združeno» z vojaškimi 
šolami. O dkar je Maribor 
postal obmejno mesto», se 
je potreba po vojaški po
sadki še stopnjevala.

Zelo» veliko funkcijo 
opravlja mesto» končno» še 
ko»t sedež obilice šol. Od 
leta 1758 je  tu  gimnazija, 
sedaj humanistična, kes
neje se je pridružila real
ka, preurejena po letu 
1918 v realno gimnazijo, 
od leta 1892 učiteljišče. K 
temu pridejo» še specialne 
šole, med njimi km etij
ska, vinarska in sadjarska 
šola, gospodarska pa se
veda vrsta vrsta osnovnih 
šol. Ne b i bilo napak, če 

b i se v M ariboru ustanovile tud i posamezne specialne visoke šole, 
gospodarskim značilnostim Podravja ter Pom urja primerno, da se 
še okrepijo njeg’ove ustvarjalne funkcije v severovzhodni Sloveniji.

Ze te  navedbe pripovedujejo, da  se je  moglo v M ariboru raz
viti znatno» intelektualno» središče. O tem priča gledališče z rednimi 
predstavam i, nadalje več tiskarn, ki izhaja v njih  razen dnevnika 
več tednikov in drugih listov te r revij. V samostojni knjižni pro
dukciji je sicer Maribor m anj aktiven, a  se vendar poleg Ljubljane 
uveljavlja s samostojnimi edicijami. Zelo» učinkovita vloga v na-

Pod. 155. Maribor, Lekarniška ulica

Tip starodavne ozke ulice 
v starem središču mesta
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rodnopolitičnem razvoju Slovencev v avstrijski dobi potrjuje, da 
se je  mogel M aribor ponašati s krepko« iniciativo« v kulturnem  in 
gospodarskem življenju Slovenije.

Odsev živahnega gospodarskega razvoja se zrcali v rasti mesta, 
k i jo« moremo m otriti bodisi po« podatkih o številu prebivalstva kot 
v  razširjan ju  mestnega naselja. Leta 1851 je štelo mesto« 6706 pre
bivalcev, leta 1857 7572, leta 1867, po zgradbi koroške železnice 
in velikih delavnic ob njej, že 12.670 ljudi. Leta 1880 je štelo mesto 
17.628 ljudi, le ta 1890 19.898, leta 1900 24.601 prebivalec, leta 1910 
27.994 prebivalcev, le ta 1921 30.739 prebivalcev, a leta 1931 pa 
33.141 ljudi. Iz teh podatkov se razvidi, da je mesto« v teh deset
letjih pomnožilo svoje prebivalstvo« razm eroma zmerno«; medtem 
ko« je narastlo« v dobi 1851—1890 za 197 %, je napredovalo 1890 
do 1931 za 67 %i. Toda v  resnici je  stvar drugačna; M aribor je  bil 
že davno preraste! meje svoje stare politične občine te r se pričel 
širiti na  ozemlje sosednih občin. Domala n a  vseh straneh vidimo«, 
kako« so« nastajali novi mestni deli na ozemlju, ki je pripadalo 
okoliškim občinam, in sicer povečini tako, da so se držali m ari
borske mestne celote, ne pa okoliških vasi, dasi so bile tudi te same 
pod vplivom urbanizacije in so se preo«blikovale ter dobivale če
dalje bolj značaj predmestij. U rbanizacija se je uveljavljala na j
bolj n a  jugu, v občinah Studenci, Radvanje, Tezno in Pobrežje, 
a na severu najbolj v Krčevini, nekoliko« tudi v Košakih. V teh 
nekdanjih  predm estnih občinah se je prebivalstvo množilo celo 
h itreje  nego v mestu samem. V dobi od leta 1880 do 1931 se je 
prebivalstvo« v  M ariboru pomnožilo za 93,6%, a  n a  Teznem za
643,5 %, v Pobrežju za 421 %, v  Stude«ncih za 292 %, v Krčevini 
za 251 % in v Radvanju za 167 %, medtem ko« je  narastlo« v Košakih 
le za 31,6%, v Dogošah za 66,7 %«, v Pekrah  za 71 %. Mesto« in 
stare občine Tezno«, Pobrežje, Radvanje, Studenci ter Krčevina so 
tvorile v glavnem naselbinsko enoto«, Veliki Maribor, ki je izkazal 
kot celota v dobi 1880—1931 dejanskega p rirastka  121,5 %  ter je 
štel v letu 1931 47.286 ljudi.

To je  dejansko prava slika o« rasti predvojnega Maribora. 
Zakaj v njej se nam  predstavlja resnična celota urbanskega na
selja. Res da se je  v zunanjih delih okoliških občin kazal še močno 
km etski značaj, saj je bilo« v Krče«vini 23,4 %, a v R advanju 22,3 %  
prebivalcev kmetskega poklica, toda ob tem moramo upo«števati, 
da je bilo nedvomno še več onih, ki so opravljali svoj poklic v 
mestu, a  so« se vozili vsak dan v svoje bivališče v občinah, ki so 
še bile izven naznačenega Velikega Maribora. V vsakem pogledu 
imamo pravilno« sliko« o celotnem urbanskem  naselju šele, ko gle



damo na Veliki M aribor kot celoto. P rav  lepo se vidi to dejstvo, 
ako si hočemo na osnovi poklicne statistike predstaviti gospodarsko 
struk turo  predvojnega mesta, zakaj velik del delavstva pa  želez
ničarskih in tud i drugih uslužbencev je bival v okoliških občinah.
V Velikem M ariboru je  bilo v industriji ter obrti zaposlenih 
(s svojci) nič m anj ko 35,6 %> celotnega prebivalstva, a v  mestu 
samem le 30,9 %-, torej znatno več nego- v Ljubljani, a  vendar še 
relativno- znatno m anj nego v Velikem Celju. Obe navedeni mesti 
pa je p rekašal Veliki M aribor po udeležbi na prometnem poklicu, 
zakaj od prom eta je živelo- v njem 17,7 %- prebivalstva, a od javne 
službe in svobodnih poklicev 10,3 %-, torej mnogo- več nego v L jub 
ljani, od trgovine 7,5 %, medtem ko je  bilo upokojencev in rent- 
nikov 12,5 %, sorazmerno le malo- m anj ko- v Ljubljani.

Velikanski napredek in razcvet, k i ga je doživela industria
lizacija M aribora v desetletju pred drugo- svetovno vojno ter zlasti 
v letih po osvoboditvi, se zrcali zelo učinkovito v demografski 
rasti naselij.

M aribor sam, v obsegu starega mesta, je pomnožil svoje pre
bivalstvo tako močno, da je  štel v  letu 1948 37.008, a v letu 1953 
celo že 40.092 prebivalcev. To pomeni v vsem o-bdo-bju 1880—1953 
demografsko napredovanje za 127,5 %.

Tudi v tem obdobju se je  poglavitni napredek v demografski 
rasti naselij uveljavil v glavnem v obmestnih krajih, tako- da so 
izkazali za obdobje 1880—1953: Tezno napredek za 1916,8 %  (o-d 
322 v letu 1880 na 6494 v letu 1953), Pobrežje za 1239,6 %- (od 585 
na 7837), Brezje za 567,7 %  (od 158 na 1055), Razvanje za 481,7 %■ 
(o-d 751 na  4369), Studenci za 462 %i (od 1362 na 7654), Krčevina 
za 374 % (od 615 na  2915) in Košaki za 74 %  (od 1712 na  3079).
V vseh navedenih obmestnih k ra jih  skupaj se je prebivalstvo v 
istem obdobju pomnožilo- za. 506,8 % (od skupno 5505 v letu 1880 
na 33.403 v letu 1953). Ako- vzamemo sedaj staro- mesto skupaj 
z navedenimi obmestnimi kraji, je tako- o-bmejeni Veliki M aribor 
izkazal v vsem obravnavanem obdobju napredek od 23.133 v 
letu 1880 na 73.495 v letu 1953 ali za 217 %. Zelo zelo- določno se 
iz tega razvidi, kako- naglo- se M aribor zaradi hitro- napredujoče 
industrializacije razširja  n a  okolico in  kako odpada v  zadnjih 
desetletjih poglavitni prirastek na  bližnje obmestne kraje, k i se 
zraščajo- s starim  mestnim središčem v  novo- mestno- enoto.

Razširjenje mesta do polovice 19. stoletja nam  zgovorno p ri
poveduje, katere  so glavne dohodne in dovozne poti za Maribor. 
Vidimo, da je nastalo- največje predm estje ob cesti, k i je držala



Pod. 157. Maribor, Koroška cesta

slanja tud i p tu jsk a  cesta, a tik  ob mostu se od nje odcepi pobreška 
cesta, ki veže po zgraditvi dravskega mostu p ri D upleku tudi del 
Slovenskih goric na Maribor. N ajm anj se je  povečalo' Koroško 
predm estje; cesta proti Koroški je  bila sicer v vseh časih zelo 
važna, toda prometa na bližino' je  bilo tod najm anj, saj izkazuje 
pokrajina v Pohorskem Podravju  s tesno' D ravsko dolino* na j
manjšo' obljudenost, bodisi relativno kot absolutno*.

Razširjenje M aribora v teku 19. in  20. stoletja je ostalo v skladu 
z naznačenimi, za prejšnje dobe ugotovljenimi dejstvi, dasi so po
stali pogoji širjenja z velikim razmahom modeme industrije in 
modernega urbanizm a v mnogih pogledih drugačni. Tako rekoč 
uvod v novo* ras t mesta pomeni upravnopolitična reform a v 1. 1851, 
s katero* se priključijo M ariboru predm estja Magdalensko, Graško 
in Koroško te r Orešje (in del katastrske občine Pristava, 212).

na Gradec, stoletno glavno mesto* štajerske dežele, a bila vrh tega 
glavna pot v vinorodne Slovenske gorice, ki so* imele in imajo* v 
mariborskem gospodarskem, zlasti trgovskem življenju tako' važno 
vlogo. Precej se je razširilo tud i Magdalensko* predmestje* (sedaj 
Tabor), ki vodi skozenj velika, »Tržaška« cesta na Ljubljano in 
Trst, hk rati pa v vasi D ravskega polja ter Pohorja; nanjo* se na-



Neznatna poprava mestne občinske meje se je izvedla še leta 1865 
(212, 147).

Zgradba železnice in  položitev železniških prog je  v veliki 
meri odločilno« vplivala n a  usmeritev mestnega obsega ter kazala 
pot nadaljn ji zazidavi. Namestitev glavnega kolodvora je razširila 
trgovski promet na Graško predm estje ter dala pobudo za inten
zivnost gospodarskega življenja zlasti na, sedanji Partizanski cesti, 
hk rati pa usmerila naselitev industrije v vzhodni del mesta, v bli
žino tovornega kolodvora, predvsem v Orešju. Namestitev velikih 
železniških delavnic ob Koroškem kolodvoru je povzročila, da so« 
v Magdalenskem predm estju ter v bližnjih Studencih nastale ve
like delavske kolonije, ki dajejo« še danes značaj tem delom mesta. 
Na to« osnovo« so« se priključile poznejše ustanove; industrijska 
podjetja so postavljali v bližino« železniških pro«g, na Orešje in v 
južne dele mesta, ki so se širili na polje, na ozemlje okoliških 
političnih občin, tako« da je novi M aribor kot urbansko« naselje če
dalje bolj preraščal obseg stare mariborske mestne občine, V istem 
področju so nastale nove vojašnice, p rav  tako« so« v  južnih in vzhod
nih mestnih delih namestili poleg klavnice kaznilnico«, splošno« ter 
vojaško bolnišnico« itd. Vzhodni in južni deli mesta so« bili tedaj 
pretežno« industrijski, z največjim  deležem delavskega prebivalstva 
pa vojaštva itd.; ni čudo, da so« se posebno naglo« širili po« ravnini 
tja  proti Pobrežju, na Tezno« ter od Studencev proti Radvanju 
z Novo« vasjo. Saj tu  tudi danes o«bilo« delavcev stanuje več kilo
metrov izven mesta, pa se vsak dan vozijo« domov, največ s kolesi.

U pravi služeče zgradbe in šole« so« nameščene v neposrednem 
sosedstvu starega mesta, deloma še v njem, in sicer domala vse 
na levi strani Drave, največ v prostoru med starim  mestom ter 
glavnim kolodvorom, p a  tja  proti vznožju Slovenskih goric. V istih 
delih mesta so« se največ nastanjevali predstavitelji svobodnih po«- 
klicev ter javni nameščenci, tu  se je mesto« največ razširilo« v obliki 
vil in udobnejša stanovanja nudečih meščanskih hišah; ta  značaj 
mesta se je širil proti severozahodu ob vznožju Slovenskih goric.

Če pogledamo današnji obseg zazidanega področja v M ari
boru in ga primerjamo« s prirodnim i pogoji, ki jih nudi pokrajina, 
moramo« reči, da je« Maribor na  severni strani domala že dosegel 
vznožje goric pa da je možno le še razširjenje ob njih  proti Kam
nici. Toda do tjak a j je še obilo prostora, saj se je mesto od vseh 
okoliških krajev  temu najm anj približalo«. Za bodoče razširjanje 
so ostale na južni strani večje možnosti, saj je tam kaj na raz
polago ravan; toda v podolžni smeri je zemljišče ugodnejše, saj 
nudi s prodnim temeljem najboljša stavbišča. Ker teče D rava v



globoko- vrezani strugi, ne povzročajo- povodnji, podobno- kot v 
Ljubljani, razen v območju Barja, a v nasprotju  s P tujem  ter 
Celjem, nikakih  težav.

Toda M aribor se razširja še dalje preko- naznačenih pogla
vitnih kra jev  nekdanje okolice in mnoga naselja v tem zunanjem 
pasu mesta, to- se pravi, v znatno urbaniziranih k rajih  nadaljnje

Pod. 158. Maribor. Splavi pod mostom čez Dravo 
Slika iz polpretekle dobe

okolice, izkazujejo- v obdobju 1880—1953 večjo rast nego staro 
mesto-, dasi znatno manjšo nego- našteti industrializirani k ra ji v 
notranjem  obmestju. Te robne k ra je  velike mestne enote novega 
M aribora so zajeli ob razširitvi mestne občine mariborske leta 1952, 
čeprav so morali o-b tem vključiti tud i marsikatero- naselje, ki je 
ostalo še vedno- pretežno- ali celo- docela agrarnega značaja.

M aribor se je razširjal sprva v glavnem na levi strani Drave 
do vznožja K alvarije in Piram ide ter Meljskega hriba. Dosegel pa 
je km alu prirodno mejo Slovenskih goric, a se nanje ni začel vzpe
njati, razen docela osamljeno posamezne hiše in vile v Krčevini 
ter v Košakih ob Šentiljski cesti. Pač pa se n a  levi strani razširja 
še po ravnini v smeri n a  Kamnico.

Na desno stran  D rave se je M aribor razširjal v glavnem od 
okoliša starega in novega dravskega mostu, od koder gredo v



glavnem vodilne ceste na vse strani. Tudi tu  pa  se mesto ni raz
širjalo' sklenjeno1, temveč z znatnim i presledki med večjimi eno
tami, ki so v Pobrežju, na Teznem, kjer je najbolj iz mesta ven 
pom aknjeni del novega Maribora, v Radvanju, s katerim  se je med 
Radvanjsko in  Betnavsko cesto- sklenjeno mesto najbolj približalo 
vznožju Pohorja, te r v Studencih, ki pomenijo' poglavitno pove
čanje v smeri na Limbuš—Ruše.

V naznačenih področjih se je M aribor razširjal tudi v na j
novejši dobi po letu 1945, v obdobju novega velikega industrijskega 
razcveta. N ajprej je  bilo seveda treba popraviti škodo, ki je  je 
bilo zaradi pogostega in  močnega bom bardiranja v M ariboru zelo- 
zelo' mnogo-. Vzporedno' z graditvijo- novih tovarn in dopolnjeva
njem starih industrijskih podjetij so v M ariboru gradili nove sta
novanjske dele, in sicer največ na Teznem, ob Radvanjski ter 
Betnavski cesti pa med njima, na Pobrežju, ob Studencih tja  proti 
Dobravi ob Dravi, a v Koroškem predm estju na široko ob cesti 
v Kamnico-.

Te nove stanovanjske zgradbe nam  tudi nakazujejo, kam  se 
mesto najbolj širi in v katerih  smereh je najmočnejši njegov urba- 
nizacijski vpliv. M aribor ima pravzaprav  možnosti za svoj urba- 
nizacijski vpliv dokaj omejene z naravnim i ovirami. Velika in 
visoka gmota Pohorja je  ostala domala docela ob strani, če ne 
računamo- novih turističnih zgradb v  višavah ter novih cest do 
njih, k a r  pa  pomeni posebno- obliko- mestnega vpliva, Na drugi 
strani SO' Slovenske gorice, kam or se mesto- ne širi in o-d koder, 
podobno kot s Pohorja, ne prihajajo  ljud je na, delo- v mesto, razen 
nekaj malega po' obeh cestah, Šentiljski in Dupleški. Preostaneta 
tedaj obe smeri po- ravnini, proti Lim bušu—Rušam ter na  D ravsko 
polje.

Iz M aribora spričo teh prirodnih terenskih ovir drži prim e
roma malo cest. Pač drži čez Slovenske gorice stara daljno-vodna 
Šentiljska cesta, ki je bila skozi stoletja glavna pot na Gradec in 
D unaj, toda za razširjanje urbanizacijskega vpliva, n a  njej ni po
gojev, kakor tudi ni industrije o-b njej. V smeri na  Dravsko polje 
so daljno vodne na eni strani P tu jska  cesta, ki se na Teznem odcepi 
od Tržaške, toda ta  drži le skozi močno- agrarne vasi v panonsko 
stran, k je r je industrijsko področje dejansko- samo Stmišče-Kidri- 
čevo- s pičlo- naslonitvijo- na P tuj. D upleška cesta je še nedavno 
dejansko- nehala o-b D ravi in se šele po zgradbi novega mostu med 
obema vojnam a nadalju je  v srednje Slovenske gorice s skoro- do
cela agrarnim  gospodarstvom. Tudi po- n jej se urbanizacijski vpliv 
širi prim erom a zelo- slabo-. Zato je ob do- sedaj naštetih šele Tržaška



cesta, ki drži skozi velike vasi na  vzhodnem vznožju Pohorja, pa 
skozi že znatno industrializirano Slovensko Bistrico in p rav  takšne 
Konjice na  Celje in Ljubljano te r proti morju, tista, ki se ob njej 
urbanizacijski vpliv M aribora zelo močno širi. Od tod se jako 
mnogo ljudi vozi vsak dan v  M aribor na  delo- te r se zvečer zopet 
vrača na svoje domove v podpohorskih in poljanskih vaseh, kjer 
so tud i opekarne in m anjša industrijska te r obrtna podjetja, zlasti 
v Račah, Slivnici itd.

V smeri po D ravski dolini navzgor im a M aribor dve cesti 
daljnovodnega značaja. P rv a  teče skozi Kamnico na Selnico- in 
Falo- pa dalje ob velikih hidrocentralah na D ravograd ter v močno- 
industrializirano- Mežiško dolino. Skozi Limbuš drži cesta v Ruše, 
a  dalje le malo-, pač pa s priključkom  na veliko obdravsko- cesto 
v Selnici te r mimo- Č inžata na  Puščavo in Sentlovrenc v Pohorju. 
Limbuš, Bistrica, Ruše so- že do- sedaj sami močno- industrializirani 
kraji, Fala  in M ariborski otok pa  nova hidrocentrala na Lobnici 
te r v Ožboltu in Vuhredu bodo industrijski delež še povečale. Zato 
se industrializacijski ter urbanizacijski vpliv semkaj p rav  posebno 
krepko širi. Ker drži tud i železnica tod skozi, podobno kakor ob 
vzhodnem vznožju Pohorja, ni čudo, da je v celem v teh dveh 
smereh urbanizacijski vpliv M aribora najkrepkejši in da od tod 
največ delavcev te r uslužbencev vsak dan p riha ja  v M aribor na 
delo- (34; 41).

Naznačeno razm erje okolice do M aribora nam  potrjujejo- tudi 
podatki o- dosedanjem deležu industrijsko- ter sploh urbansko za
poslenega prebivalstva kakor tud i o demografski rasti naselij okrog 
mesta. D ravska dolina proti Rušam—Fali in vasi ob vzhodnem 
vznožju Pohorja, tod je  gospodarski vpliv M aribora najmočnejši.

U prava M aribora pa je zdaj organizirana v štirih občinah- 
komunah, ki so- M aribor-Center s 36.258 prebivalci, Maribor-Tabor 
z 28.474 ljudmi, Maribor-Tezno s 27.889 ljudm i te r Maribor-Košaki 
z 10.582 prebivalci. Skupaj štejejo- vse štiri m ariborske ko-mune 
103.203 prebivalce, a vključene im ajo znatno- okolico, posebno- 
Košaki, ki jim  p ripada znaten del doline Pesnice z Goricami, ter 
Tezno-, k i sega čez Hoče še daleč v  Pohorje. Zato so tud i po 
socialno-poklicni struk turi dokaj raznolične. M aribor-Center ima 
34 % industrijskega ter 31,4 %  ne v proizvodnji zaposlenega pre
bivalstva p a  6,5 %  obrtniškega, 6,1 %- prometnega in 10,2 %, km e
tijskega. Kom una M aribor-Tabor ima 37,8 % industrijskega in
32,7 %  neproizvodnega prebivalstva pa  6,7 %- obrtniškega, 6,5 %- v 
prom etu zaposlenega in le 4,4 %  km etijskega prebivalstva, Občina 
Tezno ima 30,5 %  industrijskega in 26,4 % neproizvajalnega pre



bivalstva pa  5,8 %« obrtniškega, 5,7 %« v prometu zaposlenega in
19,7 %  kmetijskega prebivalstva. Končno« je  v občini-komuni Ko
šaki tako razmerje, da je v industriji 10,8 %«, v neproduktivnih 
poslih 16,4 %, v  obrtih 5,7 %i, a v km etijstvu nič m anj lco 56,4 %« 
prebivalstva, Seveda je povsod nekaj prebivalstva zaposlenega še 
v m anj močnih poklicnih skupinah, kakor so trgovina, gradbe
ništvo«, gozdarstvo, kom unalna dejavnost ter promet.

Pod. 159. Maribor 

Pogled čez zahodne dele mesta proti Pohorju

MARIBOR V NARODNI BORBI. O d konca srednjega veka stoji 
M aribor v bližini narodne meje. Zato« ni čudno«, da je bil v prejšnjih 
stoletjih dotok nemškega življa dokaj znaten in da je imelo« mesto 
skozi stoletja dvojezičen značaj; med doseljence iz slovenske oko
lice so« se mešali priseljenci iz nemške tujine. V novi dobi, ko« je 
mesto doživelo pod učinkom moderne urbanizacije velik razm ah 
in naglo« povečavo, se je prav  tako« mešalo« prebivalstvo« iz obeh 
pokrajinskih virov. Toda ko« se je v drugi polovici 19. stoletja 
z zgraditvijo« železnic trgovina silno« povečala in se je jela tudi 
obrt polagoma preoblikovati v industrijo  te r je začel nastajati 
Veliki M aribor s posegom v predm estja in bližnje vasi, se je dotok



kmetskega prebivalstva v  mesto silno stopnjeval. V narodnostnem 
pogledu je bilo- razm erje tako, da je bil veliki kapital v Mariboru 
v nemških rokah pa  da so se še na novo priseljevali v mesto iz 
srednje ter zgornje Štajerske in tud i iz drugih nemških avstrijskih 
dežel gospodarsko! močni nemški industrijski podjetniki in obrt
niki pa  trgovci. Ko se je začela industrializacija, so nemški kap i
talisti klicali semkaj tud i strokovne delavce iz nemških mest ter 
industrijskih k ra jev  srednje in  zgornje Štajerske, zlasti ko- so v 
letu 1863 osnovali nove delavnice državnih železnic in so vanje 
poklicali obilo- nemških inženjerskih strokovnjakov in  strokovnih 
delavcev. Toda istočasno so se v M aribor priseljevale velike mno
žine navadnih delavcev pa  ljudi iz vasi, k i so- se uvrščali v vsa
kršna dela po- trgovinah in obrtnih delavnicah, po- p isarnah in v 
službo za dekle ter hlapce in še v raznovrstne druge urbanske po
klice. Vsa ta  velika množica povečini neizučenih delovnih moči 
je  prihajala  iz slovenskih vasi bližnje okolice, pa  tud i iz ostale 
slovenske Štajerske; v mestu so- se mnogi izučili v obrti ali v trgo
vini ter so prevzemali čedalje bolj tudi strokovna mesta. Kako 
močan je bil dotok slovenskih doseljencev v Maribor, nam  najzgo
vorneje pripoveduje avstrijska statistika. V letu 1900, ko- je bil 
proces nagle rasti mest in med njim i tud i M aribora že v polnem 
razcvetu, je bilo- tuka j od skupnega števila 24.601 prebivalec samo 
2520 meščanov, k i so- predstavljali stare M ariborčane in k i so- imeli 
domovinsko- pravico v  mestu samem; pomenili so- 10,2 %  celotnega 
števila mestnih prebivalcev. Vse ostalo- so- bili priseljenci, a  med 
njimi samo- 3438 tak ih  iz nemških okrajev Štajerske in  Koroške, 
torej le 14,4 %- celotnega mestnega prebivalstva. Velika večina 
ostalih, nam reč 14.645, pa  je bilo iz slovenskih okrajev, to- se 
p rav i 59,5 %. Končno- je bilo- še iz vseh drugih dežel tedanje Avstro- 
Ogrske z vojaštvom 3998 ljudi, to- je 16,3 %- celotnega prebivalstva 
v mestu. Popolnoma določno- se iz teh avstrijskih statističnih po
datkov razvidi, da je bila ogromna večina prebivalstva v Mariboru 
že tak ra t slovenskega rodu.

Toda na zunaj to- narodnostno razm erje ni prišlo- do pravega 
izraza. Nemški kapital, k i je gospodoval v Mariboru, je bil pod 
vplivom šovinističnega vodstva nemške avstrijske buržoazije, ki 
je  zapadla germ anizatom im  težnjam  te r skušala s ponemčevanjem 
Slovencev razširjati nemštvo- te r osvajati slovensko- ozemlje. Ker 
je  šovinistično vodstvo- nemške avstrijske buržoazije imelo hkrati 
tud i vodstvo- tako v  avstrijskih državnih kot štajerskih deželnih 
oblastnijah in  uradih, je imelo v izvrševanju ponemčevalnih ten 
denc olajšano- delo- in je z nemškim kapitalom  pritiskalo na slo



venske doseljence, ki so se nahajali v veliki večini v gmotno in 
socialno- podrejenem položaju.* Nemška avstrijska kapitalistična 
buržoazija je s svojo gospodarsko- premočjo- in s- socialno- nadvlado- 
dosezala, da je vklenila pod svoje vodstvo obilo- zavisnega sloven
skega priseljenstva v  političnih volitvah ko-t tudi v drugih javnih 
enunciacijah in zlasti pri popisih prebivalstva. Določba, da se pri 
štetju prebivalstva ljudje ne vpisujejo- po narodnosti, marveč po 
»občevalnem jeziku«, je tem šovinističnim ponemčevalnim težnjam 
zelo olajšala navidezne uspehe. In  tako- se je  zgodilo, da je bilo 
istočasno- leta 1900 od skupnega števila 24.601 prebivalec v M ari
boru nič m anj ko- 19.298, to je 78,4 %-, priglašenih z nemškim obče
valnim  jezikom te r le 4602 ali 17,3 %) s slovenskim občevalnim 
jezikom. Šovinistična buržoazija je skušala svoje gospostvo- nad 
podrejenim slovenskim prebivalstvom u trd iti tudi s tem, da si je 
prizadevala slovenske doseljence zares ponemčiti in je zato vzdrže
vala samo- nemške šole ter s svojini dominantnim gospodarskim 
vplivom gledala, da so- otroci slovenskih staršev hodili v nemške 
šole in se odvračali od slovenskega prosvetnega in kulturnega ter 
političnega udejstvovanja, To- je bila srdita narodna borba za slo
venstvo- v Mariboru, v kateri se je- za obrambo slovenstva in zoper 
ponemčevanje borila slovenska narodna enota, ki je imela močno 
oporo v svojih ekonomsko in socialno nezavisnih ter močnih inte
lektualcih, ki so- se p rav  tako obilno- doseljevali v Maribor. Pritisk  
nemške šovinistične buržo-azije je bil tra jno  zelo- močan, a zunanji 
videz uspehov je kolebal. Leta 1880 je bilo- priglašenega sloven
skega občevalnega jezika v Mariboru 15,11 %-, leta 1890 le 13,97%, 
1900, kakor že navedeno-, 17,34 %, a leta 1910, ko je germanizatorni 
pritisk  do-sezal svo-j višek, spet le 13,64 %, k a r  še po- svoje priča, 
kako- se v priglašanju »občevalnega jezika« ni izražala narodna 
pripadnost.

S propadom  in razpadom  stare cesarske Avstrije je izgubila 
politično oblast nemška buržoazija in obilo- Nemcev, ki so- dotlej 
opravljali adm inistrativne službe na slovenskem ozemlju, se je 
izselilo-, pa tud i obilo- ljudi tako imenovanih svo-bo-dnih poklicev 
in nekaj drugih meščanov. O stal je sicer še znaten del nemškega 
v kapitalu  močnega prebivalstva, toda izgubil je oporo- v oblasti 
in germanizato-rne politike ni mogel več izvajati. Prebivalstvo je 
moglo- svobodno- izraziti svojo narodno pripadnost, tembolj, ko- se 
je sedaj štelo- po materinem jeziku. In  tako- ni presenetilo-, da je

* P rim erjaj o tem sila instruktivne zapiske voditelja avstrijske nemške 
socialnodemokratske stranke Karla Rennerja z leta 1893 spredaj na str. 259.



M aribor v prvem  jugoslovanskem ljudskem  štetju razodel svojo 
pravo narodno vsebino, ko je leta 1921 prebivalstvo priglasilo od 
skupnega števila 30.662 prebivalcev 6595, to  je  21 %  Nemcev, in 
20.759, to je 68 %i Slovencev — poleg 2516 Srbohrvatov, 397 Čehov 
in Slovakov te r 395 drugih.

V naslednjih letih se je priseljevanje ljudi iz okoliških vasi od 
blizu in claleč še zelo stopnjevalo', medtem ko nemškega dotoka 
malodane sploh bilo ni. Bolj ko se je  raze velala industrija  v Mari
boru, bolj se je v njem jačil slovenski živelj, čedalje m anj po
membna je postajala v njem nem ška manjšina, čeprav je  raz
polagala še vedno z znatnim  kapitalom, ki pa se je seveda ob njem 
naglo množil tud i slovenski kapital. Vrh tega se je v Mariboru 
naselilo precej slovenskih rojakov, ki so pod naglo> rastočim šovi
nističnim fašističnim  pritiskom zapuščali Primorje. Leta 1931 so 
v  M ariboru našteli med 33.131 prebivalci samo še 2741 Nemcev 
(brez tu jih  državljanov celo le še 2074), to  je 8 ,3%  oziroma 6,2 %, 
a  Slovencev 27.994, to je  84 %*, pa  še 1627 ostalih Jugoslovanov, 
448 Čehov in Slovakov te r 321 drugih.

K ako je  šovinistično^ nemštvo poskusilo obnoviti svojo oblast 
nad  Mariborom za časa hitlerjevske fašistične okupacije od 1941 
do 1945, nam  je  še vsem v  bridkem  spominu. Z uničenjem nemških 
oboroženih sil v srditi štiriletni krvavi borbi, v  kateri so v  ogromnih 
množinah sodelovali tud i Mariborčani, dasi brutalno deportirani 
izven domovine te r izgnani v  koncentracijska taborišča, s pro
padom hitlerjevskega fašizma in s popolno zmago narodnoosvo
bodilne borbe te r socialističnih idej je nastopila tud i popolna 
socialna in narodna svoboda v Mariboru. S tem, da so ljudske mno
žice revolucionarno prevzele oblast in prevedle v ljudsko imovino 
izkoriščevalski kapital, so bila nacionalizirana tudi posestva in 
podjetja  nemške buržoazije, k i je tako dolgo s svojim materialnim  
te r socialnim pritiskom zastirala pravo narodno^ sliko slovenskega 
Maribora. Iz preostanka nemške predvojne m anjšine v Mariboru 
so* se žal le premnogi dali preslepiti fašističnim hitlerjevskim  ge
slom te r SO' brutalno sodelovali v okupaciji in strahovladi nad  slo
venskim ljudstvom ter njega svobodoljubnim narodnih odporom. 
Iz strahu pred  zasluženo kaznijo so povečini zbežali s prem aganim i 
hitlerjevskim i oboroženimi silami in se niso več vrnili. Ljudsko 
štetje je v  letu 1953 izkazalo v  novem M ariboru samo še 570 ljudi 
z nemškim m aterinim  jezikom, k a r  pomeni samo še 0,84 % vsega 
prebivalstva. M aribor je sedaj zares slovensko mesto na slovenski 
zemlji.



LICE MARIBORA. Razpored cest in  ulic v starem M ariboru nam  
kaže zelo preprosto in dokaj pravilno- zgradbo. Tu se po veliki 
večini pravokotno križajo podolžne ulice, tekoče vzporedno z 
Dravo in hk ra ti vzporedno z njenim i terasami, p a  prečne, ki po
tekajo pravokotno n a  Dravo. Res da so- n a  razporedbo- brez dvoma 
vplivale terase in predvsem D rava sama, toda tolika pravilnost 
nas sili, da pritrdim o domnevam Pircheggerja in H auptm anna, da 
je bil M aribor ustanovljen po načrtu.

Pod. 160. Maribor. Glavni trg

Mestno obzidje je  dobil Maribor v dobi med leti 1305—1315 
(10, 66; 212). Domneva, da bi imelo mesto- v dobi, ko- so ga p rv i
k ra t opasali z zidom, nekaj m anjši obseg in da so- ga šele nekoliko 
kesneje razširili proti D ravi (222 a), se ne zdi utemeljena. D a 
najstarejše mesto- ne bi obsegalo južnih mestnih delov, k i se n a 
slanjajo na Dravo-, med njim i tud i ne Koroške ceste, Glavnega 
trga  te r Kocljeve ulice, se zdi ka j malo- verjetno. Zelo- se kaže, da 
imajo p rav  tisti, k i smatrajo-, da je  sploh že najstarejše obzidje 
seglo p rav  do- D rave in  vključilo imenovane mestne dele, saj se 
zdijo z Mestnim trgom ter židovskim ghetto-m sploh jedro starega 
mesta (212). Obzidje je imelo v glavnem pravo-ko-tniško obliko in



je potekalo tik  južno ob sedanji Gregorčičevi ulici, tik  vzhodno 
ob Strossmayerjevi ulici in tik  zahodno ob Kopališki ulici, medtem 
ko je južni zid stal v  toliki razdalji od Drave, da je puščal zunaj 
Usnjarsko» ulico» z nekaterim i hišam i tik  ob mostu, ki je prevajal 
ves promet preko» reke. T a  obseg je  ohranilo» mesto ves čas tudi 
še v novem veku tja  do» srede 19. stoletja (212, 68). Tako počasna 
ras t M aribora v oni dobi se ujem a z zgodovinskimi podatki, zakaj 
mesto' je zelo» naglo zacvetelo» in doseglo višek že v 14.—15. stoletju, 
potem pa ni napredovalo tja  doi nove dobe. V okviru obzidja je 
imel M aribor okrog leta 1500 1030 prebivalcev (224; 212), a  na 
istem področju v letu 1921 1421 ljudi. Tudi prva predm estja so» se 
razvila že jako zgodaj, zakaj že ob začetku 14. stoletja se omenja 
Graško predmestje, danes ob Partizanski cesti, ob koncu 14. sto- 
letja Magdalensko predm estje ob mostu n a  desnem bregu Drave, 
ob cesti na Trst, te r v  15. stoletju Koroško» predm estje pred  »koro»- 
škimi vrati«. O stanki obzidja so tu  in  tam  tudi še na  zunaj vidni, 
predvsem oba mestna stolpa, ki je  eden od n jiju  pogorel v letu 1938.

V vnanjem  licu Marii>o»ra se zrcalijo» dejstva označenega raz 
voja in opisane go»spo»darske strukture. K akor drugod, se tud i tu  
staro mestno» jedro» odlikuje po» ožjih ulicah, starinskih hišah, ki 
v n jih  gospoduje po» veliki večini enonadstropna zgradba. Skle
njeno prevladujejo» dvonadstropne hiše v glavnem v novejšem 
mestnem delu, ležečim tik  severno ob starem mestu, med Kocljevo, 
Slovensko te r Maistrovo» in  Mladinsko cesto. V jedrih ostalih mest
nih delov so» hiše enonadstropne, to»da ob n jih  velike modeme 
zgradbe. Sicer pa  so močno» zastopane pritlične zgradbe, kakor so 
m ajhne nizke vile značilne za način zidanja v  dobi med obema 
vojnama. Mesto ni bilo» niti sedež deželnih oblasti niti fevdalnih 
stanov, ki bi vabili nekdanje fevdalne veljake, da bi si gradili tu  
svoje dvorce, kakor je bil običaj v deželnih prestolnicah. P rav  tako 
M aribor ni bil sedež cerkvene oblasti, celo samostanov je bilo» v 
mestu malo. Najpomembnejše stavbe so v mestu stari Grad, stari 
mestni magistrat, potem Vetrinjski in  O reški dvor v Vetrinjski 
ulici pa gotiška stolna in rom anska frančiškanska cerkev. Toda 
mesto vsebuje obilo» jako» slikovitih krajev, zlasti ob Dravi, z 
ostaki starinskega pristana, dobro» ohranjenim i mestnimi stolpi, 
posamezne hiše imajo p rav  značilne zgodovinske poteze, med njimi 
»nabita« hiša, ostalina z letnico 1693 v  Vrbanski ulici (213). Upo
števati moramo pač, da so požari v prejšnjih  stoletjih uničili do
m ala popolnoma stari Maribor.



M aribor im a obilo drevoredov in parkov, k i je med njimi n a j
znam enitejši Mestni park  na severnem mestnem obrobju, p a  Športni 
park  ob Mladinski ulici. Mesto je tedaj močno opremljeno^ z zele
njem in  v tem se lepo ujema s svojo prelepo zeleno okolico. Sliko- 
vito se dvigajo na severni strani Slovenske gorice s svojimi ljubkim i 
pasovi vinogradov. S prostranim i zelenimi gozdovi se dviga na 
zahodu in jugozahodu temno' Pohorje; ni čudo, da je M aribor

Pod. 161. Maribor. Stari del mesta ob dravskem Pristanu

priljubljeno bivališče mnogoštevilnih upokojencev. P a  tudi za mo
derne urbanistične potrebe, za bližnje in daljše izlete, ima mesto 
najim enitnejše pogoje, bodisi za krajše v nižjih legah, kot za daljše 
in  višje na Kobanskem ter zlasti na Pohorju. Tam kaj so tud i n a j
lepši pogoji za smučanje; številne turistične koče in hoteli vabijo 
M ariborčane celo na  daljše bivanje, bodisi pozimi ali poleti. Ugodne 
železniške zveze in  nove visoke ceste še posebno pripomorejo k 
intenzivni izrabi teh bogatih možnosti. Vrh tega se Maribor odli
kuje po obilici dobrih avtobusnih zvez z bližnjo in oddaljeno oko
lico. Reči je  treba, da je  M aribor v prometnem in gospodarskem 
pogledu p rav  tesno povezan z vsem Podravjem  in da je v vsakem 
pogledu njegovo središče.



UPRAVNA UREDITEV V POD RA VJU  IN POM URJU

ŠTAJERSKO PODRAVJE S POMURJEM 
V GOSPODARSKEM PREGLEDU

ŠTAJERSKO PODRAVJE S POMURJEM V SEDANJI UPRAVNI URE

DITVI nam  kaže troje središč, troje upravnih  enot v  obliki okrajnih 
skupnosti komun, medtem ko je bilo- okrajev v prejšnjih deset
letjih  več, a  so bili zato- seveda manjši. K akor ni mogoče drugače 
pričakovati, im ata dve okrajni skupnosti komun središče na D rav 
skem polju, a ena n a  Murski ravnini, medtem ko- se gorice in  go
rovje naslanjajo- nanju . Po- dolgih stoletjih je tudi v drobni upravi 
izločena m ejnica Mure in celotno slovensko Pom urje je urejeno 
v en skupen okraj s sedežem v M urski Soboti, medtem ko smo 
imeli poprej okrajno- skupnost vzhodne Prlekije z upravnim  sre
diščem na M urskem polju. Nekaj težav delajo- tu  pomanjkljivosti 
še nedograjenih prom etnih zvez pa, problem atika upravne raz
mejitve v sredi P rlekije in  seveda dediščina tradicije. To-da za 
gospodarsko upravljanje in napredovanje nudi Pom urje izredno 
enotno prirodno osnovo-, zelo- svojsko- gospodarsko in demogeo- 
grafsko strukturo  te r skupno- ali vsaj močno medsebojno- podobno 
problematiko.

V okrajni skupnosti P tu ja  je  glavni del D ravske ravnine, ce
lotne Haloze in jugovzhodne Slovenske gorice, torej predel, ki je 
podobno kot Pom urje še vedno pretežno- agraren, le s pričetki indu
strije, pač ravnina in vinorodne gorice panonskega obrobja. Vse
kakor sta si okraja M urska Sobota in P tu j najbolj podobna ali 
slco-ro- enaka tako po prirodi zemlje kakor po sedanji stopnji in 
značilnostih gospodarskega razvoja ter prebivalstvenih svojstvih 
in naseljenosti.

M ariborski okraj je od teh dveh docela različen, razen v vzhod
nem delu, k je r obsega še ves zahodni del Slovenskih goric, D rav 
skega polja ter velik del D ravinjskih goric. Domala vse Pohorsko 
Podravje mu p ripada in  D ravska dolina je  njega glavna žila. Vsa 
ta  področja imajo- že obilo- industrije, tako da imamo tu, v skup
nosti okraja  Maribor, že nič m anj ko 25 %i ljudi, živečih od zapo
slenosti v industrijski delavnosti, a  le še 32 %  temelječih v kme
tijstvu te r 22 % živečih od dela v  neproduktivnih poklicih. V okraju 
M urska Sobota je  le 4,8 % prebivalstva zaposlenega v industriji, 
a 71 %- živi neposredno- o-d kmetijstva, Le malo drugače je v  okraju 
P tu j, k je r je še vedno 64,7 %  km etijskega ter le 5,8 %- industrij



skega prebivalstva. V mariborskem okraju je  industrija  še prav  
posebno- koncentrirana v M ariboru samem, ki stoji za upravno 
središče izvrstno- v razpotju in izhodišču prometnega omrežja. 
M ariborski okraj je  za ljubljanskim  s svojimi 234.276 prebivalci 
največji v Sloveniji, dokaj velik je tud i okraj M urska Sobota s 
svojimi 133.098 ljudmi, medtem ko ima okraj P tu j 87.239 prebi
valcev.

Pod. 162. Njiva sončnih rož v Prlekiji

Vsi trije  okraji skupaj im ajo nič m anj ko 454.613 prebivalcev. 
To se pravi, da b iva v okrajih Maribor, P tu j in M urska Sobota, 
torej v vsem našem Štajerskem Podravju  s Pomurjem skupaj 
30,2 %  skupnega prebivalstva sedanje LR Slovenije. Toda s svojo 
površino, ki znaša 454.388 ha, predstavlja samo 22,5 %, celotnega 
površja LR Slovenije, k a r  pomeni, da znaša tu  gostota poseljenosti 
ravno 100 n a  kvadratn i kilometer, torej mnogo več nego- povprečno 
na Slovenskem, k je r je izračunana na 74,5 ljudi na kvadratni kilo
meter.

DELEŽ PODRAVJA S POMURJEM V CELOTNEM GOSPODARSTVU 

LR SLOVENI JE. V kmeetijsko-gospodarskem pogledu ima Podravje 
s Pomurjem nesorazmerno velik delež v celotnem gospodarstvu 
LR Slovenije. Saj mu pripada 39,5 %  vseh njiv in vrtov celotne



republike Slovenije,* a le 30,7 %  vseh travnikov ter samo- 20 % 
gozda (vse to po- stanju  iz leta 1955). Značaj gospodarstva se zrcali 
iz nadaljn jih  podatkov glede- vloge Podravja s Pomurjem v p ri
m erjavi s celotno Slovenijo-. Vsa z žiti posejana površina v  Po
dravju  predstavlja nič m anj ko 46,1 %- celotne žitne ploskve Slo
venije, a z industrijskim i sadeži 45,8 %, vrtnine 35,6 %  ter krm nim  
rastlinam  odmerjene ploskve le 27,2 %-. Podravje s Pomurjem ima
46,5 %- vseh njiv, posejanih z (ozimno) pšenico-, 43,3 %  njiv, po
sejanih s koruzo-, 37,2 % njiv, zasajenih s krompirjem, te r celo 
78 %- njiv, posejanih z ržjo-. K ako ogromno- važen del Slovenije 
predstavlja Podravje s Pomurjem v kmetijstvu, se iz navedenih 
podatkov zrcali dovolj določno-; da pomeni p ri tem Pohorsko Po
dravje le m ajhen delež, je  o-b sebi umljivo. V prim erjavi s p re 
vladujočimi sadeži so drugi poljski pridelki, ki jih  intenzivneje 
goji osrednja Slovenija, m anj važni. D etelja se v Podravju  ter 
Pom urju m anj goji, p rav  tako ajda p a  zelje, k i mu je tu  p re 
puščenih le 25 % celotnega slovenskega z zeljem zasajenega areala, 
medtem ko zavzema tukajšn ja  ajda 37 %. Toda Podravje s Po
m urjem  pozna druge sadeže, ki se v ostali Sloveniji m anj gojijo; 
med njim i je zlasti čebula, ki se na  Spodnjem D ravskem  polju 
p rav  posebno- goji (»luk«, Lukova dežela), predstavljajoča 43,3 % 
celotne slovenske vsote. Posebnost Podravja in  Pom urja so- buče, 
ki jih  silno- cenijo in gojijo-, uporabljajoč bučno olje za zabelo. Nič 
m anj ko- 83,4 %  vsega bučnega pridelka je  pred vojno odpadlo na 
Podravje in Pomurje, zlasti na njega spodnji del, medtem ko- p ri
hajajo od ostale Slovenije v poštev samo še Rogaško podolje in 
Celjska kotlina, toda v mnogo- m anjši meri. N adaljn ja posebnost 
so sončne rože, sončnice, ki jih je tu  66,6 '%-, pred  vojno- celo- 98,75 %-, 
in sicer največ v Mislinjski dolini. O ljne repice je tu  nič m anj ko 
80 % celotne slovenske proizvodnje.

Podobno ko-t v vinogradništvu, ki pomeni 38,1 %- slovenskega 
po arealu, je prevlada Podravja  in  Pom urja tud i v  sadjarstvu;
58,1 %i vseh za sadovnjake označenih površin p ripada temu p re 
delu. Ali tudi, ako- upoštevamo-, da je po drugod nekaj s sadnim

* Pri tem naj- pripomnimo, da je v naših računih Štajersko Podravje 
s Pomurjem računano celo v nekoliko zmanjšanem obsegu, to je brez nove 
cbčine-komune Slovenske Konjice, ki je vključena v  skupnost celjskega okraja, 
a  obsega ves zgornji del Dravinjske doline z Ločami, Zrečami in Vitanjem ter 
zgornjim porečjem Dravinje in Hudinje, segajočim v osrčje Pohorja pri Rogli, 
z 22.234 ha površine ter 17.894 prebivalci.



drevjem zasajene površine v statistiki drugače izkazane, moremo 
presoditi, da ima Podravje s Pom ur jem prvenstvo* vsaj v nekaterih 
vrstah sadja. N a prim er v številu jablan, ki jih  izkazuje Podravje 
po stanju v letu  1955, 36,7 %  skupne vsote za vso Slovenijo. Iz
vrstne kakovosti sadnega drevja in pridelka še stopnjujejo' te 
prednosti. Toda nekatere druge vrste sadnega drevja so« bolj enako
merno porazdeljene po Sloveniji; breskev odpade na Podravje na 
prim er samo 31,6%, a orehov celo le 23,4 %« (55 c).

Pod. 163. Gosi sredi vasi (Bučečovci) na Murskem polju

Tudi z živinorejo ima Podravje s Pomurjem zelo- velik delež 
v  celotnem slovenskem gospodarstvu, dasi znatno m anj premoč
nega v prim erjavi s poljedelstvom. Vsi podravsko-pomurski okraji 
skupaj, Maribor, P tu j in M urska Sobota, im ajo po stanju  v letu 1955
35,1 %  vsega goveda LR Slovenije, k rav  z junicam i so imeli v pred 
vojni dobi 44 %■ skupne vsote. V P rekm urju  so« zelo redili bike za 
prodaj v mesno predelavo; premogli soi nič m anj ko« 24 %  vsega 
stanja v tak ra tn i Sloveniji. V konjereji m anj prednjačijo«, saj od
pade n a  Podravje s Pom urjem  le 28,8 %i vseh konj v LR Sloveniji.
V reji ovac se držijo s 25,3 %  nekako na slovenskem povprečku. 
Toda v reji prašičev in svinj so« izredno močni, saj premorejo' nič 
m anj ko« 49,6 % celotne slovenske vsote, torej kratko« malo polovico. 
N adalje im a Podravje s Pomurjem silno« razvito« gojenje perutnine, 
ki je je tuka j 39,7 % vsega, k a r  ima Slovenija; kokoši posebej je 
bilo pred vojno« tu k a j 45 % celotnega slovenskega stanja. Podobno 
je s čebelarstvom; panjev  je bilo tu  pred  vojno 41 %.



Za celotno gospodarsko strukturo' P odrav ja s Pom urjem  je 
značilno, da  k ljub  temu, da tako krepko prednjači v kmetijstvu, 
tud i v industriji zelo mnogo pomeni. Saj predstavlja vendarle 
20,9 %i vseh industrijskih podjetij LR Slovenije, medtem ko ima 
vseh zaposlencev v industrijskih podjetjih 25,9 %, a  industrijskih 
delavcev samih 25,8 %'. D a dela v industrijskih podjetjih Podravja 
četrtina vsega delavstva Slovenije, je zelo' važno dejstvo, tembolj,

Pod. 164. »Oslica« ob kmetskem domu v Slaptincih ob Murskem polju

ko' smo» videli, da so to izredno' važne in kvalitetno visoko stoječe 
industrijske panoge. Res pa  je, da so te industrijske postojanke 
razporejene v glavnem v Pohorskem Podravju  in ob njem, k je r je 
velika večina koncentrirana v Mariboru.

Če pa po vsem tem  primerjamo' Podravje z ostalo LR Slovenijo 
po višini na  sedanjih načelih izračunanega narodnega dohodka 
(Ivan Glonar, Narodni dohodek 1947—54, Zavod za statistiko LRS. 
Prikazi in študije. Jan u arja  1956), se nam  pokaže naslednje raz
merje. V letu 1954 je znašal narodni dohodek v območju štajer
skega Podravja s Pom urjem  51.559 milijonov din, k a r  je  pomenilo
27,1 % celotne slovenske vsote. O d tega odpade na  mesto M aribor 
samo 44 %, torej skoro polovica, a n a  mariborsko' okolico' (stari 
okraj Maribor) te r Pohorsko Podravje 37 %, medtem ko' pomeni 
nizko Podravje s Pomurjem (stari okraji P tu j, Ljutomer in M urska



Sobota) samo 18 %«, torej še malo« m anj ko« petino skupnega po
dravskega deleža.

Panonski del je tisti, ki daje celotnemu Podravju  ter Pom urju 
temelj za naznačeno močno vlogo« v kmetijstvu. P ri M ariboru se 
ta  stika s Pohorskim Podravjem. To mesto« je postavljeno« v izredno« 
ugodno« razm erje do« obeh glavnih sestavnih delov našega področja, 
v  sredo, k je r  se stikajo po svojem gospodarstvu tako pestro« se 
dopolnjujoči go'spodarski tipi: poljedelska ravan, vinorodne gorice 
in z gozdi bogato obdarjeno Pohorsko« Podravje. Vrh tega stoji 
M aribor ob Dravi, k i veže s svojo« dolino« ves predel, a  nudi v svojih 
vodnih silah še dragoceno« pogonsko sredstvo. Trgovinski funkciji 
mesta so dane izvrstne osnove, a električna energija, velike mno
žine razpoložljivih delovnih rok p a  prometno« ugodna lega, vse to 
je pomagalo nuditi pogoje tud i za industrijski razvoj mesta. Tako 
je postal M aribor živahno« trgovsko in industrijsko središče Po
drav ja  in prik lepa nase čedalje močneje tud i Pomurje.





I l l

SAVINJSKI PREDEL Z ZGORNJIM SOTEL8K1M 
IN DELI POSAVSKEGA HRIBOVJA





UVOD. Južno od Štajerskega Podravja  imamo široko področje, 
ki ni enotnega značaja, a kaže vendarle mnoge skupne poteze v 
raznih pogledih. Poglavitna karakteristika skupnosti je v dejstvu, 
da so južno od graško-podravskega terciarnega zatoka ostali po
daljški Alp, segajoči med Savo' in D ravo daleč v panonski predel. 
Paleogeografska dejstva vežejo v razvojno enoto hrvatsko Zagorje, 
Rogaško podolje in  Savinjski predel te r  prostrano' Posavsko h ri
bovje. Geološki in tektonski pasovi se vlečejo skozi vse to področje 
do L jubljanske kotline in Savinjskih Alp, a tudi intenzivno mlado 
gubanje, k i je  visoko vzbočilo in  krepko« stisnilo še miocenske 
usedline, je svojstveno še vsemu temu predelu. Ko proučujemo in 
opisujemo' hidrografski razvoj, mora naš pogled p rav  takoi za
jem ati vedno vse to' dolgo področje. Tudi današnji relief kaže 
m arsikatera skupna, pa  mnoga slična svojstva, dasi prihajajo' v 
tem pogledu že raznolikosti krepko do veljave. Saj je značaj po
vršja, kot posledica različnega tektonskega in morfogenetskega 
razvoja v posameznih področjih, toliko razvit, da nam  veleva raz 
likovati posebej H rvatsko Zagorje in Posavsko hribovje z Roga
škim podoljem, pa m anjše kotline v porečju Savinje s Celjsko kot 
največjo'. Tudi podnebje je  zelo raznoliko; v  visokem zahodnem 
Posavskem hribovju in Zgornji Savinjski dolini že povsem brez 
panonskih vplivov, ki so' nekako um erjeni celo v Zagorju, dasi 
najbližjem  široki Panonski kotlini. Temu prim erna je kulturno- 
geografska slika; pravi subpanonski značaj ima le Zagorje, do* 
neke mere še Sotelsko, k i je tipično prehodno' ozemlje, posebno' v 
Rogaškem podolju, tako  da nam  bo pogosto' koristno imenovati 
posebej to subpanonsko' obrobje, medtem ko' vidimo' v  večini Po
savskega hribovja te r  v Savinjskem predelu že osrednjeslovenska 
svojstva. Podobno' je z antropogeografskimi odnošaji v  ožjem 
smislu; n a  Sotli se je razvila slovensko-hrvatska meja, toda kaj- 
kavsko ozemlje je po govorici in etnografskih dejstvih od vseh 
hrvatskih predelov slovenskemu najbližje. Političnogeografsko se 
je p rav  tako pokazala razlika med glavnimi sestavnimi predeli; 
Celjska kotlina je toliko' prostorna, da se je uveljavljala kot celica



samostojnega političnega dogajanja in  da  se je  v  njej ponovno 
razvilo jedro posebne političnogeografske enote. Priroda površja 
je kazala  smeri razširjan ju  politične dinamike, bodisi na Sotelsko 
in še dalje v Zagorje p a  ob Savinji navzdol v Posavsko hribovje, 
ki je izrazito prehodna pokrajina, podlegajoča vplivom iz Celjske, 
L jubljanske in Krške kotline. K akor je po prirodi zahodni del Po- 
savskega hribovja obrobje L jubljanske kotline, tako' se ji je  vedno 
priključeval v demogeografskem smislu, podobno kot je  južni del 
po prirodi in volji človeških skupnosti ponovno' bil pritegnjen v 
Dolenjsko'. Zagorje je  sicer imelo obdobno tesne stike s Savinjskim 
predelom v  političnogeografskem smislu, toda končno je b ila ven
darle prem očna in preveč oddaljena geografska enota, da bi jo 
mogla obvladati politična volja iz prem ajhne Celjske kotline.

V celem se nam  predstavlja S a v i n j s k i  predel kot osrednja 
pokrajinska enota, a nanj se kot druga pokrajina prik ljučuje 
R o g a š k o  p o d o l j e ,  ki ga moremo enako ali še bolj upravičeno 
imenovati Z g o r n j e  S o t e l s k o .  T retja  pokrajinska enota je  P  o- 
s a v s k o  h r i b o v j e ,  ki ima sicer mnoge krepke skupnosti, toda 
p rav  tako mnoge raznolikosti in je  tipična prehodna pokrajina 
med Celjsko, Ljubljansko' in K rško kotlino. Zato moramo v zvezi 
s Savinjskim predelom obravnavati tudi najbližje dele Posavskega 
hribovja, pač tiste, k i so Celjski kotlini najbližji te r z njo najbolj 
povezani v prom etu ter demogeografsko sploh. Te pokrajine so 
predvsem: pogorje Mrzlice in  dolina ob spodnji Savinji p a  Kozjan
sko* ter dolina ob srednji Sotli

BOČKO ALI KONJIŠKO POGORJE. Stike in razm ejitev med Po
dravjem  te r Savinjskim  in Sotelskim predelom posreduje Bočko 
pogorje. Pod tem skupnim, seveda um etnim  imenom razumemo 
vso* dolgo vrsto' zelo» m arkantnih  gora, k i se vlečejo od južnega 
obrobja Mislinjske doline pri H udi lukn ji t ja  do zahodnega roba 
Varaždinske Podravine, s Paškim  Kozjakom in Stenico, Konjiško 
goro, Bočem te r Rogačko goro in Macljem kot najvidnejšim i in 
najbolj znanimi vzpetinami. Im ena K aravanke za to  pogorje ne 
moremo uporabljati, ker so razlike domala v vseh pogledih p re 
velike. N ajprim erneje se nam zdi, da ga imenujemo po' m arkantni 
gori Boč, ki se dviga nekako n a  sredi pogorja, viden daleč proti 
severu ter jugu. Mogli bi ga označevati tud i po Konjicah in  po 
Konjiški gori. Vsekakor nam  bo» ime Bočko ali Konjiško» pogorje 
sicer umetno- uvedeno poimenovanje, a  vendarle sprejemljivo', do
k le r se nam  ne ponudi boljše, morebiti celo' iz žive ljudske govorice,



Pod. 165. Savinjski predel, Sotelsko ter Posavsko hribovje 

Geološka pregledna karta  

1. pliocen; 2. miocen (z oligocenom) ; 3. starejše kamnine, pretežno mezozoik; 4. andezit



iz katere do sedaj pristnega domačega imena za skupnost vseh teh 
svojevrstnih gora ne poznamo.

Bočko pogorje je  v tektonskem pogledu podaljšek K aravank.
V zunanji geološki te r geografski litera tu ri so1 ga označevali obi
čajno kot V itanjsko pogorje, pri nas so ga skušali imenovati tudi 
Konjiško pogorje ali po posameznih gorah, Maclju, Boču ali po
dobno. S tvar je nam reč taka, da skupnega imena za to vrsto gora 
ni v živi govorici, k a r  nas ne more p rav  nič presenečati. Ne glede 
na to, da živa govorica sploh ne daje rad a  imena za več gora 
skupaj, je  tu  za skupno ime še m anj pogojev. Bočko pogorje je 
nam reč enota največ v tektonskem smislu; tu  je  gorotvomi pritisk 
hribine stisnil p rav  krepko, jih  zgubal in  vzbočil zeloi visoko. D ruga 
enotna poteza v Bočkem pogorju je geološka sestava, V prim eri 
s sosedstvom sestoji nam reč iz starejših kam enin; paleozojske h ri
bine, ki im ajo v pravih K aravankah, tako' zahodnih kakor vzhod
nih, jako velik delež, so> v Bočkem pogorju zastopane v povrhnjem 
delu samo še p rav  neznatno. P ač pa  p ripada  poglavitni del triadi, 
in sicer največ triadnim  apnencem te r dolomitom, ki tvorijo po
vršino tudi še n a  skrajnem  vzhodu, v  Ravni gori in mestoma celo 
še v nižjem podaljšku v Viničkih goricah. Toda naglasiti je treba, 
da se čim vzhodneje, toliko bolj tud i mladi terciar uvršča v sesta
vino' pogorja, tvoreč s svojimi najtršim i snovmi, litavskim apnen
cem te r miocenskim peščenjakom vrbovje bodisi v  Rogački gori 
kot v Maclju in studeniškem Plešivcu. Miocen je celo še prav  
krepko vguban med starejše hribine in litavec, k i tvori vrh nadvse 
značilne Rogačke gore, je postavljen v  n jej skoro pokonci, nagnjen 
nič m anj ko za 88°. Trda, dobro' odporna apniška, dolomitna in 
peščena snov je  mogla kljubovati izpodnebnim silam te r dala v 
nasprotju  z mehkim terciarnim  gradivom sosedstva osnovo za iz- 
oblikoi visokih, strmih te r dobro priostrenih gora, k i predstavljajo 
že na daleč vidno nasprotje nizkim, oblim terciarnim  goricam. 
Nedvomno je  p ri tem večja višina hkrati učinek močnejše goro- 
tvorne dinamike, ki je bila na delu še v poznem terciaru. Višine 
se zm anjšujejo v smeri od Z proti V, največje vzpetine vidimo 
v Basališču Paškega K ozjaka nad  Mislinjsko dolino' še v višini 
1273 m, v Konjiški gori 1014 m, v Boču 980 m, v Rogački gori 883 m, 
v Maclju 715 m, a v Ravni gori samoi še 680 m. Nedvomno je 
proti V pojemajoča višina izraz m anj krepkega dviganja v ob
robju Panonske kotline, kakor je sploh vse Bočko pogorje iz istega 
vzroka nižje od pravih  K aravank, ki imajo na  Z od Mislinjske 
doline sredogorske te r visokogorske višine,



Kakor že rečeno, Bočko pogorje v oroplastičnem smislu ni 
enotno gorovje, ni sklenjena gorska vrsta. Razkosano: je  marveč 
na vrsto gora, povečini zelo podolgovate oblike, ki so» med njimi 
globoke dolinske zareze. Zato ni čudo, da  pozna ljudsko poimeno
vanje le te posamezne gore, ne pa im ena za vsoi skupino. V glavnem 
tvori Bočko pogorje razvodje med dravskim  ter savskim porečjem, 
enako kakor ga predstavljajo K aravanke ter K arnijske Alpe, pač 
zgovorno' znamenje, da je morala ta  zgradbena enota pomeniti p ra 
staro orografsko' pregrajo že skozi dolge geološke epoke, nem ara

Pod. 166. Pogled na Konjiško ali Bočko pogorje od okolice Dobrne

še izpred terciara. Toda v podrobnem se je vendarle v polpretekli 
dobi zemeljske zgodovine razvodnica prem aknila tu  na  severno, 
tam  na južno stran  pogorja, kakor so se pač odlikovali tu  savski, 
tam  dravski pritoki z večjo dinamiko ter se po zadenjski eroziji 
zarezali v pogorje, ga prerezali te r razkosali na  posamezne gore.
V zahodnem oddelku so ga razrezali savinjski pritoki Paka, H u 
dinja te r Tesnica, v sredini so bili močnejši pritoki Dravinje, p red 
vsem Žičnica, Klokočovnik ter Bela (pri Poljčanah), a  n a  vzhodu 
soi nekateri potoki z obeh strani posegli vanj te r izgrebli zareze, 
k i se le malo vzdigujejo nad  dolinskim dnom (na prim er pri 
Žetalah). Mnogoštevilne prečne doline in  zareze z nizkimi sedli so 
posebno mnogo pripomogle k  sedanjemu oroplastičnemu značaju 
pogorja, k  njegovi razkosanosti te r neenotnosti, pa tudi k  večji 
relativni višini posameznih gora. Zato je Bočko pogorje moglo 
postati zelo prehodna gorska skupina, saj vodijo čezenj mnoge 
ceste skoro brez klancev. Ker pa so prečne doline izdolbene skozi 
trd i apnenec in dolomit, je razumljivo’, da pomenijo tesne debri



prave klasične soteske. Ena najlepših in najznačilnejših med njimi 
je  soteska med Frankolovim  in Stranicami, po kateri je skozi sto
le tja  tekel veliki prom et na daljavo. V tej soteski ob Tesnici so 
bile v letih ljudske vstaje hude borbe zoper okupatorja in tu  so 
hitlerjevske okupacijske sile na brutalen  način pokončale sto slo
venskih talcev, o< čemer pripoveduje spomenik ob cesti malo- nad 
F  rankolovim.

Bočko pogorje se dviga v zmerne višine; samo o zahodnem 
delu moremo- reči, da sega z neznatnim  kosom nad  zgornjo k li
matsko mejo ku lturn ih  sadežev. Ali kljub temu je za ves ta  gorski 
niz značilno, da je  pokrit z velikimi gozdi, k i predstavljajo- hk ra ti 
neobdelane te r neobljudene pasove; vsekakor so n a  n jih  izven P oh 
horja  največja neposeljena področja na  slovenskem severovzhodu. 
Toda vzrok temu ne leži toliko v višinah kot v strm inah in apniško- 
do-lomitnih tleh; v n jih  so oni faktorji, k i odločajo-, da tod ni njiv  
in ni naselij. Saj gre v vsem tem gorskem nizu za izrazito podolgo
vate, izredno ozke gore. Ni čudo, da se odlikujejo- s posebno lepimi 
in  širokimi razgledi, k a r  velja zlasti o gorah n a  vzhodu in v  sre
dini, k je r predstavljajo najbolj osamljene vzpetine. Zato so v dobi 
turističnega prom eta postale privlačne točke in Špik (1107 m) o-b 
Paškem  Kozjaku, Boč te r Ro-gačka gora so- dobile razgledne stolpe 
oziroma turistične koče.

V političnogeo-grafski, zlasti p a  v  pro-pagandnogeografski k n ji
ževnosti je  Bočko- pogorje dobilo nek poseben pomen s tem, da se 
mu je pripisovala v  dobi po- prv i svetovni vojni posebna sposobnost 
tvoriti mejo in opravljati mejno- funkcijo. T rdi se (I. 608 a; 608 b; 
613; 619), da bi m orala tu  potekati državna m eja med nemško- ter 
slovensko Štajersko-, češ da je  za vlogo- mejne črte mnogo- bolj od 
prirode obdarjena ter prik ladna nego- na prim er sedanja državna 
meja na Kobanskem ter na  Muri.

V resnici je tako, da Bočko- pogorje razmeroma malo' loči. Saj 
predstavlja le ozko- pogorje, samo niz ozkih gora. Res je, da so za 
pogled, vzemimo- z D ravskega polja ali s Slovenskih goric, prve 
visoke gore na južnem  obzorju jako- m arkantne vzpetine, n a  k a 
terih se ustavi oko- in ostane pregled z njimi obmejen. Toda o- za
hodnem oddelku niti navedeno- ne velja, zakaj tam kaj sta  bodisi 
Pohorje kot Ko-bansko brez prim ere učinkovitejši vzpetini, a tudi 
na južni strani, tja  proti Savinjski dolini, se dviga obilo znatnih 
vrhov, k i pomagajo Bočkemu pogorju jem ati značaj pokrajinske 
ograje. Toda k a r  je še važnejše: Bočko pogorje je  mnogo preozko 
in preobilna opremljeno- s prečnimi prehodi, da bi moglo- imeti tako 
izredno- usposobljenost za politično mejo-. Najzgovorneje nam  o tem



priča  dejansko stanje samo. Skozi Bočko- pogorje tečeta dve želez
niški progi, a preko državne meje na Kobanskem nobena, Preko 
Kobanskega drži samo cesta čez Radelj, a  preko M ure le cestni 
mostovi p ri Špilju, Cm ureku ter Radgoni. Čez Bočko pogorje vo
dijo zložne ceste p ri H udi Luknji, V itanju, Stranicah, Žičah, Lipo
glavu, Poljčanah-Lembergu, Stoprcah in Žetalah. Navedena obilica 
cest, vodečih čez pogorje, predstavlja zgovoren dokaz, kako> malo 
more Bočko pogorje dejansko- ovirati prehod. Veliko- prehodnost 
olajšuje izredna ožina gorskega niza in dejstvo-, da se ga razvod
nica drži le na m anjšem  oddelku na vzhodu.

Bočko pogorje je tedaj prikladno- le za o-bmejitev manjših 
pokrajinskih enot, ki jih  loči med seboj. V skladu s tem je njegova 
vloga v preteklosti. Moglo- je  tvoriti južno- mejo- razmeroma kratko- 
dobni D ravski m arki. Kesneje n iti v notranji upravno-politični raz 
delitvi dežele ni imelo odločujoče funkcije. Saj vidimo, da se je 
Slovenjgraški okraj raztezal preko- njega še v šaleško- dolino-, po
dobno kot je segal Konjiški okraj čezenj ob Konjiški gori ter Boču. 
Na vzhodu je  Rogaški okraj spadal pod P tu j, kam or je  imel po- 
cestah n a  obeh straneh Rogačke gore zložen pristop. Končno- imamo 
na V oni sektor Bočkega pogorja, ki je  imel priliko izkazati se za 
mejno- funkcijo-, ko se je  razvijala štajersko-hrvatska meja. A celo 
tu  vidimo, da  se je politična mejnica prestavila preko Rogačke 
gore n a  zgornjo- Sotlo- pa  obtičala dalje na vzhodu tostran Ravne 
gore na razvodnici in  se prijela v sredini samo- majhnega dela 
Maclja.

Analiza dejanskega stanja nam  tedaj n ik jer ne pokaže, da bi 
bilo Bočko pogorje zares tako izredno prikladnot za politično- mejo 
prvega reda. Ko- vidimo-, da se je  tud i narodna m eja oprijela črte 
na  Kobanskem in na Muri, moramo- sklepati, da prirodna in etno
grafska usposobljenost Bočkega gorskega niza za funkcijo  meje 
prvega reda ne prenese prim erjave s črto- sedanje državne meje na 
Kobanskem te r na  Muri.

Pač pa  se je Bočko pogorje jako učinkovito uveljavljalo v 
prom etni geografiji. K akor smo- videli, prom eta v prečni smeri ni 
moglo bistveno- ovirati. Imelo pa je  sposobnost, da ga je reguliralo 
na določena mesta, in sicer n a  tesne debri in soteske, skozi katere 
so morale že stare poti in potem um etne ceste. Spričo tega je bilo- 
jako- lahko v njih  kontrolirati promet. Tu so nastajala počivališča, 
še bolj pa v fevdalni dobi utrjene postojanke, s katerih  so- ga čuvale 
in nadzirale politične oblasti. V rim ski dobi vidimo tam kaj, k je r 
sta veliki <?esti tekli čez gorovje, znatnejši postojanki, k i sta varo
vali prehod skozi sotesko, in sicer Lotodos ob Tesnem pri Stranicah



(138; 138 a) ter Upellae p ri V itanju. V srednjeveški dobi, ko so 
fevdalci tako  rad i s trdnim i gradovi zapirali ceste, so bile soteske 
v Bočkem pogorju posebno privlačne, kakor nam  še danes priča 
obilica gradov in  razvalin  ob njih. Ob H udi Luknji na Paki smo 
mogli opozoriti n a  nekdanji grad Valdek ter n a  krajevno ime 
Straže. P ri prehodu ob H uhinji pripoveduje stari grad Socka že 
s svojim imenom o tesni soteski; na njenem  zgornjem koncu je 
nastal n a  sledeh rimske Upellae grad V itanje te r trg pod njim. Ob 
Tesnici ali Frankolovskem  potoku je  nastal ob južnem  vhodu v 
Tesno grad  Frankolovo, ki mu je za soseda S traža s Stražicoi pa 
razvaline gradu Lindek, medtem ko so pred  severnim vhodom v 
sotesko Konjice s svojimi gradovi obvladovale prehode. Ob Lipo
glavu vidimo n a  strmem brdu  razvaline starega Zbelovskega gradu. 
Ob Beli je  na severni strani ob vhodu v sotesko stara  vas Poljčane, 
ki je uspevala kot postojanka ob prometnem vozlišču, a  ob južnem 
vhodu stari grad in trg  Lemberg. Ob prehodih na obeh straneh 
Rogačke gore vidimo- sledove zelo zgodnje poseljenosti, k i se zdi, 
da je  imela genetično' zvezo' s prehodi od Sotle v Podravje, podobno 
kot je  s temi prehodi v genetični zvezi nastanek trga Rogatec ter 
rudim entarnih trgov na P tu jsk i gori in v Makolah.

Podobno vlogo v prometni geografiji so imeli tudi tesni p re 
hodi skozi pogorja ob srednji Sotli te r v  hrvatskem  Zagorju, kakor 
bomo imeli še priliko spoznati. Toda tu  ne gre za obliko' mejne 
funkcije, m arveč za pojav, kakor ga moremo opazovati na neštetih 
prik ladnih  mestih, k je r mora pri rodna pot skozi tesnice. V modemi 
dobi je ta  vloga domala docela propadla in  razvaline starih gradov 
vidimo brez dedičev, a  tud i trgi uspevajo le, ako se morejo opirati 
na drugačne funkcije, k i so sposobne življenja. Niti na železnicah 
niti na m odem ih cestah soteske nim ajo stare veljavnosti.

SAVINJSKI P R E D E L

PREGLED. Osredje Savinjskega predela je prostrana ravan, ki 
se v živi govorici označujejo' kot ( S p o d n j a )  S a v i n j s k a  d o 
l i n a .  Ta pa je vendarle samo ravni osrednji del prirodne enote, 
k i se v geološki in geografski književnosti najčešče im enuje Celjska 
kotlina. Toda zadnje je  nekoliko' širši pojem, zakaj samo* osrednji 
ter zahodni del Celjske kotline je ravnina, nasu ta  povečini s savinj
skim prodom; njeni obrobni deli, zlasti na  severu te r n a  vzhodu, 
pa  so ostali v nekoliko' večji višini in  so spričo tega izoblikovani



v nizke griče, k a r  povzroča, da imamo tu  namesto ostre meje n a 
sproti obodu — postopen prebod.

Celjska kotlina je po nastanku področje tektonskega ugreza
nja. P redstavlja v tem svojstvu del terciarnega podolja, podolžne 
alpske depresije, ležeče med Posavskim hribovjem ter Bočkim po
gorjem, podaljškom K aravank. Po podolju je segal semkaj mlado- 
terciam i morski zatok panonskega morja in po njem je kesneje, 
ko se je  umikalo morje, dediščino prevzemala Savinja, tekoča med 
Bočkim pogorjem in Posavskim hribovjem proti vzhodu.

Toda tu  se je izvedla važna sprememba. H idrografska usmer
jenost se je v  teku najm lajše terciarne dobe predrugačila; izobličil 
se je pretok Savinje prečno- skozi Posavsko hribovje v Savo, med
tem ko se je v vzhodnem delu podolja razvilo- porečje zgornje Sotle. 
Do danes je  ostalo razvodje med Savinjo- in  Sotlo p rav  nizko, po
vezanost Zgornjega Sotelskega s Celjsko- kotlino se kaže v  svoj-stvih 
površja že n a  prvi pogled.

S temi razvojnimi dejstvi nam  je olajšana označba Celjske 
kotline ter njenega odnošaja do S a v i n j s k e g a  p r e d e l a ,  ki 
pomeni višjo enoto, toda sestavljeno iz nekoliko raznolikih delov, 
različnih bodisi po- nastanku kot današnjem  površju te r po- gospo
darskih značilnostih. Veže jih  vse Savinja, ki je ustvarila mnoge 
vezi v izoblikovanju površja ter usm erja tud i danes bodisi hidro
grafski pretok ko-t demogeografsko sožitje. In  tam, k je r Savinja 
v prečnem ovinku zapušča kotlino te r jo s svojo- tesno spodnjo 
dolino veže na  Savo, je  nastalo Celje, urbansko- središče vsega 
predela.

V tem smislu se nam  predstavlja Savinjski predel. V njem  se 
na osrednjo pokrajino- C e l j s k e  k o t l i n e -  s (Spodnjo) S a 
v i n j s k o  d o l i n o  kot jedrom naslanja Z g o r n j a  S a v i n j s k a  
d o l i n a  ali Go-ro-gransko (Gornjegrajsko), kakor jo označuje živa 
ljudska govorica; zlasti s svojim zgornjim delom sega že pod pravo 
alpsko velegorje. Zato smo jo- obravnavali v okviru Alpskega sveta. 
Na Celjsko kotlino- se naslanja tud i š a l e š k a  d o l i n a ,  ki jo- 
zajema porečje savinjskega pritoka Pake, bodisi po dolini ob tem 
potoku kot v smeri preko D o - b r n s k e g a  p o d o l j a ,  ležečega 
v  njenem zgradbenem nadaljevanju.

Ne le po zgradbenogenetičnih, marveč tudi po morfografskih 
in kultumo-geografskih svo-jstvih se na Celjsko kotilno- tesno na 
slanja pokrajina R o g a š k e g a  p o d o l j a ,  ki je dejansko- Z g o r - 
n j e  S o t e l s k o ;  prevaja  v široki predel H rvatskega Zagorja.

Savinjski predel je v  prirodnem  pogledu, po- legi in podnebnih 
značilnostih predalpski svet; panonski vplivi segajo- semkaj le po



ozkem Rogaškem podolju, zato se opažajo- pretežno- v vzhodnem 
področju, kakor nam  o tem priča razprostranjenost vinogradov.

V gospodarskem pogledu je Savinjski predel hkrati napredna 
km etijska in močno industrializirana pokrajina, k je r tvori zlasti 
Spodnja Savinjska dolina zelo živahno- osredje, k i je doseglo- s hme
ljarstvom  stopnjo- znatnega gospodarskega blagostanja. A obenem 
pomeni ta  predel mnogo- po svoji znatni industriji, k i se opira tudi 
na, lastne zaloge premoga.

Savinjski predel je mogel nuditi osnovo za manjšo- politično- 
geografsko enoto, k i je predstavljala v glavnem politično- organi
zacijo savinjskega področja s priključkom  pokrajine tja  do Sotle, 
tako po Rogaškem podolju kakor po- vzhodnem delu Posavskega 
hribovja. Toda območje m ajhne prirodne enote je  svojemu neve- 
likemu obsegu prim erno v političnem dogajanju nudilo- le omejeno 
oporo, p a  se je moralo pač prik ljučiti večjim priro-dnim te r poli
tičnim  enotam, bodisi preko Posavskega hribovja na Ljubljansko 
kotlino- ali preko D ravskega polja na Graško Pomurje, medtem ko 
je- im ela podreditev preko Mislinjske ter Mežiške doline na  Ce
lovško- kotlino le začasen značaj. Njeno važnost je večalo- dejstvo, 
da leži Celjska kotlina n a  veliki priro-dni obalpski poti, k a r  je 
pokrajini pripomoglo- do zgodnje velike železnice, a Celju do kri- 
žiščne prometne lege in znatnejše urbanske rasti.

STARA SAVINJSKA KOTLINA. -  PALEOGEOGRAFSKI RAZVOJ, GEO

LOŠKA SESTAVA IN PREGLED POVRŠJA. Savinjski predel bi mogli 
po zgradbeni genezi in paleogeografskem razvoju prim erjati s ko
tlino ob zgornji Savi. Tudi tu  se začne serija terciarnih sedimentov 
z oligocenom. Srednjeoligocenske in zgo-rnjeoligocenske usedline 
moremo opazovati zlasti v obrobnih pasovih, v posebno- obilni meri 
na zgornjem koncu na zahodu. Semkaj je  moral v o-ligocenu od 
vzhoda segati širok morski zaliv, in sicer tako, da je prodrl celo 
še v osredje današnjih Kamniških Alp, k je r so ohranjene njegove 
usedline o-b Kamniški Bistrici pod Predo-sljem in na višinah ob 
Dolu (prim. II. 1). V miocenu je nekako- isto- depresijsko- področje 
zavzel širok zaliv panonskega morja, ki je zapustil svoje sedimente 
v jako- širokem obsegu; povečini se njihova razprostranjenost 
ujem a z lego oligocenskih kamenin, toda v osrčju Kamniških Alp 
miocena niso- ugotovili. Nasprotno* pa  se na V o-ligoeen le malokje 
pokaže n a  obrobju izpod miocena, ki gospoduje popolnoma. Morje 
ni tra jalo  enakomerno-, marveč se je proti koncu oligocena zelo 
skrčilo in v znatnem delu zaliva so se v soteškem oddelku razvila 
b a rja  in močvirja ter jezera z na pol sladko vodo-; v njih  so se na-



Pod. 167. Savinjski predel
Pregledna karta kamnin

1. aluvij; 2. diluvij; 3. pliocen; 4. miocen; 5. oligocen; 6. starejše, predvsem mezozojske kamnine;
7. kristalasti škriljevci; 8. andezit; 9. tonalit



ložile ponekod premogo-vne plasti. V območju savinjskih kotlin jih 
do sedaj niso- ugotovili nikjer, pač pa v neposrednem sosedstvu 
na J v ozkem sinklinalnem pasu, vključenem v Posavsko- hribovje, 
le 2—3 km od južnega roba, Spodnje- Savinjske doline. N a več 
k ra jih  se te premogovne plasti izkoriščajo-, in  sicer od savinjske 
strani; najim enitnejša dva med njim i sta premogovnika v Libojah 
in Zabuko-vici pa  v Pečovniku pri Celju ter v Pečevju pri Štorah, 
podobno- ko-t p ri Lokali, nedaleč od Tabora, ter p ri Motniku (22).

V pričetku miocena so- nastali v območju Savinjskega predela 
zlasti ob severnem robu močni ognjeniki in  iz njih  so privrele na 
dan velike množine lave-, ki se nam  je ohranila v  obliki ardezita 
v prav  obilni meri. Zrela so> se odprla na dolgi prelomnici, k i po
teka južno- ob tonalitnem pasu od iznad Bistre mimo Belih voda, 
v prem i črti o-b južnem  robu šaleške doline n a  Vojnik in dalje čez 
Rogatec proti V JV. Ta, prelomnica se še- danes v reliefu prav  dobro 
uveljavlja; o-b n jej se vleče v premi črti dolgo- podolje s šaleško 
dolino pa  dolino- o-b spodnji Dobrnci. Ob n jej in v njeni bližini 
ležijo največje množine andezita, Glavni del ande-zitne zarje se je 
razlil tik  ob tonalitnem pasu in tam kaj je  ohranjen še sedaj v po
vršju  v najširšem  obsegu, tvo-reč široki plečati in dokaj visoki hrbet 
s S m r e k o v c e m  (1569 m), po katerem  se v geološki književnosti 
običajno- imenuje-, s Kmesom (1611 m,) Kame-nom (1695 m) in T rav
nikom (1634 m; glej II. 1, 63). Za tem tvori andezit najširšo- gmoto 
v površju okro-g Galicije, nad Velenjem, niz strmih holm ov nad  
Črnolico- pri Šentjurju, h rbet za Čreio na  Dobroveljski planoti, 
k je r so' vulkani nasuli na  površje žarje p rav  n a  široko, in še na 
raznih k rajih  večje ali manjše dele površja, ki se v oro-grafskem 
pogledu uveljavljajo- m anj učinkovito-. Ko-t trša  snov je- andezit 
uspešneje kljuboval izpodnebnim silam in se izoblikoval v višje 
in  bolj priostrene vrhove ter hrbte, zlasti tam, k je r se je razlil v  
obsežnejših gmotah in  leži ob malo- odpornih terciarnih ali sta
rejših kam eninah. Na neštetih mestih je o-hranjen v tako- m ajhnih 
zaplatah, da morfografsko skoro ne pride- do- veljave, še m anj 
seveda tam kaj, k je r leži v sosedstvu s triasnim  apniko-m-dolomito-ms 
kakor ga vidimo na, Dobroveljski planoti, ob Go-rooljki ali v  se
vernem obrobju Posavskega hribovja,

V ulkani so- ob izbruhih nam etali iz sebe zelo- velike množine 
vsakovrstnega drobirja, zlasti pepela, k i se je  sesedal na  dnu ta 
kratnega m orja te r se prim ešal morskim usedlinam. Tako- so n a 
stale o-ne značilne, pretežno- zelenkaste kamenine, v katerih  je p ri
mešanega tu  več, tam  m anj gro-ha, obdajajočega andezit jako- na 
široko. V največjem  obsegu se naslanjajo- na gorsko skupino Smre-



Pod. 168. Savinjski predel 

Hipsografska pregledna karta pliocenskih kotlin  

1. kvartar; 2, pliocen; 3. hipsografski pas pod 400 m; 4. ozemlje med 400 in 500 m; 
5. ozemlje med 500 in 900 m; 6 gorski svet nad 900 m



kovca v porečju zgornje Savinje, a v  p rav  obilni meri jih. vidimo 
tudi v  področju med šaleško in Savinjsko dolino*. Kakor andezit, 
je  groh za Savinjski predel posebno karakteristična kam enina. Na 
splošno* je prvega in drugega tem manj, čim bolj gremo proti V.
V m arinskih sedimentih, vsebujočih groh, prevladujejo laporji, a 
zastopane so tud i škriljeve gline te r peščenjaki. Na splošno* so to 
razm eroma m^lo odporne hribine; krepkeje se uveljavljajo v reliefu 
v obliki bolj strmo vzpetih holmov tam kaj, k je r prevladuje sam 
groh (na prim er okrog Šentilja nad  Velenjem, 233, 186). P ri pre- 
perevanju daje groh p rav  rodovitno prst.

Kolikor bolj proti vzhodu, toliko bolj prevladujejo v Savinj
skem predelu običajni m arinski laporji ter lap ornati peščenjaki, 
a velik del površja zavzema trši peščenjak in  tud i p rav  trd i litavski 
apnenec. Litavec se v reliefu z znatnejšo' strmino uveljavlja že ob 
severnem robu Spodnje Savinjske doline ter v Dobm skem  podolju, 
medtem ko> so p ri Ponikvi nad  Šentjurjem  pod Rifnikom v njem 
razviti k rašk i pojavi. Na mnogih k ra jih  nudi dobrodošlo1 trdo» snov 
za gradnje te r ceste in  nešteti kamnnolomi so urejeni v njem. N aj
bolj na  široko zavzema površje n a  vzhodnem koncu Celjske ko
tline, od koder se vleče, razširjajoč se še bolj, v  Rogaško podolje. 
Tudi tu  ne gre povsod za pravi apnenec, marveč za peščenjak, 
konglomerat in lapor; temu prim erno so* v njem izoblikovani po
ložni holmi, mirno nagnjena pobočja in prostorne doline in dolinice, 
sk ra tka  — docela um irjen relief.

Savinjski predel je  bil v teku spodnjega ter srednjega miocena 
zalit z morjem, k i so se usedle v njem  imenovane usedline. Toda 
ne v vsem obsegu; podoba je, da se je spričo dviganja Kamniških 
Alp morje odmaknilo iz zgornjega dela Savinjskega predela že 
proti sredi miocena. Krčilo se je  še nadalje, umikajoče se proti 
vzhodu, a kot hidrografska dediščina po njem  se je razvijalo- rečje 
Savinje. Podoba je, da  se je ob koncu srednjega miocena morje 
popolnoma umaknilo iz savinjskega območja, zakaj sarm atskih 
usedlin v njem niso nik jer zasledili kakor tud i ne v  slovenskem 
delu Rogaškega podolja, na Zgornjem Sotelskem, medtem ko so sar- 
m atske hribine ohranjene tako v trboveljsko-laški sinklinali kakor 
tudi v Podravinju. Medtem ko je  tjak a j še segalo od panonske 
strani sarm atsko morje v  zalivih, je  bilo področje Savinjskega p re 
dela že kopno*.

Gorotvomi procesi so zajeli tako  oligocen kakor tud i še vse 
miocenske plasti, saj vemo, da so litavski apnenci v Rogački gori 
postavljeni skoro navpično. Ves miocen je še vključen v gorsko 
zgradbo in današnje kotline v svojih obrisih ne kažejo notranje



zveze z razporeditvijo' miocena, m arveč zavzema ta  mnogo širši 
obseg, nakazujoč z njim  obrise obsežne miocenske morske kotline- 
udorine. Res je sicer, da se ob tej tektonsko-geološki meji vzpenjajo 
Solčavske Alpe v velegorske višine na črti Podvolovljek—Luče— 
Bistra, podobno kot se ob njej vzpenja Menina v svojo znatno 
vzpetost, toda tudi miocenske bribine tvorijo še hribovje z višinami 
do 1300—1400—1500 m. Tako* v andezitu kot še mnogo bolj v grobu 
je površje živahno razrezano' in relief je tu  zelo razčlenjen, tembolj, 
ko je Savinja s pritoki zarezala svoje struge jako- globoko, pri 
Lučah 520 m, tako> da znašajo relativne razlike v miocenu ob zgor
n ji Savinjski dolini do' 500—1000 m. V smeri navzdol se naglo 
manjšajo, tako' v miocenu kot v starejših kameninah. Toda tudi 
predterciarne hribine, ki so zastopane skoro le s triadnim i apnenci 
in dolomiti, se v  smeri proti V naglo1 skrijejo pod mlajšo' odejo, 
medtem ko sestavljajo' v Ponikevski planoti, med šaleško in Sa
vinjsko' dolino, še večino, a v Dobrovljah te r v Boskovcu domala 
vse površje, obmejeni povečini z izrazitim i prelomnicami. Y reliefu 
se triadni apnenci in dolomiti jako- učinkovito uveljavljajo', saj so 
jih izpodnebne sile povsod izoblikovale v  priostrene vrhove, robate 
liolme in hrbte ter zakrasele planote; pripomogle so jim v  izobliki 
reliefa tol i ko bolj do' zunanje veljave, kolikor mehkejši terciar jih 
obdaja in kolikor bolj prelomi s tektonsko utemeljenimi višinskimi 
razlikam i ojačujejo geološko-petrografsko mej n i co (prim. Gora 
Oljka, Sv. Križ p ri Belih vodah itd.).

Področje Savinjskega predela ter Rogaškega podolja, ki je 
postalo' kopno že na  prehodu v sarmat, je ostalo celina tudi skozi 
pliocen, ko se je, vsaj spočetka, oslajeno' morje držalo še v sosed
nem Podravju  s Podra vin jem ter v z agorsk o - s e vri i š k o - k r  š kem pod
ročju.

Za današnje oblike površja pa  je bila posebno važna plio
censka doba. Sedanje površje v  Celjski kotlini, v  šaleški dolini pa  
tudi v Gornjegrajski kotlini Zgornje Savinjske doline je v glavnem 
učinek velikih morfogenetskih in  hidrografskih sprememb, doga
jan j in preoblikovanj najm lajšega terciara.

Proti sredi pliocena so se v Savinjskem predelu uveljavili po
samezni udori na zelo velike razsežnosti ob starih prelomnicah. 
Nastale so ločene p rav  izrazite udorine ob zgornji Savinjski dolini 
v Gorogranski kotlinici, v  šaleški dolini in  največja v Celjski 
kotlini. Podoba je, da so udorine sprva zalila jezera; za trdno* je 
srednjepliocensko jezero ugotovljeno' v Velenjski kotlini, kjer so 
se ob njega hidrografskih m enjavah razvile premogovne plasti.



Reke s potoki so v jezerske kotanje nanašale prod in  pesek ter 
blato' in vse tr i kotline so na debelo zasute s pliocenskim peskom 
in prodom. Yse tri kotline so pritegnile nase obilo voda; še danes 
so v n jih  p rav  izrazite sovodnji, k repka hidrografska središča, 

Geomorfološke proučitve v Savinjski kotlini so do sedaj za
ostajale za geološkimi. D a je bilo tud i tu  v pliocenu na delu izdatno 
uravnavanje, o tem nam  pričajo predvsem dobro razviti ostanki

Hidrografska pregledna karta

ravnikov, k i so se ohranili zlasti na triadnih a p n i š k o- do lo m i t n ih 
tleh, največ seveda v obrobju savinjskih kotlin. Predvsem imamo 
tu  široko Menino planino, visoko 1400—1500 m, ki predstavlja 
ostanek pliocenske uravnave; tektonske prem aknitve so jo uvrstile 
v izredno veliko višino, podobno kot Veliko' planino nad  povirjem 
savinjskih pritokov (II. 1). Podoba je, da nam  je ohranjen ostanek 
istega ravnika v Golteh in sosedstvu v višinah 1500—1580 m, v 
Boskovcu ter M edvedjaku pa v andezitnem hrb tu  Smrekovec—- 
K rnes—Kamen—T ravnik .

Imenovane planote so obrobljene s prelomnicami; ob njih  opa
žamo krepko se razlikujoče višine; vzhodno od tod tektonsko dvi
ganje ni doseglo tolike jakosti, a vmes je  bilo tud i grezanja. Širši 
ostanek pliocenskega ravnika vidimo v  Dobrovljah, obdanih s



strmimi robovi, potekajočimi ob prelomih, med Zgornjo' in  Spodnjo 
Savinjsko- dolino; na JZ znaša višina nekako' med 1000—1060m, a se 
proti SV zniža na 820—900 m. K akor ogromna skala loči Dobro
veljska planota obe dolini; globoka škrbina, zarezana na, geološki 
in tektonski meji, nudi jugozahodno' obmejitev planote in čez Lipo 
(722 m) dokaj zložen prehod od Zadrečke doline k  Vranskemu.
V osredju Savinjskega predela je ohranjena dokaj obsežna Poni
kovska planota v višini 470—560 m, k i se upravičeno sm atra kot 
del istega pliocenskega ravnika, zaostal spričo' m anj izdatnega dvi
ganja v m anjši višini (263). Zakrasevanje je  tud i tu  preoblikovalo 
površje, kakor p riča že ime Ponikve. V vsem vmesnem področju 
med Bočkim pogorjem in vzhodnim Posavskim hribovjem imamo 
le nižje površje, bodisi v Rogaškem podolju kakor ob Celjski 
kotlini. Zdi se, da  ne moremo vzroka tega pripisovati samo rečni 
eroziji ter odplakovanju; vršine in terase, pripadajoče mlajšemu 
plioeenu ter kvartarju , gospodujejo popolnoma. Podoba je, da  se 
je uveljavljalo področje, stare Savinjske kotline k ljub  temu, da je 
postalo kopno že v sarm atu, kot področje zelo' majhnega relativ
nega dviganja v razm erju s krepko dvignjenim obrobjem na S in J. 
In sicer prvič kot celota, a drugič še posebej v posameznih delih, 
ki so se celo' ugrezali, in sicer v Gornjegrajski kotlini, v  šaleški 
dolini z Dobrnskim  podoljem in Celjski kotlini. Podoba je, da je 
bila velika velenjska prelomnica zelo aktivna še t ja  v geološko 
sedanjost; n a  njej so' se zbirale vode kot na  progi najm anjšega 
odpora ter zarezovale ob njej svoje doline, da, je tu  ostalo* dolgo 
podolje. Na. n jej se je ohranila sled notranjega nemira do* danes 
v vrsti toplih in rudninskih izvorov; to je »štajerska term alna 
črta«. Na n jej je  Topolščica pa Dobrna, in razen m anjših slatinskih 
izvirkov pri Kostrivnici te r G abrniku Rogaška Slatina, poleg še 
nekaterih m anj pomembnih. Večina imenovanih izvirkov je toliko' 
močna, da so n a  njih  nastale balneološke in za turistični promet 
važne postojanke.

V področju stare Savinjske kotline imamo v razvrstitvi vod
nega omrežja mnoge sledove poprejšnje hidrografske usmeritve 
proti V. V uvodu na k ra tko  naznačena pretočitev Savinje se je 
zgodila bržkone po starejšem oddelku pliocena; odtlej je tekla reka 
povprek skozi Posavsko hribovje (263, 65).



ŠALEŠKA DOLINA, DOBRNSKO PODOLJE 
I PONIKEVSKA PLANOTA

NASTANEK IN ZGRADBA, šaleška dolina ima svoje ime v živi 
govorici po starem gradu Šaleku, k i je stal tam kaj, k je r se tesna 
paška deber, zarezana med Stropnikom in Špikom—-Kozjakom, 
odpre v širšo dolino. Ta prehod se izvede tam kaj, k je r prestopi

Pod. 170. Pogled na Velenjsko kotlino od izpod Zavodne

P aka iz karavanškega apniško-dolomitnega področja na terciarni 
predel in se njen tok hkrati zaokrene iz prečne v podolžno smer.
V geološki književnosti in po njenem vzgledu tudi v nekaterih 
geografskih delih se šaleška dolina označuje kot V e l e n j s k a ,  
redkeje kot š o š t a n j s k a  k o t l i n a .  Po Velenju zato-, ker se 
nahaja  v bližini tega trga znameniti premogovnik. Ta rudnik  je 
nam reč vzbudil pozornost geologov, ker se nahajajo plasti lignita 
tu  v izredni debelini v zvezi z obilnimi srednjepliocenskimi jezer
skimi usedlinami. Izkazalo- se je, da se je udrla gruda med bistrsko 
tonalitno progo- ter znamenito termalno- prelomnico Topolščica— 
Šoštanj—D obrna—Slatina nekako v obliki splo-ščenega trikotnika,



in sicer nekaj pred srednjim pliocenom. Ud orino je zalilo jezero 
ter vztrajalo v njej p rav  dolgo; še nekaj čez 300 m na debelo se 
je v njem nabralo usedline, izredno mnogo za tako m ajhno kotlino 
(233, 122). Jezerska usedlina sestoji največ iz sive ilovice, a v njej 
ležijo plasti lignita v nenavadno veliki debelini, do< 115 m (22), toda 
od tega do 79 m (233) čistega, medtem ko je ostalo pomešano z ilo
vico'. Lignit kopljejo v znanem premogovniku, ki se v zadnjih letih 
zelo močno povečuje, ker se izkorišča za proizvajanje električne

sile. Po' premogovnih plasteh in jezerskih sedimentih je Velenjska 
kotlina dobila ime ter postala znana, podobno' kot slovi danes po 
elektrarnah, velenjski in šoštanjski, k i im ata obe tako važno' vlogo 
v našem električnem gospodarstvu.

Obseg udorine je  razviden že na prvi pogled, zakaj pliocenske 
plasti so razrezane v  nizko gričevje, medtem ko tvori v geološkem 
pogledu starejše področje višji obod. Geološka meja se ujem a z oro- 
plastično in tudi tektonska ne more biti daleč od nje. Na južni 
strani potekajo* vse tr i meje na isti črti, in sicer povsem premočrtno' 
ob Florijanu, p a  mimo Šoštanja ter Velenja proti V JV, a toplice 
v Topolščici se nahajajo' p rav  tako na geološko-morfografskem 
stiku. Malokje je  tektonski značaj kotline tako- očiten kakor tu. 
\ r h  tega so ostale pliocenske usedline nenagubane in neprem ak- 
njene; proučitve v rudniku ter ob preizkusnih vrtanjih  so pokazale,



da je opaziti v n jej samo prav  neznatno, jako rahlo sinklinalno 
vbočenje (prim. prečni prerez v 22, 343).

Ko se je jezero napolnilo z usedlinami te r izginilo, so potoki 
še dolgo zasipali kotlino z debelejšim drobirjem. Jezerski sedi
menti v Velenjski kotlini, dosezajoči največ vzpetino* 500—520 m, 
so« prekriti s plastm i peska in proda.* ,

Ze geologi so postavili domnevo, da je bil vodni odtok iz ve
lenjskega področja prvotno usmerjen proti V JV. Tudi geografski 
momenti potrjujejo to domnevo*; hidrografsko omrežje z usmerje
nostjo dolin v  obodu Velenjske kotline priča n a  nedvomen način, 
da je  voda sprva odtekala proti V J V, po* Dobrnskem podolju. Šele 
v  območju pliocena kažejo potoki znake zaokretanja v smeri seda
njega odtoka; eden od savinjskih pritokov je moral zadenjsko 
napredovati od Šm artina sem te r pretočiti nase vodovje Velenjske 
kotline. Preseneča pa, da Zgornja P ak a  ne kaže značilnosti obrnje
nega odtoka. Pretočitev se je  morala opraviti šele v  teku zgornjega 
pliocena; toda ni mogoče zanikati, da se zdi verjetna pretočitev že 
v jezerski dobi, zakaj smer dolin in potokov v  pliocenu se zdi, da 
nim a znakov inverznega reliefa, Geologi domnevajo, da je nekdanji 
rečni odtok po* D obrnskem  podolju pustil sledove v  obliki prodne 
nasipine (233, 124). Podobne prodne odkladnine kakor pri Cir- 
kovcih na  jezerskih sedimentih so ohranjene v m anjših ostankih 
v D obrnskem  podolju tu  in tam  na višinah, na  prim er p ri Vinah 
severno od Lemberka, zelo* na široko p a  med Novo Cerkvijo, F ran- 
kolovim, Malimi Dolami te r Vojnikom. Tu segajo do 400 m  abso
lutne višine, preko 100 m nad  sedanjimi potoki. Sestoje največ iz 
proda, izvirajočega iz kristalastih  kam enin z vložki peščenih in 
ilovnatih plasti. Potoki so* vanje vrezali svoje doline in grape ter 
jih  izoblikovali v gričevje, v enoto z mioeenskim sosedstvom.

O stanek prvotnega vodnega odtoka je v hidrografskem  vozlu 
p ri Vojniku, k je r H udin ja  odvaja tudi vodo* iz Dobrnce proti 
Celju. P ri Dobrni se vidi, da je D obrnca kakor obglavljena; tu  je 
posegla Pirešnica v  podolje in preložila vanj svoje povirje.

* Teller jih označuje kot fluviatilno nasipino mlajšega pliocena, toda na 
njegovi geološki specialni karti niso posebej označeni, »ker jih ni povsod dovolj 
določno ločiti od osnove« (233, str. 125). Teller prišteva isti kategoriji nasipine 
tudi prod, ki se nahaja neposredno na triadi, in sicer v znatnejši višini, na 
primer pri Cirkovcih 620 m visoko, »200 m nad tokom Pake pri Velenju« ter 
100 m nad jezerskim pliocenom, ki doseza največ vzpetino 500—520 m. To bi 
se reklo, da so potoki nasuli peska in proda na jezerske usedline najmanj še 
v debelini sto metrov, pa da ga je kesnejša erozija z denudacijo zopet odstranila 
z izjemo neznatnih ostankov.



RELIEF IN GOSPODARSKOGEOGRAFSKA SLIKA. Y  šaleški dolini 
pride v značaju površja jako izrazito do veljave razlika med niz
kim osredjem pliocenske kotline ter višjim obodnim področjem, ki 
sestoji iz starejših kamenin. Obe območji veže v enoto predvsem 
hidrografsko omrežje, ki kaže tu  izredno lepo sredotežno- raz- 
vrščenost. Domala od vseh strani teko potoki proti podolžni osi

Pod. 172. Kmetska hiša v hribih nad Zavodno

kotline, k je r jih  zbira in odvaja Paka. Spričo tega se tud i hrbti 
spuščajo koncentrično proti osrčju in po n jih  so lažji prehodi nego 
po> grapah, ki so tesne in odljudne. Celo> v najdaljših  dveh, ob 
Velunji in ob Hudem  potoku, so le slabi prehodi in samo žage ter 
mlini samevajo v njih. Gorski obod je razrezan v hribovito pokra
jino, podobno' kot smo jo  spoznali v obodu Mislinjske doline. Mirne 
oblike, položna pobočja, obli h rb ti in vrhovi so nudili prilike za 
krčevine, posebno ko' je površina povečini dokaj na debelo p rekrita  
s preperelino. Povsod nas pozdravljajo« samotne km etije z višin, 
stoječe zlasti v sončnih legah ob njivah in travnikih  sredi pro
stranih, pretežno iglastih gozdov, zavzemajočih preko polovice 
površine. Le malokje so1 nastali zaselki. V zahodnem delu, k jer 
hribovje prehaja  v sredogorje Smrekovca, segajoi najvišje kmetije 
1000—1100 m visoko, toda m arsikatero hišo' v zgornjih legah vidimo 
opuščeno. Južno in vzhodno obrobje kotline kaže bolj nemirne



obrise, saj je tam kaj v triadnih apnikih in dolomitih obilo čokatih 
in priostrenih gora. Daleč je vidna n a  razdrapan  dolomitni vrh 
postavljena stara božja pot Sv. Križ nad  Belimi vodami (1044 m).
V zadnjih letih pred drugo svetovno vojno začeta cesta skozi Za
vodnje in mimo Sv. Vida v Črno je v  osnovi zgrajena, a potrebuje 
še dodelave.

O d koderkoli gledamo v Velenjsko' kotlino, opazimo na prvi 
pogled v n jej pliocensko osredje, ki se izredno' vidno loči od višjega 
oboda. V tem  osredju i mamo pred seboj nizke gorice, ki n ik jer ne 
presegajo v relativnih višinah 100—140 m. Pliocenska plošča je 
razrezana s številnimi potoki in potočki, ki teko' sredotežno proti 
Šoštanju, k je r se nahaja  najnižji del kotline v višini 355—370 m. 
Potoki so pliocensko' ilovico razrezali na obilico podolgovatih brd, 
dolgih, ploščatih hrbtov. Dolge gorice, razvrščene koncentrično' ob 
najnižjem  osredju, so' s svojo izredno razpotegnjenostjo' nadvse 
značilne. Nič m anj ni značilno njihovo površje, ki je  povečini 
zares ravno, završeno v višinah med 505 in 523 m. Ze na prv i po
gled se nam  v  njih  razodene ostanek prvotne ravnine. V nižjih 
legah, zlasti p rav  v  osrčju pliocenske kotlinice, k je r se potoki p ri
bližajo Paki, se gorice završujejo v  višinah največ med 420—460 m, 
toda tudi tu  so zelo široko' ploščate, dasi nekoliko bolj zaobljene.
V celem se gorice v Velenjski kotlini n a  prim er od panonskih raz 
likujejo p rav  po> tem, da imajo' ovršje tako močno' ravno in da 
imamo opravka n a  njih  s pravim i ravnicami. O d hribovitega oboda 
se po teh širokih ravnotah zelo m arkantno razlikujejo'.

P rst na goricah je po veliki večini zelo* ilovnata, največ sama 
ilovica. N em ara je p rav  zato v tako' veliki meri na njih  ostal gozd. 
Saj k ar preseneča, v kako majhnem delu so« pliocenske gorice 
izkrčene, kako« malo> površja je na njih  obdelanega, kljub temu. 
da so« tako' široke ploskve na njih  ali povsem ravne ali vsaj zelo 
položno zaobljene. Peska je videti največ bolj v obrobnem pasu. 
N a tak ih  krajih , pa  v nekoliko nagnjenih legah, bolj ocednih, proti 
soncu obrnjenih pobočjih, je izkrčenih še največ njih  in travnikov. 
Povsod vidimo krčevine v obliki samotnih km etij; v  manjše, sku
pine km etskih domov so se zgostile v vznožnih delih prisojnih, 
zelo ocednih pobočij.

K vartarne površine je v Velenjski kotlini razmeroma malo'. 
Ob aluvialnem dolinskem dnu, ki se širi tako ob Paki kot ob njenih 
glavnih pritokih, se vidijo nizke, dokaj široke terase diluvialne 
starosti. Aluvialne ravnice so domala povsod jako vlažne, zlasti 
v stranskih dolinah, in povodnji jih  prepogosto dosezajo. Zato so 
na njih  skoro' povsod le travniki. D iluvialne terase so- bolj sušne;



na njih so urejene njive podobno kot na  najnižjih terasah, vre
zanih v pliocensko ilovko. N a spodnjih policah je zategadelj največ 
njiv  in k a r  je sklenjenih vasi v Velenjski kotlini, so nameščene na 
njih. Le dolina ob Paki sami je nekoliko' m anj vlažna in tu  so 
polja z naselji tud i po aluvialni ravnini. Obe urbanski središči sta 
v taki legi, zato' jim a rade nagajajo' povodnji (234). Toda celo dno 
doline ob Paki, k i je  najobsežnejša, ne doseže širjave poldrugega

Pod. 173. Nad premogovnikom pri Velenju se udira svet

kilometra. Ako vzamemo' v poštev še dejstvo, da tudi dolžina rav 
nega dna v šaleški kotlini ni znatna, saj ne znaša čez 8 km, moremo 
razumeti, da je tu  za zgostitev ruralnega prebivalstva razmeroma 
malo pogojev. Razumljivo' nam  je, da se je za kotlino tako krepko 
udomačila označba šaleške doline.

Pod Šoštanjem prestopi P aka čez prelomnico' na triasno ozem
lje, a njena dolina se tu  na mah spremeni v tesno' deber in celò 
v slikovito skalnato sotesko; šele ob prestopu v Savinjsko' dolino 
nad Paško* vasjo se znova razširi. Tudi Dobrnsko' podolje, k je r 
leži glavno razvodje 408 m visoko, je tesnoi Šaleška dolina je tedaj 
zares dokaj zaprta kotlina in v njenem podnebju pridejo posledice 
take lege do' veljave. Značilno' je, da vinske trte tod ni videti; šele 
p ri Vinski gori, na prehodu v Dobrnsko podolje, so prvi vinogradi.



Pač pa  pokrivajo gosti gozdi ves obod kotline in tudi po plio
censkih goricah je  obilo iglastega drevja. Izkoriščanje gozdov ima 
v gospodarstvu tuka j še prav pomembno vlogo. Blizu polovice 
površine je  ostalo ohranjene gozdu, v nobeni (stari) občini se ne 
zniža delež gozdnih tal pod 43 %.

Prebivalstvo* je tu  izredno* krepko* zgoščeno na razmeroma 
m ajhnem  prostoru v pravi dolini te r na najnižjih  terasah ob nji; 
gostota znaša tu k a j še nekaj čez 100 ljudi na kvadratn i kilometer.

Pod. 174. Nad premogovnikom pri Velenju se udira svet

Zadnji ostanki nekdanjih  Škal

Tu je nastal premogovnik, ki je  začel obratovati leta 1887 
(2; 22), a s prodajanjem  lignita so* bile kljub  železniški zvezi težave 
zaradi slabe kakovosti. Tedaj p a  se je porodil načrt porabiti ga 
za kalorično električno centralo, ki naj zalaga v zvezi z drugimi 
elektrarnam i z električnim tokom vso Slovenijo. In  na  premo
govnem bogastvu je zasnovan najnovejši veliki razvoj Velenjske 
kotline. V Velenjski kotlini je tud i zdravilišče Topolščica ob toplem 
izviru, 30° C, v svežem ozračju sredi gozdne pokrajine; privablja 
do 800 gostov na leto, nudeč zdravila zlasti bolnim na pljučih. 
Izhodišče zanj je postaja Šoštanj. Končno* je velik del gospodar
skega obstoja naslonjen na  industrijo v  Šoštanju, predvsem na 
tam kajšn je usnjarstvo*, ki zaposluje v  nekdaj Vošnjakovi tvom ici 
okrog 550 ljudi. Zaposlitev p ri izkoriščanju gozda, obdelavi ter 
odvažanju lesa je tud i tu  važna opora kmetijstvu. S pomočjo* teh 
neruralnih gospodarskih osnov se je moglo* prebivalstvo v  šaleški



dolini v teku zadnjih petdesetih let pomnožiti za 50 do 100%; 
le ta 1931 je bilo v  km etijstvu zaposlenega še 58 do 64 %i prebi
valstva, a  sedaj je v novi občini-komuni, k i obsega Šoštanj, Velenje 
in Šmartno na Paki, le 26,6 %' km etijskega ter 36 %  industrijskega 
prebivalstva.

GOSPODARSKI RAZCVET V NAJNOVEJŠI DOBI IN VEČJI KRAJI. 

Šaleška kotlina p ripada z vsem svojim obodom porečju Pake, 
savinjskega pritoka; prirodne ugodnosti usmerjajo- prometne zveze 
najbolj na savinjsko stran, dasi tudi demografska povezanost na 
Mislinjsko dolino ni majhna.

P aka  teče po tesni debri bodisi v zgornjem toku kakor potem, 
ko zapusti kotlino; njene tesnice za prvotni promet nem ara niso 
bile vabljive. Toda soteska ob zgornji P ak i je daljša in tudi ne
posredna; stara pot, ki je vodila čez hribovje mimo« Smiklavža, je 
bila daljša nego n a  savinjsko stran  preko Ponikevske planote. 
Toda najugodnejša pot je od nekdaj držala po Dobm skem  podolju, 
k je r se je treba vzdigniti na  glavnem prevalu le na 424 m, a na 
drugem do> 408 m.

V dobi cestnih gradenj so izpeljali cesto skozi soteske ob Paki, 
bodisi do Savinjske doline kot n a  Slovenj G radec in po D obm skem  
podolju skozi Vojnik. P ridružila se jim  je še neposredna cesta čez 
severni del Ponikevske planote mimo< Šentilja in ob Pirešici na 
Žalec te r Petrovče. V najnovejši dobi so zgradili še cesto čez h ri
bovje na visokem prevalu 1065 m  n a  Črno>. Železnico' so zgradili ob 
Paki, leta 1892 od Celja do Velenja, a 1899 dalje na D ravograd; 
še danes vozijo nekateri vlaki le med Celjem in Velenjem. Toda 
spričo dejstva, da je  Celje poglavitno' privlačno urbansko središče, 
pomeni sedanja železna cesta velik ovinek za predel okrog Velenja 
in železnica po' Dobm skem  podolju ter mimo Vojnika na  Celje 
bi pomenila veliko pridobitev.

V Velenjski kotlini je  bilo do sedaj ugotovljenih malo sledov 
obljudenosti iz prazgodovinske te r rimske dobe. Pač p a  so našli 
dokaze obljudenosti iz kam ene dobe v krašk ih  jam ah zgoraj pri 
Belih vodah, p ri H udi Luknji in p ri Sv. Joštu na  Kozjaku. Toda 
zdi se, da je bila dolina poseljena že zgodaj. Znake rane, dokaj 
obilne poseljenosti imamo' iz slovenske dobe, podobno kot v  Do
bm skem  podolju, k je r so izkopanine p ri Lemberku izkazale nasel
bine tudi za prazgodovino*. Pot po* Dobm skem  podolju je slovenske 
naselnike dovedla v  kotlino’.

Sprva je bilo zelo pomembno naselje vas v S k a l a h ,  k jer 
je nasta la  pražupnija, ki ji je pripadala  v  cerkvenem pogledu vsa



kotlina in še znaten del njenega obrobja. Toda vas kljub temu ni 
narastla omembe vredno, k ar nas tu, v področju samotnih kmetij, 
ne preseneča. Zgostitev prebivalstva v bližini Skal je povzročil 
šele premogovnik, ki se nahaja  z elektrarno vred nekako na sredi 
poti med njimi in Staro vasjo-Velenjem.

V fevdalnopolitičnem pogledu je bilo staro središče kotline 
na JV, k jer je vozlišče potov že po' prirodi. Tu je nastal že zgodaj 
grad Šalek, ki je moral biti zelo mogočen in dolgotrajne veljave,

Pod. 175. Okrog premogovnika ter termocentrale Velenje

da je vtisnil vsej kotlini ime. Postavljen na skalnem brdu iz litav- 
skega apnenca, prav  tam kaj, k je r se iz debri razvije široka dolina 
te r se hk rati odpro možnosti prehoda v D obm sko podolje, je imel 
gospodujočo postojanko; še razvaline delajo vtis, ko se točno z 
vzhodnega konca razgledujejo1 po> lepi dolini.

Mesto' V e l e n j e  nas po svoji legi spominja na Šalek. Mo- 
gočen grad je že zgodaj stal na strmem brdu  iz andezita in še 
danes stoji dobro ohranjen tik nad starim  trgom. Stoji p rav  tam 
kaj, k je r se odcepi iz šaleške doline cesta v Dol)rusko, podolje ter 
s tara  pot mimo Šentilja čez Ponikevsko planoto. Ob tem prom et
nem vozlu, ki ga je bilo mogoče zlahka obvladovati, je nastalo 
pod gradom novo naselje in dobilo tržne pravice; kot trg  se Velenje 
p rv ik rat im enuje leta 1374 (7, 232). N a desni strani Pake stoji na 
nizki terasi lepo obcestno razporejena Stara vas (nem. Alt Wöllan) ; 
po' imenu moremo sklepati, da se je pod gradom v njegovem za
vetju razvilo Novo' Velenje (»Nova vas« v listini iz leta 1374, 10).



Pravilen tržni prostor v sredi priča, da je bilo- ustanovljeno- po 
načrtu. Toda trg  Šoštanj je ta k ra t že stal. Za dvoje tržišč je  kotlina 
prem ajhna, dasi tudi iz široke hribovite okolice prebivalstvo- gra
vitira vanjo. In  tako- se ne- moremo čuditi, da je Velenje kot trg 
slabo napredovalo; v letu 1880 je imelo 364 prebivalcev, a  Stara 
vas 198. Do leta 1931 se je povečalo- na 701 ljudi, to- je za 92,6%, 
za k a r  se im a zahvaliti novejšemu gospodarskemu razvoju, bližini 
kolodvora, premogovniku itd. Saj se je v isti dobi celo Stara vas 
povečala za 106 %. U pravnih funkcij Velenje ni moglo potegniti 
nase.

Pod. 176. Pogled čez staro in novo Velenje proti severu

Š o- š t a n j  je bil vsekakor pomembnejše urbansko središče 
šaleške doline in upravičeno- se je kotlina imenovala tudi po- njem. 
Podoba je, da je imel prvenstvo že o-d srednjega veka, dasi ne 
moremo reči, da bi g a  bila priroda v vseli pogledih za vodilno 
vlogo- bolje obdarila. Zakaj kot prometno- križišče je na  boljšem 
prostor med Velenjem, Skalami ter Šalekom, v predslo-venski dobi 
ter sprva v srednjem veku je bilo vsekakor tam kaj demogeografsko 
središče kotline. Šoštanj kot prometno križpo-tje je prihajal v po
štev, kad ar je bila močno- v rabi pot n a  J JZ proti Savinjski dolini; 
Paka zapusti tik  pod mestom kotlino ter prestopi v tesno deber. 
Ta prehod je mogel obvladovati stari šo-štanjski grad, postavljen 
na strmi apniški hrib tik  nad dolino. V tem pogledu sta si po
stojanki velenjskega in šoštanjskega gradu podobni. Šoštanj p a  
im a prednost, da je njegova lega za tržno- središče kotline bolj 
centralna; saj je tu  njeno hidrografsko središče- in semkaj so 
usmerjene tako- doline kot ploščati hrbti med njimi. N em ara je



prav  ta moment odločil, da je urbansko* vodstvo ostalo* Šoštanju, 
tembolj, ko se je v m odem i dobi tu  uredilo upravno* središče sod
nega okraja. Začetek naselja moramo nedvomno* gledati v  gradu 
na b rdu; danes leži v razvalinah (»Pusti grad«), toda kesneje* n a 
stali grad je v  mestu tik  pod njim. Pod gradom je  nastal na levi 
strani P ake  trg, m orda kot načrtna ustanovitev; tako* b i mogli 
sklepati po ličnem, pravilnem  tržnem  prostoru, ki je staro tržno« 
naselje razvrščeno okrog njega v  lepi, homogeni zgoščenosti. Po 
gradu je  dobil svoje ime.

Krepko* je začel Šoštanj napredovati, odkar se je ustanovila 
usnjarska tvornica, ki se je  potem še večala te r zaposluje danes 
okrog 550 ljudi, dajajoča s tem poglavitne poteze v gospodarskem 
značaju mesta. Nič m anj ko* dve tretjin i prebivalstva živi od za
poslitve v obrti in industriji, pri čemer odpada nekaj tud i na  novo 
tovarno otroške konfekcije (90 delavcev), gumbov ter na m anjša 
podje tja  in obrti, zlasti predelavo lesa. Saj se semkaj dovaža les 
iz zelo širokega gorskega področja, posebno* od Z in SZ; tu  je tudi 
izhodišče za zdravilišče Topolščico*. Tako* se more reči, da Šoštanj 
dobro* proevita. V letu 1911 pa so mu podelili naslov mesta. Od 
leta 1880, ko* je štel 734 ljudi, se je do leta 1931 povečal na 1737 pre
bivalcev, torej za 136 %*, a do* leta 1953 na 2299, k a r  pomeni v celem 
zelo* lep napredek za 213 %.

Ogromne spremembe je prinesla doba načrtnega socialistič
nega gospodarstva v Šaleški dolini. V njem se je  vrednost lignita 
silno povečala. Sprva so* ga hoteli porabljati celo za proizvajanje 
p lina na veliko*, toda ta načrt se je opustil. Pač pa  so* zgradili novo 
veliko* termocentralo, ki naj s svojo električno* energijo* nudi pomoč 
dravskim  elektrarnam  pri dobavi toka industriji, predvsem veliki 
tovarni glinice ter alum inija v Stmišču-Kidričevem. Za te potrebe 
so morali proizvodnjo lignita bistveno povečati in v  ta  nam en med 
Velenjem in Šoštanjem urediti nov premogokopni jašek. Bistveno 
povečana prem okopna delavnost zahteva veliko večje število* de
lavcev in nameščencev, katerih  skupno* štev-ilo* se je  že do leta 1955 
povečalo od okrog 900 v letih 1920—1925 na 1808. Prišli so od vseh 
strani, zakaj domače vasi Velenjske doline so* že dotlej dajale 
delovno silo bodisi premogovniku, bodisi tud i industriji v  Šoštanju 
ter za druga dela, a okolica je hribovita in gorata pa  vrh tega ne 
kaj gosto poseljena. Za novopriseljene delavce in uslužbence je 
bilo spričo tega treba  zgraditi docela novo naselje N o vo V e le n  j e 5 
ki pa mu priključujejo neprestano nove hiše, v glavnem severno 
od starega Velenja. Z graditvijo* Novega Velenja so pričeli leta 1951, 
a že do leta 1953 (v marcu) je  štelo 761 ljudi, medtem ko se je



prebivalstvo v Starem Velenju povečalo od 701 v letu 1931 na  886 
v letu 1953. To pomeni za celotno Velenje od leta 1880 napredek 
od 364 na 1647 prebivalcev, torej za nič m anj ko' 353 %; s tako 
naglo rastjo se more ponašati zelo malo» krajev  na Slovenskem.

Vse to je povzročilo seveda mnoge spremembe pokrajinski 
sliki. Od premogokopa so» zgradili novo cesto do kamnoloma v 
apnencu pri Plešivcu in vrh tega še več k rajših  poti in cest. Nova 
termocentrala stoji bliže Šoštanju v bližini Pake pri Prelogah.

Pod. 177. Velenje, stari osrednji tržni prostor

A premogovnik je povzročil tudi propad starih naselij. Ker so 
plasti lignita zelo1 debele, praznega pod zemljo ne zadelavajo vsega, 
temveč pustijo, da se zemlja seseda. Zato nastajajo' na površini 
jame, tud i zelo velike, a  v brdih se prožijo» zemeljski plazovi, 
skratka, površje se na veliko> deformira. Mnogo km etij so morali 
izseliti, stara znana vas Skale na  brdu sploh ne obstaja več. V ve
likih udrtinah  in jam ah med Skalami ter Velenjem se je razlila 
voda in jezera se držijo» za stalno. V največjem  in najlepšem ob 
Novem Velenju so uredili kopališče in na  obrežju športne prostore 
ter gostišče; novo» Velenjsko jezero je postalo- privlačna turistična 
postojanka.

Tako je Velenje s svojim premogokopom docela spremenilo 
gospodarsko» strukturo in pokrajinsko sliko doline, ki je pač km alu 
ne bomo» več imenovali po starodavnem gradu Saleku, od katerega 
stoje samo še sicer slikovite, a  vendarle ne velike razvaline na 
vzhodnem koncu, temveč po novem rudarsko-industrijskem  na



selju, ki se mu tudi zanaprej naglo veča število' prebivalstva in 
narašča obseg, kakor raste obseg gospodarskega učinka njegovega 
lignita.

Vzporedno1 z napredkom  Velenja raste tudi gospodarska de
lavnost Šoštanja. Vsekakor je v novi dobi Velenjska dolina postala 
še važnejši in živahnejši rudarskoindustrijski organ v slovenskem 
gospodarstvu.

DOBRNSKO PODOLJE. Dobrnsko podolje kaže v zgradbi ter 
geološki sestavi tesno- povezanost z Velenjsko' kotlino, toda v re 
liefu se od nje precej razlikuje. Tudi tu  vidimo sredotežno' hidro
grafsko1 omrežje s sotočjem med Lemberkom ter Vojnikom, toda 
m anjka pač osrednja najm lajša kotlinica, dasi zavzema pliocenska 
peščena nasipina dokaj obsežno površje, Ozemlje je tu  povečini 
iz miocenskih hribin, ki so v n jih  izoblikovane dokaj zaobljene in 
razčlenjene gorice ter nizki hribi. V prisojnih legah so1 n a  njih 
urejene krčevine v veliki meri, s pobočij in položnih pregibov na 
goricah nas pozdravljajo1 dokaj n a  gosto raztresene kmetije in za
selki. V zavetnih legah so urejeni vinogradi, znamenje, da je po
k ra jina  odprta ugodnim podnebnim vplivom od V in JV. Doline 
ob potokih so sicer dokaj tesne, a vendar je v njih  nekaj dilu- 
vialno-aluvialne ravnice ter teras s prostorom za njive, V celem 
imamo tu  gostoto med 75 in 100 na kvadratn i kilometer.

K akor je  Dobrnsko podolje interesantno vod no sotočje in  mu 
zaradi tega dostikrat nagajajo1 povodnji, tako- je bilo od nekdaj 
zelo prometno področje. O d vseh strani se usmerjajo1 sem prirodne 
poti, vodeče ob potokih, te r se vežejo v glavni prehod proti Celju. 
Ker so* spričo velike geološke raznolikosti nastale mnoge soteske, 
je predel kakor nalašč za obvlado prehodov. Ne preseneča nas 
spričo tega obilica gradov, postavljenih ob soteskah (Soteska, 
Lindek, Frankolovo, Lemberk itd.), a na najimenitnejšem kra ju  
je  nastal trg Vojnik, ki p a  gleda že na celjsko stran. V Dobrnskem 
podolju so- ugotovljeni sledovi zgodnje obljudenosti. Lemberk, po
stavljen na strmi skali iz litavskega apnenca, obvladujoč dolino, 
je bil med gradovi eden najim enitnejših v soseski, odlikujoči se 
po* izkopaninah iz predslovenske dobe. P ri Novi Cerkvi (zdaj 
Strmec) je  nastala p ražupnija; spričo' prevlade samotnih km etij 
je le zmerno1 pripomogla k  rasti naselja, tembolj, ker se je v bliž
njem Vojniku v ugodnejši legi, na  stiku Dobrnskega podolja in 
Celjske kotline, ustanovil trg. Na drugačni osnovi pa je napre
dovala D o b r n a ,  ki je ob močnih toplih izvirkih (37° C) postala 
zdravilišče s 4000—7000 gosti na leto.



PONIKEVSKA PLANOTA. Ponikevska planota nam  je vse ozemlje 
med Velenjsko kotlino« ali šaleško« dolino« z D obm skim  podoljem 
in Spodnjo Savinjsko« dolino. Tu se vzdiguje gričevje, ki se vzpenja 
v hribovje«, na zahodu z višinami do« 734 m v Gori Oljki, a na  
vzhodu do 630 m v Klumberku, oklepajoče v svojem osredju de
loma zakraselo planoto okrog Ponikve. Geološko in geomorfološko 
je to« p rav  zanimiv predel. Njegovo ogrodje predstavljajo triasne

Pod. 178. V dolini Dobrnce

kamenine, največ apnenci ter dolomiti, toda v  vzhodnem delu so 
skriti pod mlajšimi plastmi, a se vendar tudi pokažejo« v površju 
v ozkem, večkrat prekinjenem  pasu med Šmartnim  v Rožnem dolu 
in Stražam i nad  Dramljam i, najširšem  in najbolj sklenjenem pri 
Vojniku. Iz triadnih  apnencev sesto ječi vrho«vi in hrb ti kažejo tu  
pokrajinsko p rav  m arkantne priostrene oblike, čeprav le skromne 
višine do 417 m. Izpod triasa se pokaže na  več mestih celo« osnova 
kristalastih škriljevcev, ki jih  sm atrajo geologi za nadaljevanje 
podobnih kam enin p ri Lipi te r ob Č rni (233, 18), javljajočih se ob 
veliki podolžni prelomnici, potekajoči severno ob Menini. Triada 
je tudi v srednjem in zahodnem območju po« velikem delu prekrita 
z mlajšimi plastmi, in sicer z miocenskim grohom, ki je v njem 
razvito bolj mirno površje, in z andezitom, ki je ugotovljen na ve»1 
krajih , najobsežnejše okrog Galicije. S svojo« tršo snovjo se je 
mogel v izobliki površja p rav  učinkovito« uveljaviti in tvori dokaj 
strme ter čokate gore, ki presezajo okolico in se morejo meriti z



apniško-dolomitnimi vzpetinami. Zlasti delata močan vtis Klum- 
berk  (630 m) te r Šentjungerta (574 m) z Resenikom (515 m), po
sebno ob pogledu iz Savinjske doline. Poglavitni značaj pa daje 
planoti velika plošča srednjetriadnega apnenca in dolomita, k i je 
v njem razvit osrednji del planote okrog Ponikve. K akor priča že 
ime te vasi, so» tu  razviti nekateri k rašk i pojavi, zlasti vrtače, pa 
tud i k raške jame. V zahodnem delu tvorijo gore v triasnih apnen
cih in dolomitih največje višine in najm arkantnejše oblike, k a r  
velja zlasti o> Gori O ljki (734 m), daleč naokrog vidni gori. P lanota 
je razrezana povečini s tesnimi dolinami, nadvse značilno pa je, 
da teko vse vode proti jugu in da  so njihovi izviri trdo na, severnem 
robu. Pirešica je celo že posegla preko' njega te r z zadenjsko ero
zijo preložila svoje povirje v Dobrnsko podolje. K jer teko potoki 
skozi groh, so1 izdelali v  njem  širše dolinice z aluvialnim  ploskim 
dnom, toda na poti skozi apniško planoto te r skozi andezit tečejo 
le po tesnih debrih (ob Ložnici, Trnavi in Pirešici).

Ponikevska planota je ostala povečini pokrita  z gozdom, njive 
so mogle na njej zavzeti le 10—20 % površine. Toda obljudenost 
vendarle ni m ajhna, posebno na  grohovem področju, k je r so> dokaj 
na gosto raztresene samotne kmetije in  zaselki, p a  vmes nekatere 
vasice, zlasti na apniški planoti te r  na nižjih terasah bolj v ob
robju. V celem se giblje gostota vendarle med 50 in 75. Toda, Poni
kevska planota, leži nekako od rok in je ostala vstran od prometa, 
saj so samo cesto ob Pirešici speljali skoznjo. Zato veljajo prebi
valci Savinjčanom za tipične hribovce. Planota je ostala, področje 
odseljevanja in izkazuje v zadnjih sedemdesetih letih nazadovanje.

CELJSKA KOTLINA

NASTANEK V CELOTI. Celjska kotlina zavzema osredje nekda
n je oligocensko-miocenske Savinjske kotline. Toda v sedanjem ob
segu je udorina, ki se je  po’ svoji tektonski zasnovi izoblikovala 
nekako proti sredi pliocema. Pliocenske plasti, k i so se odložile 
v novo nastali kotlini in ki nam  nakazujejo' v glavnem njen obseg, 
se ujemajo s prem očrtno potekajočim južnim  robom, a  tud i n a  Z 
se prilegajo tektonskogeološki meji ob vzhodnem vznožju Dobro
velj. N a vzhodu segajo sklenjeno do Ponikve, le na severu poteka 
njihov rob m anj enotno, vendar še p rav  dobro zaznavno od Polzele 
čez Zalog, Veliko' Pirešico in Podgoro n a  Vojnik. Podoba je, da je 
pliocensko udorino vodovje že nekoliko preoblikovalo z erozijo, 
preden jo je v mlajšem pliocenu nasulo s svojim drobirjem, ki sega



ponekod preko oboda prvotne udorine, sledeč področju današnjih 
in nekdanjih  dolin.

Sestava pliocena je podobna kot v  sosednih kotlinah savinj
skega področja. V severozahodnem kotu Spodnje Savinjske doline, 
med spodnjo» Pako in Savinjo», sestoje zgornje plasti iz prodne na 
sipine, medtem ko» so bolj spodaj sloji peska in ilovice, ki so> jo» 
izkoriščali p ri Šmartnem in Rečici za opekarne. Še globlje je pliocen 
iz m odrikaste sivice in celo do 0,30 m debelo plast lignita so mogli 
ugotoviti (233, 127—129). Podobne sestave je pliocen v zahodnem 
obrobju, k je r se vidi n a  prim er p ri Stopniku p rav  debel, zelo malo 
zaobljen prod in pesek, a vmes ilovica. Severno od Celja, na  obeh 
straneh H udinje, je  proda malo», a  več peska in ilovice (233). Tu 
in tud i m arsikje drugod v obrobju so geologi označili kot plio
censko' usedlino obilne sloje čiste »ilovke«, ki so v  n jej nastale 
stare m ajhne in m odem e velike opekarne (v Celju, p ri Spodnji 
Hudinji, nad  šeščam i p ri Šentpavlu, nad  Gomilskim itd.).* Komaj 
more b iti dvom o tem, da je tud i Celjsko kotlino nekako» sredi 
pliocena zalilo jezero — ali pa  so se morda razvila ločena jezera — 
kesneje se je  uveljavilo» predvsem zasipanje s prodom in peskom. 
Zanesljiveje bo moglo ugotoviti paleogeografski razvoj za Celjsko» 
kotlino šele obsežnejše podrobno» geološko» proučevanje; tud i na 
vprašanje, če je pričakovati debelejših lignitskih slojev v globini, 
bi mogli dati odgovor le preizkusi z vrtanjem .

Pliocen je ohranjen samo' v obrobju Celjske kotline, in sicer 
v najširšem  obsegu na zahodnem robu, v vzhodnem delu ter v 
jugozahodnem kotu.

Po odložitvi pliocenskega drobirja je nastopila doba odna
šanja  in reke s potoki so izdelale v njem svoje doline. Odnošaj 
med pliocenskim in kvartanim  površjem ima značaj samo» erozij
skega učinkovanja; ob večjih vodah, Savinji, Boljski, Hudinji, 
Pirešici je pliocen najbolj odstranjen in  nadomeščen s kvartarnim i 
nanosi, a ohranil se je najbolj v zatišnih legah na robih, k je r ga 
ni dosegala odplakovalna moč znatnejših potokov. Y največjem 
strnjenem področju ga vidimo v vzhodnem delu kotline, lcjer je 
Voglajna zašla v miocensko obrobje, medtem ko so» ostali v plio
censkem področju le m ajhni potočki z neznatnejšo» erozijsko močjo». 
Povsod se pliocenski sloji držijo zelo enakomerno» v  m ajhnih viši
nah, bodisi absolutno ko»t relativno»; celo» najviše o»hranjeni plio

* Ponekod se zdi, da pripada ta ilovka diluviju, ki sega čez pliocen; po
drobno mejo med obema bo mogla ugotoviti šele natančna geološka proučitev 
ter bo nemara tu in tam popravila dosedanji zaris.



censki ostanki so le okrog 420 m visoko, to1 se pravi, do 120 m nad 
gladino sedanjih voda. Povsod ležijo vodoravno, torej diskordantno 
nad miocenom, ki je še prem aknjen ter naguban.

Domala povsod moremo pliocenske plasti v pokrajini že na 
prvi pogled ločiti od višjega oboda, sesto-ječega iz starejših k a 
menin, p a  tud i od ravnine v dnu se povsem vidno odražajo. Saj je

Pod. 179. Celjska kotlina, zahodni del

Sredi slike Gorooljka, na desno od nje Ponikevska planota. V ozadju na 
desno Pohorje, na levo Uršlja gora. Po sredi Spodnje Savinjske doline se 

dobro vidi struga Savinje. V ospredju hribi okrog Mrzlice

v njih  izoblikovano zelo razčlenjeno gričevje, povečini 60—70 m 
visoke gorice položnih pobočij, ploščatih, zelo- zaobljenih slemen. 
Na peskovitih tleh je  prst prhka, pa  je zato- precej krčevin; k jer 
so razgaljene ilovnate plasti s težko zemljo-, je ostal pretežno gozd, 
a  vmes vidimo- vendarle tudi njive, zlasti v naslonitvi na diluvialne 
terase.

V pliocenskem ozemlju, kakor sploh v vsem obrobju Celjske 
kotline, so zelo- lepo vidne terase, k i jih je bočno uravnavanje 
izdelalo- v najm lajših oddelkih pliocenske dobe. Opazovati jih 
moremo-, kako- obrobljajo- ravnino- na vseh straneh v zaporednih 
vršinah, dokaj široke, po- velikem delu preurejene v njive in iz



rabljene za naselja. V m alokateri naši kotlini jih  moremo opazovati 
v tako  izraziti izoblikovanosti in tako prepričevalno» vidne že na 
prvi pogled ter pomembne za ku lturno  geografijo. K ljub temu še 
do danes nimamo nikakih  proučitev iz področja njihove morfo- 
geneze.

Yes osrednji in zahodni del Celjske kotline zavzema kvartarno 
površje, prostrana aluvialna ravan z diluvialnimi terasami, po
nekod p rav  neznatnimi, drugod dokaj širokimi. Ta ravan, to» je

Pod. 180. Celjska kotlina, vzhodni del

Pogled od iznad Škofje vasi na vzhod, proti Dramljam in Ponikvi

prava (Spodnja) Savinjska dolina, kakor jo» označuje prebivalstvo 
samo. Povsem po» pravici, zakaj ravan  v glavnem ni nič drugega 
ko ogromen vršaj reke Savinje, dasi so» imeli pri zasipanju tudi 
njeni pritoki zelo» pomembno in obsežno vlogo». Savinja je v  pleisto- 
cenu prinašala prod iz zaledenelih Alp, a ker je tu  prva obsežnejša 
kotlina, v kateri se je mogla na široko razprostreti, ga je nasula 
zelo» mnogo. A tudi iz predgorja so pritoki dovajali obilo drobirja, 
k a r  se je  vse odlagalo tu. Savinjski pro»d pretežno apniške sestave 
prevladuje po» dolgem po» osrednjem delu kotline od Letuša do 
Celja. Tudi nekateri pritoki so nasipali pretežno apniški prod, 
toda tisti, k i so pritekali iz miocensko-pliocenskega lapornega ter 
ilovnatega obrobja, so» naplavljali blato te r najfinejši pesek. Zlasti 
prevladuje ilovnati diluvij v zatišnih legah, k je r je naval savinj



skega proda zajezil pritoke in jih  prisilil k  nasipanju, k poplavam 
pa nem ara celo k  ojezeritvi. Veliko tako področje je ob spodnji 
Boljski med Vranskim, Gomilskim in Preboldom, a še obsežnejši 
predel diluvialne gline je med Vojnikom in Teharji.

Po odložitvi diluvialnega drobirja so vode znova vrezale vanj 
plitve doline, a vanje v aluviju  zopet nasule nekaj novega dro
birja. Meja med diluvialno in aluvialno nasipino še ni točno ugo
tovljena; Teller si n a  svoji geološki karti n i vzel za nalogo, da bi 
jo- ugotovil podrobno', naglašajoč, da bi bila to dokaj težavna na 
loga in bi bilo treba spričo neznatnih višinskih razlik za to obilnega 
dela (gl. Mozirje, 233, 136). Za diluvij je označil samo nekatere višje 
in dobro vidne terase, n a  prim er med Vojnikom in Teharji, med 
Preboldom te r Vranskim itd., nižje in m anj vidne pa  označil kot 
aluvij.

Podoba je, da je Spodnja Savinjska dolina področje p rav  in 
tenzivnega nasipanja  pa da je diluvij v velikem delu sploh skrit 
pod aluvijem. P rav  gotovo je tako  v spodnjem delu ravnine, v 
okolici Celja, k je r ni niti oh Savinji niti ob njenih pritokih nikakih 
teras. Pokažejo se šele višje gor, za Žalcem, toda zelo nizke in na 
vsaki strani reke samo po ena; šele polagoma se jim v smeri n a 
vzgor ježe zvišajo. Toda tudi med Šempetrom in Preboldom, Pol
zelo ter Letušem, k je r so ježe najvišje, imamo v glavnem opravka 
samo z eno teraso, ki jo moremo bržkone uvrstiti v najm lajši 
diluvij. Podoba je, da je  bil tam  mladodiluvialni vršaj nasut v 
višku wiirmske po-ledenitve ali pa  celo še kesneje (99). Za tem je 
Savinja rezala tu  v globino te r odnašala prod, medtem ko- je  pod 
Žalcem in zlasti okoli Celja istočasno' še nasipala. Starodiluvialne 
terase imamo ohranjene precej vstran od reke, pretežno ob robu 
kotline. Obilo gline je videti v  njih  in  zdi se, da  bo podrobna pro
učitev m arsikje ugotovila sledove po diluvialnih jezerih, nastalih 
v zajezenih področjih za savinjskim vršajem. Zajezitev je morala 
biti ponovno zelo krepka. Značilno je, da  se v Celjski kotlini dilu- 
vialni konglomerat le malokje pokaže na površje in da so- doslej, 
kolikor je znano, najbolj na  široko- zadeli nanj, ko so v Šempetru, 
sredi Savinjske doline, pričeli z velikimi arheološkimi izkopavanji. 
Pri tem se je  izkazalo, da leži v ježi tam kajšnje glavne terase pravi 
apniški konglomerat zelo na debelo-. Na splošno pa  so- ga očitno 
zelo- krepko prekrile mlajše nasipine.

HIDROGRAFSKI PREGLED. POYODNJI. V hidrografski mreži na 
ravnini imamo sled prevlade diluvialnega savinjskega nasipanja. 
Boljska je  usm erjena do Gomilskega naravnost proti Savinji; ko



pa se približa do njenega proda, se obm e v pravokotnem ovinku 
na desno ob južni rob ravnine ter se izteka v Savinjo šele p ri 
Preboldu, tam kaj, k je r  se tud i Savinja sama prim akne k  južnemu 
robu. Na severni strani teče Ložnica vzporedno s Savinjo, tako 
da se vsi potoki s severnega obrobja iztekajo' vanjo in da doseže 
reko šele tik  nad  Celjem.

Pri Celju je nadvse zanimiva sovodenj. Tu se na majbnem 
prostoru s Savinjo* združi obilica potokov; vode se med seboj za
držujejo' in za jezu jejo, kakor so se nedvomno zadrževale v diluvi ju  
te r najm lajšem  pliocenu. Razporedba drobirja in njegova sestava 
pričata, da ima Savinja s svojimi dotoki podobne ali celo iste 
nasipalne, hidrografske in preoblikovalne vloge v sedanjosti, kakor 
jih  je imela v navedenih oddelkih bližnje preteklosti.

Na prehodu iz Gorogranske kotlinice v (Spodnjo) Savinjsko 
dolino' teče Savinja skozi obe soteski, nastali tam kaj, k je r je zašla, 
vsekakor po epigenezi, na  trdne triadne dolomite. Celo' pri Letušu 
je še p rav  tesno mesto v strugi; tu  sega nam reč triadni apnik  v 
skali neznatne velikosti na levi rečni breg, ustvarjajoč hk rati p r i
kladno' priliko za cestni prehod. Tu je v Savinji zadnje mesto' do' 
Celja, da se pokaže živa skala v strugi. O d tod dalje se tok Savinje 
tako rekoč sprosti. Reka ima za ravnino p rav  znaten strmec; ob 
prestopu v kotlino nad  Letušem teče 329 m visoko, pri Malih B ra
slovčah 308 m, pod Polzelo 285 m, pod ustjem  Boljske 262 m, pri 
Petrovčah 248 m in v Celju na ustju  Voglajne 235 m. Savinja teče 
tedaj zelo naglo in silovito. Toda še bolj je važno', da razpolaga 
v zgornjem toku z zelo velikim strmcem. V zgornji dolini je obdana 
s sredogorjem znatne strmine, a za Lučami z visokogorskim svetom, 
ki dobiva vrh tega zelo veliko padavin. K adar pade količkaj večja 
množina dežja, se po' strmih pobočjih po hudournikih in divjih 
gorskih potokih voda pripodi zelo' naglo' v dolino' in n a  m ah na
polni glavno strugo*. Zato je tok Savinje pogosto buren in silovit, 
česte SO' povodnji, m arsikje silovite; deroča voda rada ruši breg, 
odnaša dele brežine na udarnem  mestu in jih  nese s seboj te r od
laga nižje kje. P rav  posebno' velike povodnji se dogajajo ob ve
likem rečnem zaokretu v Posavsko hribovje, ob prestopu v sotesko 
pod Celjem, k je r se s Savinjo' združijo Ložnica, Sušnica ter Ko
privnica, zlasti p a  Voglajna s H udinjo in z ostalim širokim vodnim 
omrežjem. Tu se vode ob nalivih med seboj zajezijo, zlasti Savinja 
dovede že nekaj u r  po višku deževja velike množine alpske vode 
ter povzroči često ogromne povodnji, k i m enda p rav  nobeno 
mesto na Slovenskem ne trp i pod njim i toliko ko Celje. Ob mostu 
nad  Celjem in Bregom (pa ob bližnjih zgradbah) so zaznamki,



kako visoko so- segle povodnji v teku zadnjih desetletij. Povodnji 
imajo tu  mnoge; značilnosti pravih hudourniških poplav in  hitrica 
je eno» njihovih poglavitnih svojstev.

Povodnji morejo povzročati tako  velik učinek, k er je struga 
Savinje kakor njenih pritokov, zlasti Voglajne, vrezana zelo» plitvo 
v aluvialno» ravnino». K ar se tiče Celja samega, odloča dejstvo, da 
je to» mesto postavljeno n a  aluvialno ravnico tik  o-b reki, p a  hkrati 
v medvodje, k je r se stekajo» vode vse Celjske kotline, in še povrhu 
na mestu, k je r prestopi Savinja v prečno» sotesko».

Še dandanes p rinaša Savinja ob povodnjih obilo» proda in 
peska s seboj; kakor je na mnogih mestih trgala obrežje v silo
vitem toku, tako» je  drugod odkladala drobir. Zlasti mnogo» odklada 
in pušča v strugi tam kaj, k je r njen tok slabi, predvsem v celjski 
soseski, k jer se vodni toki medsebojno» zajezijo. N a nekaterih rim 
skih zgradbah v celjskem G abrju se je moglo» ugotoviti več metrov 
savinjske nasipine. Zasipanje rečne struge seveda še samo» po» sebi 
stopnjuje povodnji. Zato» ni čudo», da se je borba zoper poplave v 
Celju med prvim i lotila poglabljanja savinjske struge tik  pod 
mestom, ob sotočju z Voglajno», k jer je po» veliki povodnji leta 1933 
obležala debela p last sveže nasutega proda.

Borba zoper povodnji ter zo»per škodljivo» silovitost Savinje je 
morala že zgodaj poseči v prirodno» stanje ter preburni naravi 
postaviti pomirljive zapore. Že v zgornjem toku, zlasti pa od Le
tuša  dalje, je  Savinja regulirana. N a vsako stran  struge je zgrajen 
po en močan nasip, k i preprečuje, da bi reka m enjavala svoj tok. 
Izven obzidane struge so ostali ponekod opuščeni rokavi, ostali pa 
so tudi živi rokavi, ki teko v krajšem  toku n a  desni, ter v  daljšem 
na levi strani reke. Posebno» zanimiv je rokav n a  levi strani, k i je 
zelo» dolg in ima značilno ime Struga. Vanj se iztekajo» neki potočki 
s hribovja izza Polzele, toda glavno vodo» dobiva iz Savinje pri 
Podvinu, sedaj z umetno» urejeno napravo». Očitno je, da je ta 
Struga dedič po prvotnem  naravnem  vodotoku. Ob povodnji na 
rasla Savinja pritokov s hribo»vja izza Polzele ni pustila do stržena, 
temveč so morali svojo» vodo gnati v zunanjem  povodenjskem pasu, 
k je r so si ohranili svojo dolinko» te r strugo» v njej. V tej strugi je 
vodotok ostal tud i kesneje, ko je povodenj nehala. Pozneje je 
člo'vek izkoristil Strugo» s tem, da jo» je ojačil, ko je vanjo» napeljal 
vodo» iz Savinje pri Podvinu ter ji izravnaval prvotne vijuge; 
vendar so» se nekatere ohranile še do danes. Vedno je živo v tej 
Strugi, vedno- je  polna vode, ki teče krepko», a enakomerno», ter žene 
obilico» mlinov in  žag p a  tudi drugih obrtnih podjetij. V njih  so 
mleli za km ete iz vasi sredi ravnine, k je r ni vodne sile n a  raz 



polago. Saj Savinja sama je za take posle preburna; niti enega 
mlina ali žage ni na njej. Čedalje bolj so- v novejši dobi Strugo 
izkoriščali za obrtne in rokodelske delavnice; celo manjšo elek
trarno so1 napravili na  njej. Šele pod Žalcem doseže »Struga« reko, 
sprejemajoča v spodnjem delu nekaj izvirkov iz talne vode. Ta se 
nateka iz prodne ravnine in iz nje dobivajo pod Žalcem vodo* še

Pod. 181. »Struga« ali Mlinščica ob Savinji p ri Šempetru

neki krajši rokavi, k i imajo značilno ime Lava (kar pomeni mirno, 
zastajajočo vodo- v stranskih rokavih; prim. ime vasi Lava).

N a desni strani je  krajši rokav z umetno napeljano' vodo' med 
Letušem in Preserjem. Vijugav, povsem priroden potek živih ro
kavov ob Savinji priča, da tu nimamo opravka morda z umetnimi 
kanali, marveč da je le človek izrabil vodotok, ki ga je ustvarila 
narava s svojo nebrzdanostjo', ga tu  in tam  nekoliko’ izravnal ter 
si ga znal vpreči v koristno službo*.

Za promet v obliki brodov Savinja ni prikladna. Sicer pa je 
od Letuša do Celja čeznjo pet mostov.

V letih 1950—1954 soi v Šempetru odkrili obilne arheološke 
ostaline, in sicer tik  pod ježo' okrog 3 m visoke terase. Položaj, v 
katerem  so' jih našli, priča, da so ti spomeniki stali tik  nad  ježo, 
da pa jih je izpodkopal rečni tok ter povzročil, da so se, ponekod 
s konglomeratno podlago' vred, p rebrn ili navzdol, k je r so obležali



v strugi. Očitno se vidi iz tega, da  je  v kesnejši rimski dobi Savinja 
še tek la tik  ob ježi terase v Šempetru proti V in V J V. Ravnino 
nekoliko južno pod šempetrsko' teraso so še dolgo zalivale povodnji, 
k i so* celo še pred  regulacijo' Savinje v drugi polovici 19. stoletja 
pogosto nagajale gospodarstvu. Bolj sušna, vendarle še maloi na 
peta ravnica tik  pod teraso* v Šempetru se im enuje Dole, a, brž 
južneje od tod se zemljišča, zastavljenega z raztresenimi hišami 
in njivami, še danes drži ime G m ajna; šele regulacija Savinje ga 
je dokončno zavarovala, p red  povodnjimi. V nadaljevanju podob
nega, malo vegastega zemljišča sta vasi Zgornje in Spodnje Roje, 
ki s svojim imenom kažeta, na nekdanje povodenjske struge. To 
zemljišče je  bilo očitno poprej porastlo* največ z, vrbovjem, kakor 
p riča  ime sosednje vasi Vrbje. Struga, ki teče po' vnanjem  robu 
nekdanjega poplavnega ozemlja, dela tu  še mnoge ovinke in dobro 
se vidi, da  so jo> šele polagoma izravnavali. P r i Rojah p a  prihaja 
n a  dan ta lna  voda v m ajhnih izvirkih; iz n jih  se oblikuje Stu- 
denčina, ki se končno izteka v Strugo. Tudi izvirek Lave p ri V rbju 
se nabere iz talne vode, ki u d arja  n a  dan še n a  več k rajih  v južnem  
obrobju nasute ravnine.

POKRAJINSKO-GEOGRAFSKA SLIKA

V skladu z različnimi prirodnim i svojstvi SO' posamezna pod
ročja Celjske kotline raznolika tudi po p o k raji n s k o-geografske m 
licu.

OSREDJE. Večina Spodnje Savinjske doline ima prodna tla s 

prhko*, sušno prstjo. V aluvialnem pasu ob reki je  p last p rsti kaj 
tenka, toda n a  srečo je ta  v srednjem  in zgornjem delu le ozek. 
Povodnji tam kaj niso' segale n a  široko, ker se svet vstran od reke 
brž napne. V poplavno ozemlje SO' segali le logi s travo' in z mehko- 
lesim drevjem ter grmovjem, vrbjem, jelš jem in jagnjedi; odkar so 
z regulacijo povodnji zajezili ali vsaj omejili, si upajo  tudi njive 
bliže k reki. O značaju zemljišča pričajo* imena redkih vasi ob tem 
pasu, kakor Vrbje, Topole, Roje.

Glavne, stare vasi in velike ku ltu re  njiv  se začno zgoraj na 
m ladodiluvialni terasi, k i zavzema na obeh straneh reke glavni del 
ravnine, zlasti n a  široko na  levi strani. Tudi tu  je zemljišče iz 
proda in peska, toda površje je  vendarle bolj na debelo- prekrito  
s preperelino. M ladodiluvialna ravan je domala popolnoma ravna, 
nič razrezana s terasami. P a  tudi ne s potoki, vsa deževnica in 
snežnica izgine v  tla  ter se steče v talno vodo*, ki jo je moči doseči



v vodnjakih, v m ajhnih globinah. Potoki z obrobja prodne ravnine 
v osredju ne dosežejo», marveč tečejo ob njej, n a  zunanji strani, 
m arsikje skoro docela vzporedno s Savinjo». Saj smo naglasili, da 
glavni del Spodnje Savinjske doline ni nič drugega kot ogromen 
vršaj, p a  je zato nekoliko» napeta v osredju, ako jo motrimo» v 
prečnem prerezu.

Osrednji deli ravnine so tedaj sušnega značaja, pa  zato za 
kulture  in za naselja najbolj prikladni. Podoba je, da jih je  človek

Pod. 182. Slaba, s prodom pomešana prst v Gmajni pri Šempetru

najprej zavzel, jih  najp re j porabil za obdelavo». Okrog Šempetra, 
pri Ločici, pri Gomilskem itd. je bilo vsekakor v rimski dobi ob
ljudeno» ozemlje in tod je tekla velika rim ska cesta. Vasi so» po
stavljene največ na  rob terase, tik  nad  ježo», toda niso» redke, ki 
stoje k a r  na  ravnem, brez naslonitve na geomorfološko» vidna 
dejstva. Na desni strani, k je r nekateri potoki teko» čez prodno» 
ravan, se vasi rade držijo teh voda, druge so se vzpele nad  višjo 
ježo. Vsekakor je  mladodiluvialni del ravnine najgosteje naseljen 
in najbolj obdelan; v pasu med Celjem, Polzelo» in Gomilskim je 
35—50 % površine v njivah in gostota se tod stopnjuje na 100 do 
150 ljudi na kvadratn i kilometer. Zemljišče je posebno» prikladno 
za nekatere vrste žita, zlasti p a  za krompir, k i se je še najbolj



obdržal v najnovejši dobi, ko- je tako močno prevladala ku ltu ra  
hmelja. N a tem zemljišču, v osrednjem pasu ravnine, je vsekakor 
hmelj zavzel svoje poglavitne postojanke.

ROBNI DELI OB LOŽNICI. Na zunanjo- stran  je mladodiluvialno 
prodno- osredje obdano- z drugačnim  zemljiščem. Tam kaj gre za 
nasipino te r naplavino potokov, prihajajočih  iz obrobja kotline, 
prinašajočih obilo drobnega peska in blata. V ravnini jim  ob sa
vinjskem  vršaju  strmec uplahne, transportna moč znatno- oslabi 
ali ponekod celo- popolnoma obnemore. Zato je obrobni pas ravnine 
povečini iz ilovnate naplavine, ki je po velikem delu vlažna, a 
potoki teko po njej v počasnem vijugavem toku. Ložnica, Sušnica, 
Koprivnica, H udin ja  in Voglajna, ki se stekajo p ri Celju v Savinjo-, 
poplavljajo neštetokrat ravno pokrajino-. Tudi na njih  je bilo- treba 
izkopati pretočne kanale* izravnati struge itd. Zato tudi ni čudo, 
da se dejansko* tu  še v sedanjosti uveljavlja naplavljanje in da je 
bilo- izdatno- ob vsakem neurju; potokov ne spremljajo- nikake 
terase, aluvij p rehaja  brez vsakršne meje v mladodiluvij, k i ju  
splo-h ni mogoče razlikovati ; šele starejša diluvialna terasa se dviga 
z nevisoko ježo- nad vlažnim dnom ravnine.

V tem področju ima eno najbolj vidnih vlog Ložnica, tekoča 
v severnem obrobju Savinjske doline. V ravnino- stopi p ri Polzeli 
te r se od tod sko-ro do- Celja vije v neštetih vijugah, tekoča počasi 
v senci jelš in vrb. Ob njej se širijo na  obeh straneh vlažni trav 
niki z vedno zeleno-, dasi povečini za govedo- prekislo- travo-. Redko 
drevje- je posejano- po- mejah, kakor je  bilo- bržkone o-d nekdaj v 
tem delu ravnine, k jer so- povodnji tako rekoč reden pojav. Za ta 
obrobni del ravnine je značilno- ime Log, ki se je ohranilo- v ne
katerih  krajevnih  imenih, kakor Medlog, Podlog, Zalog, Založe, 
pa  v potoku Ložnici samem te r v  vasicah Spodnja in Zgornja 
Ložnica, ki stojita ob njem.

Logi ob Ložnici so ostali skoro izključno za kulturo trave; 
n jive skoro- ni videti. Tu so- si km etje bližnjih vasi, bodisi z ravnini 
kot z, obrobnih goric — a od tam kaj m anj -— dodelili travnike. 
K ar vzoren način zemljiške razporeditve se zdi tisti, k i ga kaže na 
prim er vas Podlog; zemljišče vsakega kmeta-posestnika zajam e na 
zgornjem delu suh prodnat savinjski svet, a  na  drugem koncu 
obsega vlažni travnik  tja  do- Ložnice. Vas so postavili v  dolgem 
nizu nekako- na pedološki in ku ltu rn i meji. O d Polzele do Levca 
se vrstijo vasi n a  tej mejni črti, dasi ne kažejo* vse tako tipične 
zemljiške razdelitve na  proge.



Karta gospodarske izrabe zemljišča

1. z gozdom poraslo površje v kotlini; 2. logi z vrbjem;
. pretežno travniki; 5. gorsko obrobje kotline; 6. znatnejše terase
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CELJSKI ČRET. Podobno, le še bolj vlažno* je na ravnm i ob 
spodnjem toku Voglajne, Hudinje, Koprivnice in Sušnice, S pa SV 
in V od Celja. To* je stari celjski Čret; tu  se je  mogel svet s pridom 
izkoristiti šele, ko so* izkopali pretočne prekope ter jarke, medtem 
ko se imenovani potoki vijejo* v  neštetih okljukih po vlažnem, 
skoroda močvirnem zemljišču. O vsem tem nam  zgovorno* pričajo 
tud i k ra jevna imena, predvsem Čret, skupna označba za zemljišče, 
pa majhno* novejše naselje enakega imena, podobno kot Začret, 
pa  Bukovžlak, hk ra ti priče, da je  kultivacija semkaj segla šele 
kesno*. Še danes prevladuje trava na aluvialni ravnini; njive so 
povečini šele na  diluvialnih in pliocenskih terasah, kam or so se 
nam estila tud i naselja. K ar pa  se je  n jiv  spustilo* na aluvij, jim 
nagajajo* povodnji.

Podoba, je, da  je  bilo* v glavnem enako razm erje v  diluvialni 
dobi. Zakaj na severnem in severovzhodnem robu ravnine imamo 
ohranjene zelo razsežne ostanke diluvialne gline, posebno na široko 
med Ložnico* ter Pirešico in še bolj ob Hudinji. Zlasti vzhodno od 
H udinje je glina razprostrta zelo* na  široko* in je  zelo* čista, k a r  
m odrikasta; podoba je, da jo* bo* težko* tolmačiti drugače kot used
lino v  diluvialnem jezeru, ki so* vanj potoki z obrobja nosili obilo 
najfinejšega drobirja. Velika obilica cvetnega p rahu  v glini po
trjuje, da se je naplavila v jezeru. Ta starejša, očitno* diluvialna 
glina ima zelo* ravno* površino, ker je domala povsem nepropustna, 
voda po n jej močno* zastaja, p a  je  zato zemljišče zelo vlažno*. Ni 
čudno*, da je nanj kultivacija segla šele zelo* kesno. V višjem sever
nem in severovzhodnem delu, k je r je ozemlje nekoliko* bolj nag
njeno, so ga povečini spremenili v  njive in tu  se razprostira lepo 
široko polje okrog Trnovelj in Ljubečne ter mimo* Arclina proti 
Vojniku. V nižjem južnem  delu je še danes pokrito z gostim go
zdom, a  podobno po* drugod, zlasti ob Pirešici. D iluvialna glina na 
obeh straneh Hudinje, ki tvori za kakih  10 m visoko* teraso* nad 
aluvialnim  dnom ravnine, nudi zelo dobro* snov za opeko*. Prese
netljivo mnogo* opekarn je nastalo* n a  njej. P ri Ljubečni se vrstijo 
opekarne ena za drugo*. M arsikatera med njimi je po svoji uredbi 
zaostala za časovnimi zahtevami p a  so se mnoge že opustile. Toda 
one, ki stoje Celju najbliže in ob najprik ladnejši cesti n a  severni 
strani, so* se povečale in so zalagale v zadnjih desetletjih savinjsko 
prestolnico z opeko* n a  veliko*; tekma modernega načina gradnje 
je  prizadela seveda tudi njihov obrat.

OB BOLJSKI. Ob spodnji Boljski sega ravan  precej daleč proti 
jugozahodu, skoro do* Vranskega. Boljska in njeni pritoki prihajajo 
iz pretežno apniško-dolomitnega ozemlja, zato je tod obilo* proda



ter peska in sušno zemljišče sega prav  doi Vranskega. D iluvialna 
terasa je nekoliko višja od aluvialne ravnice, ki sprem lja v ozki 
progi B oljsko»; aluvialna ravnica je tud i tu  vlažna in povodnji jo 
le prečesto zaliva jo*, zato' je domala vsa v  vlažni travi. Toda nad 
Gomilskim je proti Vranskemu že močneje napeta, zato bolj sušna 
in urejena povečini v lepo polje; na gosto» so postavljene vasi 
po njej.

Pod. 184. Vinogradi na ravnem pri Rojah sredi Spodnje Savinjske doline

OBROBJE NA SEVERU, JUGU IN ZAHODU. Celjska kotlina na 
pravi mnogo» bolj živahen vtis nego» Ljubljanska p a  celo- bolj nego» 
m ariborska okolica, dasi tudi ta  ni enolična. Zdi se, da je glavni 
vzrok izredne pokrajinske živahnosti v zelo» nemirnem obrobju. 
Ravnino» obdajajo tu  v velikem delu m ajhne prijazne, ljubko» za
okrožene terciarne gorice, z neštetimi potoki in dolinicami razčle
njene, kar zelo» povečuje oroplastično in geomorfološko» živahnost. 
Na sončnih pobočjih se svetijo vinogradi, kar prijetno povečuje 
razlike nasproti mrkim, s temnimi gozdi porastlim  hribom okrog 
Ljubljane. K temu pride še važno dejstvo», da je  v obrobju Celjske 
kotline domala na  vseh straneh obilo geološko-petrografske razno
likosti, mnogo več nego» v mariborski okolici. Kako» nemirno» črto 
kaže obzorje v severnem obrobju : sredi zao»bljenih terciarnih gričev 
se dvigajo» čokati vrhovi iz andezita pa iz triadnega apnenca in



dolomita, za njimi še višje in m arkantnejše gore Bočkega pogorja, 
a  zadaj najvišje, zopet po svoje oblikovano Pohorje. Y drobnem 
je  severni rob kotline najm anj izrazit kot njega meja. Navezanost 
pliocena na tektonsko črto  je tu  m anj opazna; mnogoštevilni potoki, 
pritekajoči iz Ponikevske planote, so odstranili pliocenske plasti 
in na površje gleda mioeen v nizkih goricah, le še tu, tam  prekrit 
s pliocenskimi ostanki. Gorice, visoke le do 350 m, so ostale p re 
težno gozdu, toda v prisojnih pobočjih so krčevine in zaselki ter 
m ajhne vasice nas pozdravljajo iz zelenja, celo nekateri novejši 
gradiči so» se bili naselili na p rijazna sončna brda. Toda malo zadaj, 
nekako na črti Polzela, Sv. Jedert, Velika Pirešica, Podgora, se 
svet precej neposredno vzpne za sto metrov ali še več in vtis 
imamo, da smo» tu  na pravem, tudi tektonsko' pogojenem severnem 
robu kotline. V celem pa je to obrobje, dasi je prisojna stran ko
tline, le pičlo» izkrčeno ter redko» obljudeno».

Na južni strani obrača nase pozornost silno» razgibana obzorna 
črta Posavskega hribovja, ki je  tu  posebno» enotno izoblikovano 
v Mrzliškem pogorju. Ostro» završene apniško-dolomitne gore se 
krepko» in zelo» učinkovito» dvigajo» iznad m anj odpornega sosedstva. 
P ogledom od r avnine se kaže hr ibo vje izr edno» razkosano z obilico 
tu  ostrih, tam  čokatih, ponekod golih in  skalovitih gora, kakor 
pričajo» orografska imena Ostri vrh, Ostrovec, Tolsti vrh, Grmada, 
Pečevje, Pečovnik, Kamnik, Hom itd. Gorski ro»b poteka prem o
črtno o»d Vranskega mimo» Celja, toda prehod posreduje sistem 
teras, zarezanih v diluvialne, pliocenske in starejše plasti, v za
porednih stopnjah, ki so» med njimi police v relativnih višinah 20 m, 
60—70 m itd. najširše in najvidnejše. Terase so» zelo» intenzivno 
spremenjene v polja in pozornost vzbuja, kako» na gosto» so nanje 
postavljena naselja. Zlasti stoje večje vasi tam kaj, k je r pritekajo 
potoki iz hribovja (Kasaze, Megojnice, Griže, Prebold, G rajska 
vas, Tabor, O jstriška vas itd.), dasi stoje na  vrša jih le nekatere od 
njih. Južni obrobni pas je bil, kakor pričajo mnoga znamenja, že 
zelo zgodaj izkrčen ter poseljen, k ljub  temu, da je tu  osojna stran.

Na zahodnem robu se dviga nad  pliocenskimi goricami, k je r 
so na sušnih prisojnih po»bočjih urejene le pičle krčevine ter redko 
raztresene posamezne kmetije in m ajhni razloženi zaselki, planota 
D obrovlje s strmim, zelo» malo» razgibanim  robom. Po»bo»čja Do
brovelj predstavljajo» najm anj prehodno» stran  Celjske kotline, pa 
vendar je nastal p rav  tu, na  triadnem  pomolu, znameniti stari 
g rad Žovnek, m atični grad Celjskih, danes v razvalinah, podobno 
kot drugi stari grad p ri Sto»pniku nad Prekopo».



YOGLAJNSKA POKRAJINA. Na vzhodnem koncu je  razlika med 
Savinjsko* dolino v smislu ljudskega poimenovanja ter Celjsko 
kotlino znanstvenega pojm ovanja največja. Ravan se neha pri L ju 
bečni in za Teharji, a dalje proti vzhodu vidimo le nizke gorice, 
k i so tja  do Ponikve te r od Razgora in D ram elj pa skoro do Šent
ju r ja  iz pliocenskega peska in ilovice. Južna m eja pliocena je 
premo nadaljevanje tektonskega južnega roba Savinjske doline. 
K akor že omenjeno, se je  mogel pliocen tu  ohraniti, ker je Voglajna, 
glavna voda vzhodne kotline, zašla v miocen na  južnem krilu  in

Pod. 185. Terciarne gorice p ri Dram ljah

si v njem izdelala svojo dolino. Čez pliocensko področje tečejo le 
m ajhne vodice od S proti J, pritoki Voglajne. Razrezali so jo s 
svojimi plitvimi dolinicami na  dolge, nizke gorice, razporejene 
največ od S na J, zelo* položnih pobočij, zelo široko ploščatih 
slemen, na katerih  je  mogoče že n a  prv i pogled ugotoviti ostanke 
starih  ravnin. V podolžnem osredju dosezajo gorice samo višino 
300—330 m, 50—80 m nad  dnom, a  se proti robu vzpenjajo* višje; 
toda višine do 400 m in preko n jih  moremo doseči šele v miocen- 
skem obrobju, bodisi na J kot na S in na  vzhodnem koncu. Tudi 
površje vzbuja vtis, kakor da  gre za sinklinalno ubočenje kotline. 
Prehod v miocenske gorice se izvede le malo* opazno*, višine se 
polagoma večajo*, oblike goric postajajo bolj robate in pobočja bolj 
strma, k je r je  svet iz tršega peščenjaka ali iz litavca. Na S se vzpe
njajo* gorice v hribe, ki se že uvrščajo ob Bočko* pogorje; na  n ji
hovih prisojnih pobočjih so že p rav  lepi vinogradi. Južno krilo 
kotline je razrezala Voglajna s svojimi pritoki, ki se zbero v 
glavnem v pasu med Grobelnim in Šentjurjem. Na pritokih, bodisi



desnih kot levih, moremo opazovati zaokretanje proti Y, znamenje, 
da so- se razvijali sprva kot dotoki reke, ki je tekla, v vzhodni smeri 
v Rogaško' podolje. Sovodenj Voglajne p ri Šentjurju  je  pripomogla, 
da je svet tu  jako  razčlenjen te r izoblikovan v živahne gorice in 
nizke hribe; površje je  dokaj razgibano, k er so tu  krepko< zasto
pane trše hribine, bodisi litavec, ki se vidijo v njem mnogi kamno
lomi, pa  andezit, k i so» v njem čokate kope, p ri Črnolici do 440 m 
visoke, tudi podaljški triade Posavskega hribovja, s priostrenim 
Rifnikom (570 m) kot zadnjim. Voglajna, ki krene šele tu  iz prečne 
v podolžno smer, teče po zelo» vlažni dolini v neštetih okljukih; 
samo v področju sovodnji je dolina nekoliko» širša, a tud i ne čez 
1 km, v  smeri navzdol pa se ji dolina še zoži. Za koncentracijo 
naseljenosti ni k ar nič prikladna, a  za cesto» ter železnico» so» jo 
s pridom  izkoristili.

V položnih legah pliocenskih goric in miocenskih gričev je 
bilo dosti prilike za krčevine. Njive» dosezajo» 20—25 %, a travniki 
te r pašniki še nekaj več, saj so» jim  domala povsod prepuščene do
line s pogostimi povodnjimi. Go»zd zavzema še jako» široke ploskve. 
Samotne kmetije se belijo tu, tam  med lehami, toda poglavitna 
naselbinska oblika je tu  zaselek, pa vmes kaka prava vas. V do
lino» so se naselja spustila le malokje, še največ na diluvialne 
terase ob Voglajni, k je r vidimo» celo nekatere znatnejše vasi. Za
selki se radi naslanjajo na nekoliko višje sušne terase ter na  po
bočja in ploščata slemena, ki so v osredju prave ravne gorice.

Nekako ob Slomskem potoku pri Ponikvi je vzhodni konec 
Celjske kotline. Tu se izpod pliocena pokaže miocen v vsej širini 
in se sklene s severnim in južnim  krilom. Površje je  tu  na široko 
iz litavskega apnenca, ki so se v njem  v neznatni meri razvili celo 
krašk i pojavi, kakor priča že ime vasi Ponikva in Ponikvica. Toda 
pravega apnika je  tudi tu  le malo», zakaj mnogo prevladujejo» manj 
trdne hribine, konglomerat, peščenjak in lapor. Površje je  izobli
kovano v dokaj zaobljene gorice, ki se jim  proti vzhodu višina 
polagoma vzdigne še nekaj malega čez 400 m. Med njimi se nahaja 
v nizki legi razvodje med Savinjo te r Sotlo, pri Bodrišni vasi, samo 
300 m visoko». V tem razvodnem območju je  prehod v Rogaško» po
dolje, k i je že svet Sotelskega. Dejansko» gre tu  za enotni značaj 
pokrajine, kakor po» paleogeografski genezi in geološki sestavi talco 
tudi po značaju površja ter kultum ogeografskih svojstvih. Ako 
potujemo» od Voglajne pri Šentjurju  skozi Šmarje proti Rogaški 
Slatini, imamo» vtis, da se gibljemo» ves čas po» isti pokrajini, tako 
rekoč po isti dolini.



PODNEBJE. KULTURE. GOSPODARSTVO. Celjska kotlina zavzema 
v podnebju nekako srednje mesto med panonskim Podravjem  in 
Ljubljansko* kotlino. Zima je toplejša kot ob zgornji Savi, saj znaša 
v Celju srednja januarska tem peratura — 1,9° C, pa tudi toplejša 
nego* v dolinah Pohorskega Podravja. Toda pri tem ne smemo pre
zreti, da je  Celjska kotlina vendarle dokaj zaprta in da se tu  po
zimi pogosto zajezi mrzel zrak, ki doteka od zgoraj in se nabere

Pod. 186. Povodenj v jun iju  1954 je  razdrla in razširila strugo Hudinje
v Vojniku

v kotanji. Zelo* je značilno*, da se po vdoru velikega mraza prav tu  
ozračje najbolj shladi in da zaznamuje Celje najnižje temperature, 
znatno* nižje nego* sosedstvo*, mnogo* nižje nego Ljubljana (29). Tudi 
se tu  rad  zadržuje mraz dalje časa; ko ga je  topla odjuga že od
pihnila s sosednega, bolj odprtega ozemlja, ga tu  ščiti gorska ograja 
n a  J in Z. D asi so* povprečne zimske tem perature v Celjski kotlini 
višje od ljubljanskih, se tu  v  dneh p rav  hudega zimskega m raza 
ozračje znatno bolj shladi in v tak ih  prilikah spada Celje med 
najm rzlejše kraje na Slovenskem sploh (27; 29).

V toplem delu leta se ozračje sicer ne segreje za toliko* ko* v 
Spodnjem Podravju, vendar precej bolj nego* v Ljubljanski kotlini 
(srednja tem peratura v ju liju  20,2° C). Tudi tu  smo* v kotanji, toda 
za spoznanje v nižji legi, dotok gorskega zraka je slabotnejši in 
panonskim podnebnim vplivom od V je  naš predel še odprt, vsaj



do neke meri. Zlasti mnogo pomeni, da je  tu  oblačnost znatno 
manjša, da je  sicer megla še dokaj znan gost, a vendar je  število 
jasnih sončnih dni, bodisi spomladi ali poleti in še posebno» jeseni, 
zelo veliko. Cesto» je tako», da pokrivajo» oblaki nebo» zahodno» od 
srede Posavskega hribovja, medtem ko» je v Savinjskem predelu 
jasno» ali vsaj samo» delno oblačno». Tudi padavin je  tu  nekoliko 
m anj nego ob zgornji Savi, pa znatno več nego» v panonskem pod
ročju, v celem pa še vedno kaj obilo». V celoti moremo» reči, da ima 
Savinjski predel omiljeno» podnebje osrednje Slovenije, toda z ne
katerim i svojstvi subpanonskega pasu.

Odsev teh razm er vidimo» v ku ltu rn i vegetaciji. V gozdu pre
vladuje bukev, toda vmes se meša zlasti hrast pa pravi kostanj, 
a v višjih legah gospoduje iglasta sestava; tudi v nižjih legah ob 
kotlini je obilo» bora in smreke. Posebno» poučen je odnošaj do 
vinske trte. V vsem obrobju Celjske kotline še uspevajo» vinogradi; 
vidimo jih  zlasti n a  sončnih pobočjih na severnem robu, k je r po
življajo pokrajino» v posebno» obilni množini pod Goro O ljko med 
Polzelo» in Šmartnim  ob Paki. Posamezni vinogradi so» se ohranili 
celo» v  jugozahodnem kotu ko»tline, na posebno zaščitenih sončnih 
legah, a na. južnem  obrobju, v  okolici Celja, so» na prisojnih straneh 
celo» jako» lepo gojeni in obsežni vinogradi nekdanjih  meščanskih 
posestnikov. Presenetljivo je, da  so uredili vinograde celo» n a  prodni 
ravnini, in  sicer na  prim er na  aluviju  med Šempetrom in Grižami, 
na šempetrski Gmajni, ob Rojah itd. Tu je n a  mladi nasipini plast 
prsti tako neznatna, da se zemljišče izvrstno segreje in tu  imajo 
km etje male vinograde, ki jim  dado vina za domačo porabo» ob 
težkem poletnem delu. V pliocenskih goricah Yoglajnskega p re 
dela je  trte primeroma malo videti, pač p a  se vinogradi zgostijo, 
ko» se približamo višjemu severnemu obodu, k je r jih Bočko pogorje 
ščiti od severa (v stari občini D ram lje je 7,3 %  površine v vino
gradih).

Jako dobro p rija  savinjsko» podnebje sadnemu drevju in sadje 
uspeva tu  zelo dobro» te r se tud i goji izredno» skrbno»; izven po
dravskega panonskega po»dro»čja pač ni sadjereja n ik jer na  Slo
venskem tako silno» udomačena in obsežna kakor v Celjski kotlini. 
Yeliki sadovnjaki obdajajo» domove, ob veliki cesti je  zasajen 
drevored samih jablan; človek z osrednjega Slovenskega se po
sebno» čudi, da tu  ostanejo» jabo»lka n a  drevju do do»zo»ritve in da 
jih  nihče ne klati. Č uti se, da, sadja ne prim anjkuje nikomur. Obilo 
jabolk gre v prodaj. Domala vsaka km etska hiša ima stiskalnico 
in zelo mnogo» si napravijo» jabolčnika, tako» imenovanega »tol-



kovca«, ki služi za pijačo poleti, zlasti p ri delih v hmeljskih na 
sadili.

V ostalem je ku ltu rna  izraba tal zavisna od prirodnili svo-jstev 
zemljišča, ki so, kako r smo videli, po posameznih področjih dokaj 
različna. Ker se vlečejo po- dolgem zemljiški pasovi, v osredju 
sušno prodno zemljišče, ob njem vlažni robni svet ob Ložnici pa 
ilovnata področja s težko- zemljo-, nizki logi ob Savinji s travniki, 
more biti razporedba km etij taka, da so- brez težav udeležene na 
površju z različnimi pedološkimi in kulturnim i svojstvi.

Pod. 187. Hmeljski nasadi v Spodnji Savinjski dolini

V razliki od Dravskega polja in L jubljanske kotline je tu  na 
prodni ravnini ves gozd izkrčen. Savinjo sprem lja v razmeroma 
ozkem pasu le log z borovjem, vrbami, jelšami in jagnjedi. Umno 
gospodarstvo je  v Celjski kotlini že toliko1 napredovalo-, da tra jn ih  
pašnikov skoro ni več, marveč soi tudi področja, ki so poi prirodi 
najslabše obdarjena, urejena v travnike. Največ ja  sklenjena pod
ročja travn ika spremljajo Savinjo in njene pritoke Voglajno, H u
dinjo-, Ložnico- te r Boljsko-. Celo na  vlažnih ilovnatih diluvialnih 
tleh je ostalo gozda razmeroma jako  malo, in sicer v Čreiu med 
spodnjo Hudinjo- ter Voglajno- te r ponekod na  severnem obrobju, 
posebno na terasi nad  Ložnico- ter Pirešico. K ar premore Celjska 
kotlina gozda, je ohranjen po- veliki večini na pliocenskih goricah,



in sicer v toliko večji meri, čim bolj sklenjeno' in čim širšo' enoto 
tvorijo.

Kmetijstvo' v Celjski kotlini je na glasu po svoji visoki raz
vojni stopnji. Brez pre tiravan ja  se more reči, da se v tem pogledu 
more meriti s Spodnjo Savinjsko dolino malokateri predel na Slo
venskem. Postalo je na daleč znano po svojem hm eljarstvu, ki je 
razširjeno in udomačeno1 po> vsej kotlini, najbolj p a  po Savinjski 
dolini med Celjem, Braslovčami in Gomilskim; manjši hmeljski 
nasadi segajo celo na gorice v obrobju. Hmelj so začeli uvajati 
v  80 ih letih prejšnjega stoletja, že v letih pred prvo svetovno 
vojno se je ku ltu ra  hmelja zelo razm ahnila te r napredovala še bolj 
med obema vojnama. V zadnjih desetletjih se drži v  zmernejšem 
obsegu, a kaže znatno kolebanje med posameznimi dobami ter celo 
posameznimi leti, podobno kot zelo koleba tudi letni pridelek, a 
cene še p rav  posebno. Zakaj cene hmelju so kolebale od nekdaj 
po svetovni konjunkturi, saj so zavisne od hmeljske letine v drugih 
državah itd. ter so sploh nenavadno' nestanovitne. Gojenje hmelja 
je gospodarska panoga, k i zahteva p ri kmetovalcu obilo gibkosti, 
p reudarka in vsestranske pazljivosti.

S hmeljarstvom je prišlo* obilo blagostanja v Spodnjo' Savinj
sko dolino te r dalo pobudo za racionalno' gospodarstvo in za velik 
prosvetni napredek. O na leta, v katerih  so- se cene hmelju k a ta 
strofalno znižale, pa  tud i medvojne prehranjevalne težave, so učile 
hm eljarje uravnovesiti pravilno’ razm erje proti drugim kmetijskim 
sadežem. Spričo' tega pridela Celjska kotlina tudi obilo krom pirja, 
zlasti na prodnih področjih, p a  pšenice in koruze, nekaj ječmena, 
rži ter ovsa, katerih  množina se veča n a  obrobju, kolikor višje se 
vzpenjamo. Toda m era letine je hmelj. O d njegovega uspeha zavisi, 
ali se v dolini leto zaključi z gospodarsko ugodnim učinkom ali 
z depresijo'. Tudi na zunaj je  hm eljarstvo povzročilo' preobliko 
naselij. Gospodarska poslopja so- se preuredila, s skednjem, ko
zolcem ali hlevom se je združila na  novo' prirejena ali zgrajena 
sušilnica za hmelj, medtem ko so' v središčih hmeljske trgovine, 
kakor je  predvsem Žalec, še bolj na zunaj v idna velika skladišča 
za hmelj. Tudi sicer so dobre letine hmeljskega pridelka in še bolj 
hmeljskih visokih cen vplivale, da so Savinjčani predelali hiše, 
popravili, dopolnili in povečali gospodarska poslopja. V Savinjski 
dolini p riča  lični videz vasi že na prvi pogled, da je  hmelj prinesel 
obilo dobrega v deželo.

Velik delež travnikov, ki je zanje prirodna nujnost v vlažnih 
ilovnatih področjih, nudi zelo dobro osnovo za lepo- razvito živino
rejo'. Konj služi poleg vola za vprežno živino; bližina Celja vabi



na rejo k rav  in sploh goveda, z mlekom, zalagajo- mesto in iz vasi 
v zgornjem delu so ga nosili pred vojno celo- čez hribe v trboveljsko 
rudarsko področje. Toda sicer prevlada hm eljarstva ni dala, da bi 
se mlekarstvo razvilo, kakor bi mogli pričakovati po- obilici trav 
nikov, tembolj, ker so- precej enakomerno razporejeni po vsej do
lini. Poleg dobro razvite svinjereje jé  posebno cvetoče peru tn i
narstvo, saj nudi bližina Celja p rav  za to panogo dobro pobudo;

Pod. 188. Hmelj obirajo

obilo kokoši, piščancev in ja jc  gre na celjski trg, kam or oddajajo 
tudi nekaj km etijskih pridelkov. Tudi nekaj sadja oddajo* v prodaj, 
zlasti jabolk, toda povečini porabijo- sadje doma. Savinjski »to-1- 
kovec« ali jabolčnik je znan daleč naokrog, saj nudi dobro okrep
čilo1 v času hmeljske sezone, ko- je  treba »oberovcem«, ki pridejo 
od blizu in daleč, največ iz dolenjskih* krajev, dajati hladilne 
pijače. P rav  iz istega vzroka se še vedno- skrbno- držijo vinogradi 
na obrobju, predvsem na prisojnih pobočjih. N a splošno je n a j
boljši vinski pridelek v vzhodnem delu kotline, k je r nekaj vina 
celo- prodajo-, zlasti s sončnih višjih goric med Vojnikom in D ram 
ljami.

* Savinjčanom so Dolenjci — prebivalci dolenjih krajev južno in vzhodno 
od Celja, torej ob spodnji Savinji in Savi, pa tudi na Sotelskem.



V Celjski kotlini je v osredno stoječih vaseh stiska za drva in 
les. Gozdarstvo' je v  njenem gospodarstvu m ajhna postavka. Saj 
se tud i njeno' obrobje ne odlikuje po obilici gozda. Največ je  še 
lesne trgovine v zgornjem delu kotline, kam or je  usmerjen dovoz 
lesa iz zgornje Savinjske doline ter iz dolin in hribovja zadaj za 
Vranskim. Zaposlenost pri obdelavi lesa zavzema spričo tega raz
meroma m ajhen delež v poklicni strukturi.

Celjska kotlina pripada onemu področju slovenske zemlje, 
k je r se je industrializacija že p rav  krepko uveljavila. Osnove 
zanjoi SO' prvič v bližini premogovnikov, saj jih imamo neposredno 
na južnem  robu, v Zabukovici ter Libojah, od koder se premog 
mirno Griž po> žični železnici odvaža n a  železniško' postajo Žalec, 
p a  vrh tega v Pečovniku za Celjem in Pečovju nad Štorami. Tu se 
pridobivajo' znatne množine dobrega premoga, a vrli tega je trbo
veljski premogovni revir v bližini. D rugič se je  nekaj industrije 
razvilo v navezanosti na grudo, na prim er v Libojah keram ična 
industrija, nasta la  ob zalogah terciarne gline, pa v mnogoštevilnih 
opekarnah, omenjenih v poglavju o pliocenski in diluvialni ilovki. 
P rav  posebno so industrializaciji dale osnovo ugodne prometne 
zveze, zlasti v okrilju Celja, k je r soi se naselila poglavitna indu
strijska podjetja, Industrije  in obrti, k i bi izkoriščala gozdno bo
gastvo oboda, je p rav  malo; nekaj je takih  podjetij v Celju in 
v Teharjih, kakor jih pač ustvari gospodarski sistem večjega mesta, 
sicer pa  so le običajne obrti in žage. Edino' večjo tovarno> te vrste 
v Polzeli so opustili, toda ustanovili so na novo' tekstilno podjetje 
z izdelovanjem nogavic z blizu 500 zaposlenci. Stara tekstilna in 
dustrija  je vPreboldu (Šempavlu) z blizu 700 delavci, ki si je p ri
ključila še dve nekaj m anjši tekstilni tvornici. V novi dobi je na
stalo nekaj m anjših tekstilnih podjetij še po drugod, v Šempetru, 
pri Škofji vasi, v Vojniku ter zlasti v Celju, k je r se je naselilo 
več tovarn s skupno* preko 800 delavcev. Na premogovni bližini 
je zgrajena keram ična industrija v Libojah s tovarno s skupno 
čez 300 delavci, podobno kot šamotna 1.vorn ica v Štorah, povezana 
z železarno'. O pekarne so največje pri Celju in Ljubečni, m anjša 
podjetja so še pot drugod, a mnogo preprostih nekdanjih izdelo- 
valnic opeke so že davno' opustili, kakor je nehala tudi stara lon
čarska obrt na prim er p ri Šentjurju  pod Ritnikom (2). Na, premo
govem kurivu  lastne proizvodnje v Pečovju je bila sprva zasnovana 
kovinska industrija  v Štorah, ki pa  se je razvila v veliko železarsko 
podjetje, zaposlujoče sedaj preko 1800 ljudi. Najmočnejšo' posto
janko pa ima kovinska industrija v Celju, k je r je v tovarni posode



okrog 1900 ljudi na delu, a  v cinkarni okrog 1100, poleg tega pa 
je še obilo drugih večjih in m anjših podjetij.

V razporedi) i dosedanje industrializacije moremo ugotoviti, da 
pripada njeno glavno* in najstarejše jedro Celju ter njegovi okolici 
tja  do Štor in do> Liboj ter Zabukovice, ki sta že v obrobju, a  zelo 
navezani na delavstvo z ravnine. O stala obrtno-industrijska sre
dišča so raztresena; Polzela je ob železnici, Prebold (Šempavel)

Pod. 189. Jeseni stojijo hmelovke v kopah

dokaj vstran od nje, a področje Ljubečna-Škofja vas-Vojnik je 
dobilo* le posamezna podjetja, podobno* kot Šempeter. Ker so se 
v Savinjski dolini vsa podjetja zelo- povečala, moramo govoriti že 
o pravi industrializaciji ter zelo vzeti v poštev, da sega gospodarski 
vpliv industrijskih središč jako na široko. Mnogo* zaposlencev celj
skega področja se vozi ali hodi peš vsak dan iz vasi v mesto. 
Podobno je z drugim i industrijskim i kraji. Industrializacija in 
urbanizacija je segla v Celjski kotlini jako- na široko* in napreduje 
še vedno*. V celem je imelo* v Celjski kotlini brez upoštevanja (Veli
kega) Celja že leta 1931 le še 62,5 %  celotnega prebivalstva v  km e
tijstvu svojo* gospodarsko* osnovo*, a v istem področju se je 26,9 % 
preživljalo z obrtjo* in zaposlenostjo* v industriji. Ako p a  vzamemo 
v poštev celotno* prebivalstvo* Celjske kotline in računamo zraven 
tudi (Veliko) Celje (to* je stari občini Celje-mesto* in Celje-okolica),



se pokaže, da je pripadalo km etijstvu v vsej Celjski kotlini že 
1931 samo1 še 46,2 %, pa  da je živelo od obrti in industrije že 
31,6 %i celotnega prebivalstva. Do leta 1953 je razvoj industria
lizacije že toliko napredoval, da izkazuje sedanja občina-komuna 
Celje, k i vključuje tudi Štore, poleg ostale bližnje okolice, 34,7 %* 
samega industrijskega delavstva in le še 12,1 %  kmetijskega pre
bivalstva. Občina-kom una Žalec, ki ji p ripada ves poglavitni del 
Spodnje Savinjske doline, ima že 26,1 % industrijskodelavskega 
in le še 44,3 % kmetskega prebivalstva, zraven pa še 6,6 %* obrt
niški skupini pripadajočega. V obeh novih občinah, Celju in Žalcu 
skupaj, prebiva 61.824 ljudi, od katerih  živi od dela v industriji 
30,8 %*, a od km etijstva 23,4 %. To je p rava  gospodarska slika 
Spodnje Savinjske doline, v kateri se je  življenjski standard vzpel 
zelo visoko*. Kmetijstvo je malokje v  Sloveniji na tako' visoki 
stopnji in posebej tako* specializirano* ter komercializirano*, tako 
da se v  nekem smislu razlike med industrijskim  ter kmetijskim  
prebivalstvom najbolj zabrisujejo. Po celotni gospodarski s trukturi 
je vsekakor Celjska kotlina v  tem svojem osrednjem področju med 
najbolj ekonomsko progresivnimi pokrajinam i Slovenije. Kmetij
stvo tu  ne nazaduje in ne izginja, temveč se komercializira ter 
specializira in mehanizira.

Najbolj km etijski je ostal v  Celjski kotlini severovzhod in 
jugozahod. V občini-komuni Vransko je še vedno* 57,7 %  ljudi v 
km etijstvu in le 4,7 %* v industriji pa 9,8 %, v obrti. V novi občini 
Šentjur pa je celo še 65,8 % ljudi v km etijstvu in samo 10,3 % v 
industriji.

P rav  posebno* je  značilno za Celjsko* kotlino*, da industrijska 
podjetja tuka j niso koncentrirana v enem skupnem  območju, tem
več da so razporejena zelo* na  široko in, če pustim o vnem ar 
središče, Celje samo, dokaj enakomerno*. Zato tudi prebivalstvo, 
zaposleno v industriji, ni koncentrirano samo v enem kraju , temveč 
tako  rekoč razsejano zelo na široko*. Vrh tega je  posebno značilno, 
da industrijsko* delavstvo* ni zgoščeno okrog podjetij samih, temveč 
hodi na delo dokaj na daleč, iz bližnjih pa tudi precej oddaljenih 
krajev. Zato naletimo* tu tako* pogosto na pojave, da hodijo iz istega 
k ra ja  n a  tovarniško ali rudarsko delo v razne smeri, v več indu
strijskih središč, k a r  moremo p rav  posebno interesantno opazovati 
v Žalcu in okolici. Za Savinjsko dolino*, k i ima že tako s srečno 
kombinacijo hm eljarstva in običajnega km etijstva trdne gospo
darske temelje, pomeni ugodno razporejen delež na industriali
zaciji in urbanizaciji še nadaljn jo  gospodarsko ugodnost.



Povsem prirodno je, da izkazuje večina Celjske kotline v teku 
zadnjih 50 let napredovanje. Največ je je  v najbolj industrializi
ranem  področju okrog Celja. Stagnacijo prebivalstva moremo ugo
toviti v najbolj km etijskih področjih na V, na JZ in na severnem 
obrobju, k je r se uveljavlja celo že nazadovanje. P ravzaprav  pre
seneča, da ni gospodarsko uspevanje spričo- hm eljarstva povzročilo

Pod. 190. Kmetskj dom v A rji vesi

še večje zgostitve prebivalstva, Sklepati smemo iz tega, da je bila 
kotlina že pred tem nevarno gosto obljudena in da je  gospodarsko* 
prospevanje moderne dobe le preprečilo znatnejše odseljevanje. 
Gostota znaša sedaj v Celjski kotlini povprečno' nekako 100 do 
150 ljudi na  kvadratn i kilometer, v okolici Celja pod vplivom urba 
nizacije seveda še več. Celjska kotlina spada potemtakem med 
najbolj obljudene predele na Slovenskem.

POTEK POSELITVE IN TIPI NASELIJ. Različna kakovost zem
ljišča se je učinkovito uveljavljala tudi v poteku obdelave in  po
selitve, V dveh področjih se nam  jav lja jo  sledovi prazgodovinske 
obljudenosti. Prvo obsega južno obrobje Celjske kotline, k je r so 
na tam kajšnjih  terasah ter nižjih gričih ugotovili najstarejše priče 
človeka in njegovega dela, in sicer iz starejše železne dobe. Po
sebno veliko središče prazgodovinske naseljenosti, k i je izpričano



tudi za latènsko dobo, je na Rifniku nad Šentjurjem ; znatno, dasi 
nekoliko manjše, je bilo v  šeščab p ri Grižah. D rugi pas prazgo
dovinske naseljenosti se vleče po- dolgem sredi ravnine, in sicer po 
sušnem prodnem ozemlju ob Savinji. Temu pasu p ripada največja, 
z izkopaninam i izpričana naselbina iz latènske dobe v Drešinji 
vasi. V ilovnatem področju logov ob Ložnici ter v Čretu niso- našli 
prazgodovinskih sledov. Ugodna prom etna lega je pripomogla, da 
so v rimski dobi nastala tu  p rav  znatna naselja, predvsem v Celju, 
največjem mestu ob cesti med Ljubljano-Emono te r Ptujem-Poe- 
tovio, pa v Ločici, na prodni terasi ob prehodu čez Savinjo, k jer 
soi Rim ljani v  kesnejši dobi postavili vojaški tabor za obrambo 
prehoda čez Trojane. V obližju ceste so- raztreseni sledovi naselje
nosti iz rim ske dobe tudi v malem, na prim er v Gomilskem. P re 
senetljivo lepe in bogate najdbe iz rimske dobe so- odkrili v zadnjih 
letih v Šempetru (250).

Stara slovenska poselitev se je razprostrla najbolj po' istih 
področjih. N a sušnem osrednjem pasu v prodni ravnini vidimo 
znake zgodnje slovenske poseljenosti v starih pražupnijah  Žalcu 
in Braslovčah, ob sledeh rimske ceste in stare naseljenosti. Podobno 
so zgodnji slovenski naselitveni sledovi ob južnem  robu, pri Grižah 
(Kasaze!), p ri Taboru (Šentjurju) ter p ri Vranskem, pa med Celjem 
in Rifnikom. Tu so se v Teharjih naselili stari kosezi, nedaleč od 
tod, v Laški vasi, so- odkrili staroslovenske grobove, medtem ko 
spom injata na p rastaro  naselbinsko jedro- ob Rifniku Šentjur na 
eni strani ter na drugi Ponikva s svojo pražupnijo. Staro nasel
binsko' ogrodje med Vojnikom in Lemberkom (pri Dobrni) se le 
še malo dotika roba kotline, prehajajoče v slovenski srednji vek 
s pražupnijo  v Novi Cerkvi, podobno ko t na SZ staro naseljeno 
področje med Mozirjem in Šmartnim  na Paki. Kako- se je iz teh 
staroselskih področij ljudstvo razseljevalo, krčeče gozde v  bolj 
vlažnih ilovnatih pasovih, o tem nam  še manjkajo- drobne pro
učitve. Niti krajevna imena niti zgodovinski viri ne pripovedujejo, 
da bi bilo zgoščanje prebivalstva te r ku ltivacija  dovajala semkaj 
km etski tujerodni živelj.

K adar bo nadrobno proučen potek poselitve, bomo dobili tudi 
k ljuč za razum evanje marsičesa glede značaja naselij. Na splošno 
je ravan poseljena s strnjenimi, ne posebno velikimi vasmi, saj 
imajo celo največje le 50—60—70 hiš, a bolj so se povečale samo 
v industrializiranih in urbaniziranih območjih. Po tlo-črtu so> jako 
raznolične; tu  vidimo- nekatere tipične obcestne vasi, na prim er 
D rešinja ves, A rja ves, tam  enoredne gozdne vasi, kakor je  Podlog 
pa Spodnje Grušovlje. Ob ježi teras so razvrščene enoredne dolge



vasi, na prim er med Šempetrom in Polzelo (Dobrteša ves, Breg). 
Pravilno razvrščenih vasi pa ni mnogo, obilo jih je brez sistema 
v gruči postavljenih pa  takih z domovi, postavljenimi brez dolo
čenega reda ob cestah, zlasti ob novejših. Temu tipu pripadajo 
zlasti vasi v kesno obljudenih ilovnatih ter vlažnih področjih v 
Čretu za Hudinjo' ter na ostalem severnem obrobnem pasu, k jer 
moremo opazovati težnjo k  razloženosti. Kakor hitro  se vzpnemo

Po-d. 191. Ena redkih starinskih hiš v Rojah blizu Žalca

iz ravnine v gorice in hribe, nehajo' strnjene vasi in prevladajo 
zaselki, povečini bolj razloženi, p a  tudi samotnih kmetij je precej. 
Le posamezne sklenjene vasi so še vmes, v prvi vrsti ob upravnih 
središčih. V Yoglajnskem področju vidimo povečini zaselke. Sploh 
je v obrobju Celjske kotline v prevladi zaselek, a samotne kmetije 
so zastopane le vmes, tu bolj, tam  manj. Z vinogradnih pobočij 
na severnem robu nas veselo pozdravljajo' zidanice, ki jih  je obilo, 
dasi tu  viničarstvo ni razvito. Kmetske domačije imajo domala 
povsod značilne sušilnice za hmelj, a med gospodarskimi poslopji 
nikjer ne m anjka mogočen vezan kozolec, stoječ neposredno ob 
ostalih zdelovanjih.

PROMETNE OSNOVE IN VEČJI KRAJI. S Celjsko kotlino smo na 
enem od onih področij, k i se nahaja jo  tako' rekoč na glavni cesti 
velikega prometa. Skoznjo^ je vodila starodavna obalpska pot, za



tem velika rim ska te r po njenili sledeh glavna srednjeveška in 
moderna cesta. Končno- je tod stekla naša najstarejša ter hkrati 
poglavitna železnica. Toda med potekom vekovne glavne ceste ter 
železnice je jako velika razlika. Namesto- skozi sotesko- ob potoku 
Tesnici ter ob spodnji Hudinji, k je r je držala ves čas velika cesta, 
so železnico- speljali skozi nizki razvodni hrbet pri Lipoglavu pa 
ob vzhodnem robu kotline ter po spodnji Vo-glajnski dolini. Ker 
so- zavrgli starodavno- po-t čez Trojane te r so- železno cesto- položili 
v tesno dolino ob spodnji Savinji in  Savi, se je zgodilo-, da se ve- 
kovna velika cesta in  železnica stikata  samo- v  eni edini točki, v 
Celju. Spričo tega je postal blagodati glavne, že sprva dvotirne 
železnice deležen le m anjši vzhodni del kotline, a še ta  le v  robnem 
pasu. Zato- je  bila potrebna posebna savinjska železnica, ki so- jo 
zgradili pozneje, v letu 1891, in sicer iz Celja po dolgem po Sa
vinjski dolini do- u stja  Pake ter ob njej v  šaleško dolino. Toda 
k raji v jugozahodnem kotu kotline okrog Vranskega ter ob H udinji 
okrog Vojnika, ki so bili od nekdaj o-b glavni cesti, so- ostali dokaj 
daleč vstran od železnice. V moderni dobi so dobili nadomestilo 
v obliki avtobusnih zvez iz Celja n a  Vojnik, Vitanje, Dobrno in 
Velenje, na Konjice—Maribor ter o-d železniške postaje Šempeter 
(Dobrteša vas) n a  Vransko in dalje proti Kamniku teir Ljubljani.

Razen z navedinimi glavnimi prometnimi žilami je Celjska 
kotlina na gosto preprežena s cestami. V dobi avtomobilskega pro
meta je  starodavna cesta od Trojan skozi Vransko na Celje in 
skozi Vojnik ter Konjice znova dobila pomen. Zato- so jo v na j
novejši dobi tlakovali in betonirali. In  zopet je postalo- važno-, da 
se na glavno naslanjajo- domala vse ostale ceste. Med njimi so 
posebno- pomembne tiste, ki vežejo- Celjsko kotlino na bližnja plana 
področja, iz Vo-glajnske doline v Rogaško- podolje ter na srednje 
Sotelsko, a iz zgornjega dela na Gorogransko ter v šaleško dolino.

N a razpotju  cest, k i držijo-, izkoriščajoč prirodne prehode, 
v sosedna plana področja, so- nastala poglavitna tržišča Celjske 
kotline; prometni vozli so- dali osnovo za urbanska naselja. N a
glasiti je, da se nobena kotlina na  Slovenskem ne odlikuje s tako 
obilnim številom m ajhnih trgov kakor Celjska kotlina, Poleg 
drugih vzrokov je nem ara k  temu precej pripomoglo dejstvo-, da 
se Celje v srednjem veku ni povzpelo do- vodilne vloge pa da je 
kesno- prišlo v posest deželnih knezov. N a veliki cesti sta se- po 
prirodni legi nudila za cestno križišče dva kraja. P rv i se nahaja  
v zgornjem delu, kjer se nudijo prirodni prehodi na  Go-rogransko 
ter proti šaleški dolini, a drugi v spodnjem delu, k jer se ločijo- poti 
proti zgornji Sotli te r k  Savi ob ustju  Savinje. O obeh krajih  vemo.



da sta bila  važna že v rimski dobi; n a  zgornjem je znan iz rimske 
dobe u trjen  vojaški tabor pri Ločici, blizu tam, k je r se še danes 
cepi cesta proti Mozirju in Šoštanju. Njegova naloga ni bila, nuditi 
urbansko' središče, marveč vojaško' zavarovati dohode do prevala 
na Trojanah. Na sledeh tega tabora se v  srednjem veku ali kes- 
neje ni razvil večji k raj, dasi bi bilo to mesto p rav  prikladno za 
tržno in upravno središče zgornjega dela Savinjske doline. P ač pa 
je nastalo v bližini več pomembnejših naselij.

Pod. 192. Mozirje

Prvo' po prirodi podano prometno križišče je v prehodnem 
predelu med ustjem Pake in  Mozirsko sosesko; tu  se vežejo poti 
iz Spodnje in Zgornje Savinjske doline ter Velenjske kotline.
V srednjem veku je nastal na zgornjem delu trg Mozirje, a Šmartno, 
stoječe pod razvalinam i starega Paškega gradu, je  postalo samo- 
stojna župnija že v 16. stoletju (pred 1528, 7). Šmartno ob Paki 
stoji ob cestnem razpotju, zato je moglo dobiti novo' prometno 
vlogo, odkar je postaja na savinjsko-vèlenjski železnici. Ves to
vorni in osebni promet Gorogranskega in sploh Zgornje Savinjske 
doline se prik ljučuje tu  na železnico; avtobusi v Zgornjo Savinjsko 
dolino vozijo od tod.

Od imenovanega razpotja nekoliko nižje, pa še v obrobnem 
področju, sta se razvila dva pomembnejša kraja , Polzela in Bra
slovče, oba n a  sledeh stare obljudenosti.

B r a s l o v č e  so nevelik kraj, prej z naslovom trg s 306 pre
bivalci, postavljen v  rečno ravnino* na nizko teraso; domala ves 
je razmeščen po dolgem ob cesti z ne velikimi, dokaj sklenjeno 
stoječimi domovi. Ne more se trditi, da je  položaj Braslovč za



tržišče dobro izbran, saj se k ra j ne more ponašati niti s prometnim 
križpotjem  niti z osrednjo1 ali drugače privlačno lego. Podoba je 
tedaj, da so Braslovče kot trg — ustanovitev starega fevdalnega 
rodu na gradu Žovneku. Ta je stal v bližini na strmem gorskem 
pomolu 410 m visoko, a medtem ko pričajo o njem samo še sliko
vite, obsežne razvaline »Stari grad«, je nastal spodaj na pliocenski 
gorici višine 325 m novi grad. l  oda iz stare zgodovine Braslovč

Pod. 193. Braslovče

je malo1 znanega; izpričane kot trg so šele za leto 1457, in sicer kot 
posest grofov Celjskih. Več nam  pripovedujejo viri O1 nekdanji 
cerkveni vlogi Braslovč. Tu se je  nahaja la  poglavitna pražupnija  
Spodnje Savinjske doline, obsegajoča večino1 njenega območja. 
Braslovče so ostale oddaljene od železniške postaje Polzela 2 km.
V njih  se ni namestila niti industrija  niti večja obrt, celot trgovina 
le v  p rav  skromnem obsegu; tud i v upravnem  pogledu jim ni p ri
padla n ikaka funkcija. Ni se potemtakem čuditi, da  niso1 izkazale 
v  dobi 1880—1953 nikakega napredka, marveč ceh> nazadovanje.
V nekdanjem  trgu samem biva sedaj 306 ljudi. N azadovanje gre 
na račun urbanskega življa, ki se je očitno odseljeval, zakaj km et
ski del trške občine, ki je obsegala vasi od Letuša do Sv. Ruperta, 
je izkazal v istem razdobju prirastek  za 17,6 %.



P o l z e l a  ima za tržno središče prikladnejše mesto, a trg ni 
postala. Stoji na robu. kotline in hkrati ob Savinji, tam kaj, k jer 
sega gorski pomol znatno daleč v ravnino. Na tem brdu, odvladu- 
jočem okolico in zlasti prehode ob Savinji (prim. Miklavž, 448 m), 
je že zgodaj stal grad, last močnega fevdalnega rodu; na prehodu 
v 14. stoletje je prešel v posest malteškega viteškega reda (»Ko
menda«). D a je bila ta po svoji legi pomembna soseska že zgodaj

Pod. 194. Vransko

obljudena, pričajo* izkopanine. Kot cerkveno in fevdalno središče 
je k ra j precej naraste!. Posebno je  napredovala Polzela v moderni 
dobi, ko je tesno ob njej stekla železnica in se je tu  naselilo precej 
industrije. Namesto nekdanje lesne industrije je danes tu  velika 
tvorni ca nogavic z blizu 500 delavci in razen m anjših podjetij to
varna pohištva s 100 zaposlenci. Polzela je  štela leta 1910 622 pre 
bivalcev in se je doi leta 1931 pomnožila le na 647 ljudi, toda do 
leta 1953 je narasla n a  1079 prebivalcev, torej za 73,5 %<. Danes 
predstavlja Polzela p rav  pomembno- gospodarsko in prebivalstveno 
središče zgornjega dela Spodnje Savinjske doline,

V r  a n s k o* stoji že precej daleč od Savinje v jugozahodnem 
zatoku Celjske kotline, tam, k je r prestopi vanjo> Boljska in na

* Domačini Savinjčani govorijo pravzaprav Vranska, Gomilška itd., kakor 
da so imena ženskega spola.



mah izdatno razširi svojo dolino. H krati je  to ono mesto, k je r se 
začno* pota vzpenjati v klance, v prevale preko razvodja. Predvsem 
se jame tu  napenjati starodavna cesta čez Trojane v Črni graben; 
druga se loči od nje p ri Ločici (ime!), držeča ob Motnišnici čez 
K ozjak v Tuhinjsko* dolino. Končno drži od tod še pot čez Lipo 
(722 m) v Zadrečko dolino*, ki pa  se ni izpopolnila s cesto. Pri 
Vranskem je oni vozel, k i veže vse te tri smeri ter jih prevaja ob 
Boljski v pravo Savinjsko dolino. Arheologi menijo (7), da je 
stala tu  rim ska cestna postaja Ad medias. V srednjem in novem 
veku je bilo Vransko* važno* počivališče ob pričetku klancev, kar 
je ostalo v povečani meri tudi v dobi, ko* je prevladal vozni promet, 
z mnogimi hlevi in gostilnami ter pošto*. Tembolj se moramo* čuditi, 
da ta  izrazita prometna funkcija ni dovedla do* nastanka tržišča; 
poglavitni vzrok temu se zdi v dejstvu, da  je  v srednjem veku 
tuhinjski prehod prevladal nad  trojanskim  te r ustvaril trg  Motnik 
v podobni legi. Vransko* je  postalo trg šele leta 1868, skoro v istem 
času, ko je  z zgraditvijo železnice ob Savi prenehala njegova velika 
prometna vloga. H krati je postalo sedež sodnega okraja, obsega
jočega v glavnem dolino* Boljske. U padek prometne funkcije je do 
neke mere nadomestila upravna vloga; Vransko je ostalo trgovsko 
in obrtno središče gospodarsko zelo* razgibanega in jako* gosto 
poseljenega km etskega predela. Avtobusne zveze ga pač le do* neke 
mere odškodujejo za veliko oddaljenost od železnice. M enjava po
gojev v  urbanski funkciji se zrcali v  nazadovanju rasti prebi
valstva, ki se mu je v dobi 1880—1931 skrčilo od 687 v letu 1880 
na 603 v letu 1931, to* je za — 12,2 %, a do leta 1953 na 611 pre
bivalcev, to* se pravi, v vsej dobi za —-11,1 %*.

Zunanja podoba Vranskega zgovorno* pripoveduje o* naselju, 
nastalem polagoma ob veliki prometni žili, zakaj trg je razvrščen 
dokaj na dolgo* ob starodavni cesti, z domovi v nekoliko* ohlapnem 
redu na obeh straneh, pritličnimi in nekaterim i nadstropnimi.

Ž a l e c  stoji v osredju Savinjske doline, na  sredi sušne Rav
nine, o kateri vemo, da se odlikuje po najzgodnejši poseljenosti. 
O bljudenost se je  tod v  rim ski dobi še stopnjevala, saj je držala 
mimo glavna cesta. Na te tradicije se je naslonila stara slovenska 
naselitev z jedrom nekako* med Žalcem ter Šempetrom. Tu je na 
stala ena od p ražupnij Celjske kotline. Pomembnejši je postal 
Žalec kot trg, k i se v letu 1265 (7, 232) p rv ik rat omenja, torej dokaj 
zgodaj, 58 let prej nego* Celje, in sicer v posesti deželnih knezov. 
Podoba je, da  je Celje šele kesno doseglo prednost in da je v sred
njem veku prednjačil Žalec. Toda m arsikaj o njegovem najsta 
rejšem razvoju nam  je še zavitega v temo, podobno* kakor njegovo



ime; v nemški obliki »Sachsenfeld« se skriva stara označba za 
ravnino, zakaj v starih listinah pomeni to ime sploh ravn ino in 
tudi Šempeter je »im Sachsenfeld« (6, 142). Pomen tega, še ni po
jasnjen, a da  bi se nanašal n a  Sase, za to ni nikakih razlogov, saj 
m anjkajo sleherni znaki o tujerodni kolonizaciji v Savinjski dolini.

Kesnejši razvoj je pokazal, da se Žalec po ugodnostih lege s 
Celjem ne more meriti. Postavljen je sicer središčno, na sredo*

Pod. 195. Žalec

gosto obljudene ravnine, ob veliko cesto, toda m anjka mu pro
metna ugodnost razpotja ter križiščnega položaja, ki jo> ima Celje, 
pa z njo zvezana strateška pozicija, In  tako je ostal skromen trg, 
ki ga vidimo* v novi dobi docela v senci srečneje nameščenega tek
meca, ki je oddaljen od njega komaj 8 km. Dasi je železnica stekla 
povsem mimo njega in je  v  osredju gosto obljudene kmetske po
krajine z zelo napredno gospodarsko strukturo, je predstavljal le 
zmerno krajevno tržišče, z izjemo hmeljarstva. Za savinjski hmelj 
je tu  poglavitno tržno* središče, kam or so* prihajali jeseni kupci 
v velikem številu; tu  so velika hm eljska skladišča ter sušilnice. 
Ob času hmeljske prodaje je bilo sila živo*. Zelo močna je bila 
vedno obrt v Žalcu, saj je  delala za široko kmetsko' okolico*. Celo 
pivovarna se je bila naselila tu, a je še pred desetletji nehala.
V zadnji dobi se je  Žalec posebno živahno* razvil. N astala je nova 
tekstilna tovarna Inteks z blizu 200 delavci, manjše kovinsko pod
jetje z 52 zaposlenci in še več podjetij ter obrtnih delavnic. Ker



je od to*d blizu v Zabukovico — do premogovnika je  izpeljana 
posebna industrijska železnica s postaje Žalec — do> Liboj, do Pol
zele, Celja in drugih sedežev industrije, hodijo ali se vozijo zelo 
mnogi Žalčani tjak a j na delo. Spričo tega je  Žalec zelo močno ude
ležen na  industriji in je  postal gospodarsko' zelo razgibano središče 
Savinjske doline, o čemer priča tudi velika obilica novih zgradb 
te r stanovanjskih hiš, k i nastajajo v zadnjih letih okrog mesta na 
vseh straneh, medtem ko je stam  tržno* središče, lepo pravilno' na 
dolgo razvrščeno ob veliki cesti, popolnoma ohranilo' svoje prvotno 
lice. Lepa rast Žalca razodeva že na prvi pogled, kako gre njegovo 
gospodarsko življenje v naglem ritm u ekonomskega razcveta Spod
n je Savinjske doline in docela logično je, da je Žalec postal sedež 
velike komune s 26.366 prebivalci, obsegajoče vso- poglavitno' rav 
nino. O d leta 1880 je Žalec do leta 1931 napredoval od le 608 na 
735 ljudi, to* je  za 20,8 %, samo nekoliko več koi kmetska okolica, 
toda do leta 1953 na 1178 prebivalcev, to je v vsej dobi za 98 %. 
Vsekakor je od vseh nekdanjih  trgov v Celjski kotlini razen Celja 
najbolj razvil značilnosti pravega mesta. Zato' zasluži, da mu tudi 
na zunaj in formalno priznamo značaj ter naslov mesta; saj mo
ramo priznati, da se od vasi zares temeljito1 razlikuje, tako po 
gospodarski strukturi kot po zunanjem  licu naselja,

Žalec je razvrščen zelo lepo> po dolgem ob starodavni veliki 
cesti, z razširjenim  dolgim tržnim  prostorom v sredini, s pretežno 
nizkimi in enonadstropnimi hišami, toda popolnoma sklenjeno. 
Staro tržno naselje obdajajo* na  vseh straneh razloženo' nove hiše, 
ki pričajo' o* gospodarskem uspevanju tega središča Savinjske 
doline.

Žalec je eden sila redkih trgov na  Slovenskem, ki so» postav
ljeni na sredo ravnine, brez vsakršne naslonitve na  strateške osnove 
in za fevdalne čase docela brez prirodne zaščite. Samo1 z moder
nega urbanističnega vidika je njegova lega za krajevno* tržno sre
dišče prav  dobra, toda do veljave ni mogla priti, ker jo* je  zasenčila 
bližina Celja, postavljenega v križišču cest velikih dimenzij.

Š e m p e t e r ,  stari tekmec Žalca, je tudi danes znatna gospo
darska postojanka Savinjske doline. V najnovejši dobi so tu  raz
širili tekstilno tovarno, ki je bila ustanovljena še pred zadnjo vojno. 
Im a tkalnico' in belilnico z okrog 150 zaposlenci ter izdeluje pre
težno' belo* posteljno in drugo' perilo, največ za izvoz,

V zadnjih letih je postal Šempeter znan po* izredno* bogatih 
izkopaninah iz rimske dobe.

P r e b o l d  (po* starem Šempavel) je k ra j na  južnem robu 
Savinjske doline, tam kaj, k je r se začne prevalna cesta čez Mrzli-



ško pogorje v Trbovlje in k  Savi, k a r  je  bilo v starih časih, pred 
začetkom premogovnika, najvažnejše te r v dobi prevlade prevoza 
po Savi zelo' pomembno. Kakor je bil ta  prevalni prehod k  Savi 
star, tako je bil star tudi grad ob začetku te poti čez gorovje. —•
V novejši dobi so v tem gradu ustanovili tekstilno tovarno, eno 
najstarejših na Slovenskem, saj je začela z delom že v letu 1839. 
Tudi danes je še živahno delavna ta tekstilna tovarna v Preboldu,

Pod. 196. Vojnik, celotni položaj

ki zaposluje v celem okrog 700 delavcev in  ima najboljši dostop 
do železnice na  železniški postaji Šempeter. Prebivalcev ima 567.

Prebold je ime, ki je za k ra j uvedeno šele v dobi po osvobo
ditvi namesto1 nekdanjega imena Šempavel pri Preboldu. Ime P re 
bold (nem. Pragwald) še ni do k ra ja  razloženo, zelo pa  je ver jetno, 
da izhaja iz slovenske označbe Preval (podobno' kot P räw ald  za 
Razdrto ob prevalu med Vipavsko dolino te r Pivko). Saj je tu  iz 
Savinjske doline prehajala pot v klance in preval na Trbovlje 
pa je  zelo verjetno, da so grad, postavljen za obvlado prehoda, 
imenovali po prevalu.

Z a b u k o v i c a  je  rudarsk i k ra j v južnem obrobju Spodnje 
Savinjske doline. Je sicer že v  prečni dolini potoka Artičnice, ki 
pa se tu v območju terciarnih plasti znatno razširi in ima seveda 
najnaravnejši prehod na savinjsko' stran, ob velikih vaseh Griže 
in Megojnice. Posebna ozkotirna industrijska železnica je zgrajena



od premogovnika v Zabukovici do kolodvora v Žalcu na. savinjski 
progi. Celotno premogovno področje Zabukovice im a zaposlenih 
okrog 962 ljudi.

L i b o j e  so enako kot Zabukovica že izven prave Savinjske 
doline, toda ob potočku Bistrici odprte najbolj zložno* na savinjsko 
stran, k je r drži dobra cesta do železniške postaje in velike ceste 
v Petrovčah. Tu so* v planem delu doline, v območju terciarnih 
plasti okrog naselja Liboje premogovni rovi, k i dajejo tudi glino 
za tovarno keramične posode, ki so jo postavili na zunanjo* stran, 
že ob rob Savinjske doline ob vhodu v tesnejši del prečne doline 
ob Bistrici. Tovarna v Libojah zaposluje v celem okrog 285 ljudi.

Zabukovica in Liboje sta gospodarsko naslonjena na Savinjsko 
dolino*, na k ra ja  Žalec in Petrovče.

V o j n i k  je s ta r trg  v severnem obrobju Celjske kotline, in 
sicer na p rav  m arkantnem  mestu. Tu se Dobrnsko podolje stika 
z robom Celjske kotline, po posredovanju H udinjske doline, ob 
kateri se ravan  od Savinje zajeda daleč proti S. N a Hudinjsko 
dolino* preide tu  stranska dolina ob Tesnici. K akor pahljača se 
tedaj na rob Celjske kotline naslonijo* k a r  tri doline in po* njih 
vseli držijo prirodne poti skozi tesnice na D ravsko polje — tu  je 
skozi tisočletja tekla glavna cesta — skozi Sotesko na Vitanje in 
k Mislinji te r mimo* Lemberka v šaleško* dolino*. Ker si je H udinja 
prav  tu  skozi pas trdnih  starih hribin izdolbla tesno dolino, se je 
dal prehod dobro zapreti. Docela je prirodno, da je  tu  nastalo 
pomembnejše demogeografsko središče.

V prazgodovinski in rimski dobi je bilo* jedro naseljenosti v 
pasu med Lemberkom in Vojnikom; tam kaj je  v srednjem veku 
nastala p ražupnija  v Novi Cerkvi. Vojnik se kot trg  im enuje prvič 
leta 1306. Nedvomno je bil kot tržna ustanovitev navezan n a  lego 
pod trdnim  gradom, ki je, postavljen na strmo* brdo* v soteski, ob
vladoval prehod. Prom etna lega mu je dajala  temelj za gospodarski 
obstoj skozi stoletja, dasi je pozneje, podobno kot Žalec in Šentjur, 
zaostal v napredovanju, ker ga je nagli napredek Celja potisnil 
tako* rekoč v senco*. Prometni razvoj moderne dobe ga je prizadel 
podobno kot Vransko; ostal je daleč vstran od železnice, lega ob 
avtobusni zvezi med Celjem, Vitanjem ter Dobrno — in M ari
borom — je zanj nezadovoljujoče nadomestilo. Ni se tedaj čuditi, 
da se obrtnoindustrijska podjetnost tu  ni mogla uveljaviti in da 
je trg ostal le skromno* krajevno* tržišče z majhno obrtjo. Za p re 
vzem upravne funkcije je Celje preblizu. Kljub temu je v dobi 
1880—1931 napredoval za 54,2 %, a  do 1953 za 90 % ter šteje danes 
1136 ljudi. Za to se ima zahvaliti dejstvu, da so tu  leta 1892 usta



novili deželno hiralnico, ki biva v njej skupno 200—260 ljudi. Vrh 
tega je še udeležen na gospodarskem prospevanju celotnega p re 
dela, saj biva tod precej zaposlencev iz bližnjih industrijskih 
podjetij, pa celo iz Celja.

Vojnik je postavljen slikovito pod priostrena brda v sotesko 
ob H udinji; glavni del naselja, nekdanjega trga, je razvrščen na 
gosto ob stari cesti, toda hiše, pretežno' pritlične, kažejo' po* svoji

Pod. 197. Vojnik, osrednji stari tržni prostor

ohlapni razmestitvi, da ne gre za načrtno ustanovitev. Toda glavni 
del naselja so postavili n a  aluvialno ravnino ob Hudinji, k i po
gosto povzroča povodnji in dela veliko škodo, k a r  se je nazadnje 
v-letu 1954 znova pokazalo.

V bližnji Škofji vasi je m anjša tovarna odej z okrog 100 za
poslenci, a v  Višnji vasi m anjše lesnoindustrijsko' podjetje z izdelo
valn im  ovojnega papirja, zaposlujoče okroglo 60 ljudi.

Š e n t j u r  p r i  C e l j  u.* N a vzhodnem koncu Celjske ko
tline je p rav  izrazito prometno križpotje v prostoru med Šent

* Šentjur se je dolga stoletja imenoval Šentjurij pod Rifnikom ne le zato, 
ker je bil Rifnik arheološko znamenita gora, marveč v glavnem pač zato, ker 
je bil v starini to velik in imeniten grad. To ime so odpravili leta 1875 in 
vpeljali novo poimenovanje Šentjurij ob južni železnici. To ime se je za kraj



jurjem, Rifnikom, Grobelnim in Ponikvo. V tem področju so obilni 
sledovi zelo stare naseljenosti. Voglajnska sovodenj je ustvarila 
imenitne pogoje za prometno' središče. Rimska cesta od Celja je 
potekala tod mimo' z razpotjem proti Rogaškemu podolju kakor 
proti SV v Podravinje in proti P tu ju . Danes teko od tod ceste, 
navezane na zvezo s Celjem, na Planino' in Sevnico, proti P ilštanju, 
Kozjemu ter Podčetrtku, v Šmarje—Rogatec te r mimo' Ponikve in 
Lipoglava v Podravinje; doline v široko razšopirjenem porečju 
Voglajne so ustvarile zanje ugodne prirodne pogoje, skupaj z raz
meroma nizkimi razvodji. Najimenitnejši med prirodnimi potmi 
je prehod v Rogaško podolje, po katerem  je  zgornje Sotelsko po
vezano s Savinjskim predelom. Ugodna prometna s truk tura  je v 
dobi železnic celo' zmagala nad  prastaro  cesto Celje—Vojnik— 
Frankolovo'—Konjice; velikoi dvotirno' progo so zgradili iz D ra 
vinjske doline skozi Lipoglav in Ponikvo v Voglajnsko' dolino-, po 
kateri doseže Celje. O d postaje Grobelno' so položili kesneje stran 
sko železnico' po' Rogaškem podolju, podaljšano n a  Krapino v 
H rvatskem  Zagorju.

V šentjurskem razpotnem področju so' obilni sledovi zelo' stare 
naseljenosti, p rav  posebno bogati in dolgotrajni na Rifniku. V slo
venski dobi je imela sprva središčno' vlogo Ponikva, k je r je na 
stala zgodaj pražupnija. Šentjur pod Rifnikom se je začel razvijati 
v zvezi z gradom, O' katerem  priča še ime današnje vasice Podgrad. 
Saj je bilo- ob sovodnji za izrabo prometnega središča ugodnejše 
mesto v bližini p rastare  postojanke n a  Rifniku. K daj je Šentjur 
dobil tržne pravice, ni p rav  ugotovljeno, vsekakor pa precej kesno; 
leta 1400 SO' mu Celjski grofje, njegovi gospodje, podelili pravico 
tedenskih tržnih dni (10). Toda kljub  izredno' ugodni prometni legi 
je tudi razvoj Šentjurja ostal prizadet zaradi prevelike bližine 
Celja. Vrh tega je bila  njegova okolica razmeroma slabše oblju
dena, zlasti mu je  m anjkala širša ravnica z znatnejšo zgostitvijo 
ljudstva. In  tako' je  Šentjur ostal m ajhen trg z malo' urbanske 
funkcije, le skromno krajevno tržišče, vendar z nekaj znatnejših 
obrtnih podjetij. Lega ob železnici ga je  obvarovala pred  nazado
vanjem in v letih 1880—1931 je  mogel izkazati napredek za 21,8 %, 
a do' leta 1953 za 63,4 %> ter doseči število 698 prebivalcev. U pravne 
funkcije ni mogel potegniti nase, še km etijska šola se je  namestila 
2 km  ven iz naselja, dosedanjega trga. Naznačeni razvoj se zrcali

in občino držalo do konca avstrijske dobe. Potem, ko je izginilo ime južne 
železnice, se je umaknilo tudi ime po njej in uvedlo se je poimenovanje Šentjur 
pri Celju, kar je v veljavi še sedaj.



v zunanji podobi trga; s svojim jedrom stoji na  terasi nad  dnom 
stranske dolinice, po dolgem ob cesti, podobno* veliki vasi, a  spodaj 
ob cesti h kolodvoru stojijo novejši domovi. Šele v  najnovejši dobi 
je postalo tudi v Šentjurju živahnejše in je  industrializacija jela 
segati tudi semkaj. Lesnopredovalna podjetnost ima v tem pri- 
rodnem križišču cest iz gozdne okolice dobre osnove, a  najbolj se 
obeta gospodarski napredek z novo* kovinsko industrijo*, dobro 
tovarno* poljedelskih strojev, ki je  zbrala v svojih delavnicah že 
116 delavcev. Tudi druga manjša podjetja so* se začela uveljavljati. 
Po svoji ugodni legi, po* značaju pretežno agrarne okolice je Šent
ju r  poklican, da se naglo razvije v krajevno* industrijsko* središče. 
Postal je sedež občine s skoro* 15.000 prebivalci, obsegajoče v  glav
nem Voglajnsko* dolino te r njeno* gričevnato* obrobje.

Nobeden od starih trgov Celjske kotline se ni do* moderne dobe 
toliko* razvil, bodisi po gospodarski strukturi, bodisi po rasti n a 
selja, da bi mu bili v naši dobi prisodili naslov in značaj mesta. 
Vendar je treba  pripomniti, da se vsi, zlasti po* zunanji podobi, 
a tud i po* gospodarskih značilnostih prebivalstva, razlikujejo od 
vasi in da so dejansko* poseben tip naselja, ki bi ga kazalo tudi 
v kategorizaciji naseljenih kra jev  posebej opredeliti, najnapred 
nejšim od njih, postavimo* Žalcu, p a  priznati naslov ter značaj 
pravega mesta.

Š t o r e  so* sicer komaj 5 km oddaljene od Celja, a so se ven
darle razvijale docela samostojno, ločene od poglavitnega mesta 
Savinjskega predela z vmesnim, malo* poseljenim ozemljem. Štore 
stoje v dolini Voglajne tam kaj, k je r se precej zoži med hribi, 
zadnjikrat, preden prestopi v  široko* Savinjsko dolino*; tu  se ji 
vodna moč v soteski nekoliko ojači. Tak položaj je vabil na na 
mestitev železarskega podjetja, k i je  nastalo tuka j še v stari 
avstrijski dobi. K raj ob Štorah je bil zanj tembolj prikladen, ko 
so v bližini v Pečovju nad Laško vasjo* na razpolago* skladi dosti 
dobrega rjavega premoga, ki so* ga v manjšem premogovniku ko
pali še skoro* do druge svetovne vojne. Razen tega je  bilo* važno 
še dejstvo*, da teče od leta 1846 tod mimo nekdaj glavna železnica.
V zadnjih avstrijskih časih je bil tu plavž z izdelovanjem želez
niških voz. V letih med obema vojnam a železarna v Štorah ni kaj 
prida napredovala, pač pa po* letu 1945, ko* se je  naša industria 
lizacija zelo* krepko* oprla nanjo*, jo preuredila in bistveno* raz
širila, tako da  spada danes med največje postojanke težke indu
strije ne le v Sloveniji, temveč tudi v Jugoslaviji. Ta naša črna 
m etalurgija v Štorah pa se je v letih po osvoboditvi močno* specia
lizirala na izdelovanje specialnih velikih valjev za valjarne kakor



tudi drugih specialnih železnih odlitkov. D a opremijo' železarno 
za tako težke naloge, so zgradili v teku zadnjih let nove tvorniške 
naprave, predvsem veliki elektroplavž najmodernejše konstrukcije. 
Proizvodnja železarne v Štorah se je z vsem tem bistveno' izpo
polnila in se po kakovosti stopnjevala; njeni izdelki gredo' poi vsej 
Jugoslaviji. Število' delavcev te r nameščencev se je v njej silno 
povečalo in je že preseglo' 1733 moči. Ob tovarni, k i zavzema se
danjo ravnico ob Voglajni, je nastalo v zadnjih letih veliko' stano
vanjsko naselje; toda samo še malo m anj od polovice delavstva
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(833) biva v Štorah samih, ostali hodijo n a  delo iz bližnjih vasi, 
posebno mnogo1 iz Teharij, p a  tud i iz dokaj oddaljenih krajev 
Vogla jnske doline in celo iz Celja. Zato so se Štore k ljub ogrom
nemu napredku železarne le primeroma zmerno povečale te r ostale 
koncentrirane na dno' Vogla jnske doline ob tovarni. Prebivalstvo 
se jim je namnožilo' od 488 v letu 1880 na 1506 v letu 1953, kar 
pomeni napredek za 208 %.

CELJE

NASTANEK IN RAZVOJ. Savinjski predel se odlikuje po obilici 
starih trgov kot nem ara malokatero' področje na Slovenskem. A no
beno od tržišč se ni povzpelo do znatnejšega razvoja, razen Celja; 
vsa so ostala v skromnih zasnutkih urbanskih naselij, a Celje se je 
razvilo v mesto' večjega značaja in je danes tretje mesto v LR Slo
veniji. Sicer se v srednjem veku Celje pojavi razmeroma jako 
kesno, pozneje kot m arsikatere trške ustanovitve, ki so> potem ob
tičale v svojem urbanskem  razvoju, toda napredovalo je jako naglo



in si brž zagotovilo vodilno' mestno' vlogo v vsej kotlini. Podobno 
je bilo v  starem  veku, saj tu  niso- našli prazgodovinskih sledov, 
a rim ska doba nam  pokaže večje mestno naselje.

Zaključiti moramo s preudarkom , da je postojanka Celja 
boljša nego lega drugih tržišč. O d treh glavnih razpotnih področij, 
ki jih  ima kotlina, se zdi osrednje najugodnejše, pač ker ima 
osrednjo lego*, medtem ko se nahaja ta  ostali dve na konceh. Celj
ska kotlina ima izrazito' podolžno obliko«; za poglavitno prometno 
križišče je dana v njej prirodna osnova tam kaj, k je r podolžno 
osnovnico' seče prečna črta, ki jo vidimo naznačeno v spodnjem 
delu z globoko zarezano dolino ob spodnji Savinji, a  na severnem 
robu v tesnih dolinah Tesnice in Soteske, izdolbenih nekako v 
njenem podaljšku. Vojnik in Celje sta nastala na stiku te prečne 
črte s podolžno1; a ker je prvo prirodno stičišče potisnjeno preveč 
v obrobje, drugo p a  leži še ob glavni ravnini, je  očitna prednost 
mesta ob kolenu Savinje. D a je tu  najim enitnejše prometno' k ri
žišče vsega Savinjskega predela, nam  izpričuje že pogled na hidro
grafsko karto', k i nam  kaže sotočje Savinje z več potoki, med njimi 
Voglajno ter Hudinjo, ki sprovajata promet v  sosedne predele. 
Predvsem p a  je nedvomno' odločalo' dejstvo, da nudi prečna dolina 
ob spodnji Savinji, naslonjena na Savsko dolino pod Zidanim 
mostom, najprirodnejši prehod v Krško' kotlino' in dalje v spodnje 
Panonsko področje. Že v rimski dobi je tekla tod cesta in se ni 
odtlej iz nje več umaknila, v moderni dobi je dobila z železnico 
celo' odločilno ojačitev. V prirodnih pogojih za prom et n a  daljavo 
je zasnovano prvenstvo Celja v kotlini in zagotovitev njegove pre
vlade nad drugimi urbanskim i zasnutki. V moderni dobi so od tod 
zgradili železnico' na  Polzelo' in Šoštanj, a  ker glavne proge niso 
potegnili skozi Vojnik in Tesnice, se je  železna cesta na  Zgornje 
Sotelsko odcepila v Grobelnem.

Ni se čuditi, da v področju Celja ni bilo opaziti ka j prida 
sledov naseljenosti iz prazgodovinske dobe, saj so' za poljedelske 
naselbine prikladnejši prostori bodisi zahodno' kot vzhodno' od tod. 
Sele železna doba je  tista, ki ji arheologi pripisujejo' najstarejše 
znake človeškega uveljavljanja, p ri čemer se je izkazalo, da je 
m arsikaj od tega, k a r  se je  pripisovalo Keltom, ilirskega izvora, 
medtem tudi samo ime Celeia (245, L 12). O najstarejšem  naselju 
tega imena premore naše znanje mato trdnega; slika postane jas
nejša šele z rimsko dobo. Napisi imenujejo' mesto' Claudia Celeia 
in arheologi so- mnenja, da so Rim ljani za cesarja Claudia po
vzdignili že obstoječe keltsko naselje v mesto' z značajem muni-
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cipi ja. Ne more biti dvoma, da so tu  osnovali obsežno naselbino, 
o čemer priča tločrt, ohranjen v ostankih starih mestnih cest ter 
kanalov. Rimska Celeia je stala p rav  tam, k je r stoji današnje 
Celje. Reči se mora, da je prostor za mestno naselje po' m arsi
katerem  svojstvu slabo izbran; tu  se stekajo prav  vse vode iz 
kotline in iz velikega dela obrobja ter oddaljene okolice. D a so 
spričo tega povodnji zelo pogoste in velike, smo že čuli in vemo
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tudi, da je zemljišče med temi mnogoštevilnimi vodnimi tokovi 
zelo vlažno in je moralo* biti pred intervencijo* človeških rok še 
bolj. i ako zemljišče tudi za gradnjo cest ni kdo' ve kako pripravno. 
D a so kljub  vsemu temu sem postavili Celeio«, zato so bili ne
dvomno odločilnega pomena strateški razlogi. Funkcijo* promet
nega križišča bi moglo* opravljati mesto* s kakega bližnjega ugod
nejšega kraja. Namestitev Celeie v kót med Savin jo' in Voglajno 
pa pomeni popolno* obvlado prehoda v tesno* dolino* ob spodnjem 
savinjskem toku, a hkrati temeljito zavarovanje mestne naselbine 
same —- saj se moremo* pri tem spomniti na  pozicijo Emone med 
Ljubi j an O' in Gradaščico* — a razen njih sta mogla služiti v zaščito 
še potoka Sušnica, ki teče zahodno oh mestu v Savinjo, ter Kopriv



nica, tekoča severno ob njem v Voglajno.* Mesto' je  bilo tedaj že 
po prirodi dobro zavarovano in so* nedvomno p rav  zato tu  izbrali 
prostor zanj. P ri tem niti nismo vzeli v poštev možnosti obrambe 
z bližnjih višin, k je r je imel v srednjem veku tako* veliko* vlogo 
mogočni celjski grad, katerega razvaline se še danes gospodujoče 
razgledujejo* s h riba  južno* od mesta, tik  nad glavnim kolenom 
Savinje. Vse kaže, da je  bilo* Gelje sploh že v početku zgrajeno 
kot mestno naselje, v namenu, da opravlja strateško-urbansko 
funkcijo*.

Pozicija je Celju izbrana z vidikov prometa na. daljavo* in 
križišč na dolgih cestah. Zato je umljivo*, da je dobro napredovalo 
v mirni rimski dobi in postalo* eno največjih rimskih mest na  Slo
venskem. Domneva, da bi bil nekaj časa tu  celo* sedež uprave za 
provinco* Norik, se s strokovne strani zavrača,** Rimsko* mesto* je 
stalo v obliki štirikotnika med Savinjo in Voglajno, izkopanine so 
ohranjene v tako obilni meri, da si moremo še danes napraviti 
p rav  dobro sliko mestnega tločrta, ki kaže tipično razporeditev 
cest in ulic, posneto* po organizaciji vojaškega taborišča. Prav 
dobro* so* bili ohranjeni mestni kanali, ostanki cest in hiš pa nešteti 
drugi m anjši in večji predm eti arheološke vrednosti. Podoba je, 
da so se ostaline na področju rimske Celeie ohranile tako dobro 
in obilno*, ker je mesto* stalo* v poplavnem sotočju, k je r so nemirne 
vode s svojimi nasipinami zakrile razvaline te r jih očuvale skozi 
stoletja.

V nemiru in katastrofah preseljevanja narodov je propadla 
tudi Celeia ter obležala v razvalinah. Iz teme srednjeveške dobe 
se pokaže Celje razmeroma jako* kesno*. Zelo značilno' in docela 
v skladu z ugotovitvami glede njegove prometne lege je dejstvo, 
da se Celje kot trg prv ik rat pojavi šele zelo kesno, nam reč šele 
z letom 1323. Nedvomno je moralo* tu  ostati vsaj neko* malo* na 
selje rimske dobe. Saj se je  dedovalo* celo* rimsko krajevno ime, 
ki se je iz njega razvila slovenska oblika Celje. P ri tem moramo 
imeti pred očmi, da se je ohranila naseljenost brez presledka tudi 
v bližnji okolici, tako na  jugu kot na vzhodu (prim. Laško*, Laška

* Domneva se, da sta Savinja in Voglajna v rimski dobi tekli drugače; 
Savinja da je tekla severno od mesta ter nekje pri Maksimilijanski cerkvi spre
jemala Voglajno (240, 12), po progi današnje Savinje pa da je  tekla le nekaka 
mlinščica. Te domneve pa se ne zdijo prav verjetne, niso z ničemer dokumen
tirane in so v nasprotju z znanim občim pojavom, da v poplavnem področju 
pritoki zavlačujejo svoj izliv.

** Arheologija v Krajevnem leksikonu Dravske banovine. B. Saria, Geo
grafski vestnik 1940, str. 135.



vas itd.). Znaki staroslovenske naseljenosti so se ohranili in izpri
čali v celjski okolici tako na vzhodu kot na zahodu; kosezi so 
ugotovljeni tako v Kasazah kot v Peharjih. Milku Kosu se zdi 
verjetno, da je tu  nastalo> znatno^ tržišče v naslonitvi na staro mesto 
in v izrabi pozicije pod imenitnim gradom (7, 231). Toda sumljivo 
je, da se tudi cerkveno središče ni razvilo tukaj, marveč je Celje 
sprva spadalo1 pod župnijo Žalec; župnija v Celju se navaja šele
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leta 1229 (245, II. 156). Vsekakor pa  je izven dvoma, da je v 
srednjeveški zgodovini grad Celje imel mnogo prej svojo* vlogo 
nego naselje. G rad je nastal zgoraj na dokaj strmem hribu, ki ob
vladuje okolico, posebno pa prehod v tesno dolino ob Savinji; v 
njem je  štolo val grof, ki je bil glavar Savinjske mejne krajine, 
segajoče še preko Savinjskega predela samega. Po njem se ime
nuje mogočni fevdalni rod, ki si je  z letom 1333 popolnoma pridobil 
Celje in pod imenom grofov Celjskih imel do srede 15. stoletja 
vodilno vlogo na Slovenskem. V tej dobi je trg pod gradom že ob
stajal in v njem spodnji celjski grad, ki je, seveda v popolni kes- 
nejši predelavi, ohranjen še danes (»grofija«; 248, 64). Podoba je, 
da je Celje šele pod gospostvom Celjskih grofov začelo naglo



napredovati. Leta 1451 je Celje postalo mesto in nekako- v isti dobi 
so' ga obdali s trdnim  obzidjem.

Srednjeveško Celje je nastaloi skoro natanko na istem pro
storu, k je r je stala rimska Celeia, saj se je  moglo* ugotoviti, da so 
na prim er pri nekdanjem  Narodnem domu srednjeveški mestni zid 
postavili na  preostalo' rimsko* obzidje. Imelo- je obliko* štirikotnika 
kakor rimsko mesto. Podoba je, da je imelo* obzidje v novem veku 
ves čas isti obseg p rav  do druge polovice 18. stoletja, ko so ga od
stranili (1785, 2), pač znamenje, da je sledila naglemu napredku 
v kesnem srednjem veku dokaj dolga doba stagnacije ali vsaj 
počasnega napredovanja. Staro Celje se še vedno dobro* razloči od 
novejših mestnih delov, ki so* nastali kot predmestja, po zunanjem 
licu, zlasti po* oblikah zazidanosti. Saj so* se ohranili tudi še posa
mezni deli mestnega obzidja in štirje mestni stolpi (248, 48).

D anašnje mesto* ima nespremenjeno* dediščino* po* srednje
veškem Celju tudi v tločrtu, ki je jako zanimiv. Celje ima namreč 
v starem delu precej enostavno in pravilno razporeditev cest ter 
ulic, ki se vendarle v glavnem, dasi ne povsod (Schmid, I. 25), 
križajo* pravokotno*. Tločrt ne spominja samo* po* teh zunanjostih 
n a  zasnovo rimske Celeie, marveč je  dognano za glavne ceste: 
Zidanškovo* (nekdaj Gosposko) ulico*, Trg V. kongresa (nekdaj 
Rotovška ulica), Tomšičev (nekdaj Glavni) trg in Stanetovo 
(Graško) ulico*, da so* se uredile k a r  točno* na rimskih mestnih 
cestah, kjer so* se m arsikje ohranili tudi mestni kanali. Trg V. kon
gresa poteka po* decumanus maximus, a Tomšičev trg s Stanetovo 
ulico* gre po* starem Cardo maximus. V območju starega Celja so 
naleteli n a  mnogih krajih  na arheološke ostanke iz rimske dobe 
(240; 245—248).

Celje je jelo* na  novo proevitati v modemi dobi, ko se je iz
kazalo*, da ima v svoji legi jako dobro osnovo* za modeme u rba 
nistične funkcije. Spričo* prometno-križiščne lege večjega stila je 
postalo* gospodarsko* središče jako širokega predela in privlačilo 
tudi industrijo*, ki se je tu  naselila v p rav  znatni meri; nedvomno 
je k temu v obilni meri prispevala tudi bližina premogovnikov. 
Nič manj ko 41,4 % celotnega prebivalstva se je že leta 1931 v 
Velikem Celju preživljalo* z zaposlenostjo v obrti in industriji. 
Celje je  središče jako* gosto* obljudene poljedelske pokrajine z zelo 
naprednim  kmetijstvom — spomniti se je le treba na hmeljarstvo 
— zato ni čudo*, da se je tu  prav  krepko* razm ahnila tudi trgovina. 
Ne le da je opravljalo Celje trgovinsko* zamenjavo* z bližnjo* in 
tudi z dokaj oddaljeno* okolico* — tu  so* se razvile tudi nekatere 
velike trgovine, ki so* imele eksport po vsej državi.



P ri tem je Celje eno od onih večjih slovenskih mest, k i se v 
svojem razvoju ni moglo opirati na  ugodnosti upravnih funkcij, 
ki bi jim  bilo središče. O dkar je Celje nehalo predstavljati središče 
gospostva Celjskih grofov, je imelo širšo upravno' funkcijo le nekaj 
časa, ko je bilo sedež posebne kresije. V moderni dobi je pred- 
stavljalo le sedež okraja, dasi zelo velikega; ko se je postopno 
m anjšal s politično' osamosvojitvijo' nekdanjih sodnih okrajev 
(Gornji Grad, Laško, Konjice), je obsegal v glavnem le še Celjsko 
kotlino in del njenega obrobja. Z ureditvijo- novih občin-komun pa
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je Celje postalo središče tretjega največjega okraja v LR Sloveniji, 
prvega za L jubljano in Mariborom, a je seveda hkrati sedež velike 
in gospodarsko močne občine-komune te r opravlja, še razne druge 
upravne funkcije.

V cerkveni organizaciji ni imelo Celje n ikdar kake pomembne 
vloge.

INDUSTRIJA v Celju je pravzaprav  primeroma zelo mlada, saj 
se je začela šele v zadnjih desetletjih 19. stoletja. V prejšnjih dobah 
je bilo Celje m anj obrtno, nego je  bilo m arsikatero od naših se
danjih m anjših mest. Manjkalo' mu je m arsikaj za takšen razcvet, 
saj ni bilo niti v mestu niti v okolici ustrezajočih vodnih sil, k i bi 
vabile na  namestitev fužin ali m anufaktur, zakaj celjske vode so 
hudourniške in poplavne. Tudi surovine niso' vabile na predelavo 
v prejšnjih  časih, ker jih  okoliš Celja ni proizvajal.

Za industrijo je ustvarila pogoje šele moderna doba. Med njimi 
moramo imenovati na prvem mestu izredno> ugodne prometne zveze. 
Celje je od mest Slovenije (ter Jugoslavije) za Mariborom prvo 
dobilo železnico' že leta 1846, in sicer takoj kot dvotirno. Vrh tega



je blizu nastalo važno železniško razpotje v Zidanem mostu, med
tem ko so savinjsko železnico do Velenja zgradili do leta 1891, 
a podaljšek do- D ravograda le ta 1899, progo- od Grobelna do Ro
gatca p a  šele leta 1905, podaljšek do K rapine pa leta 1930. Zgodnje 
in dobre železnice so olajšale dovoz premoga, ki ga premore bližnja 
okolica izredno mnogo, povečini v dobri kvaliteti, bodisi v Trbo
veljskem revirju  s Hrastnikom  ter Hudo- jamo pri Laškem kakor 
v Pečovniku in v Pečovju neposredno ob mestu, p a  v Zabukovici- 
Libojah prav  tako  zelo blizu, a v Velenju izredno- bogate zaloge 
lignita. Prirodne osnove so- zategadelj v Celju bolj svetovale elek
trično silo1 na kalorični nego- na vodni podlagi; še danes so- tu  velike 
parne elektrarne v Velenju, v  Šoštanju te r v Trbovljah, da o 
manjših ne govorimo.

D a so bile dobre železniške zveze med poglavitnimi pobudniki 
industrije v Celju, nam pripoveduje že dejstvo, da je bila najsta 
rejša znatnejša industrija — tukajšnje podjetje cinkarna, leta 1873 
ustanovljena kot topilnica cinka, ki so ob njej leta 1887 postavili 
še valjamo- cinkove pločevine, vse to' na dovozu cinkove rude iz 
Rablja (do Beljaka skozi Celovec je stekla železnica leta. 1864. 
do' Trbiža od Ljubljane leta 1870, a od Trbiža do Beljaka leta 1868 
te r do Pontebe šele 1876). In  cinkarna je  ostala do danes drugo 
največje industrijsko podjetje v Celju. Veliko- premoga potrebuje 
obrat v cinkarni — a Celje ima v bližini obilo premogovnikov.
V novejši dobi se je celjska cinkarna preusmerila; sedaj topi in 
predelava rudo- pretežno- iz Mežice in Trepče.

S cinkarno- je tesno zvezana kem ična tovarna, ki je nastala 
v prvi obliki že davno-, še pred prvo- svetovno- vojno-: »pražila je 
einkov koncentrat ter pri tem sproščeno žveplo predelovala v žve
pleno kislino, izpražen cinkov koncentrat pa  prodajala cinkarni, 
ki je iz njega proizvajala surovi cink«. Tako opisujejo- to prvo 
kemično- tovarno- in  njeno sožitje s cinkarno, dokler ni ta  sama 
zgradila pražilnico- in leta 1912 še tovarno žveplene kisline. Leto 
krize 1931 je staro- kemično tovarno do k ra ja  uničilo, a  pozneje so 
na njenem mestu ustanovili novo kemično- tovarno »Metalna«, ki 
je izdelovala predvsem mineralne barve (lito-pon, minij, ultram arin, 
kro-mo-v galun itd.). Leta 1947 so tej tovarni priključili tovarno 
superfo-sfata. Ker sta obe tovarni, cinkarna in kemična, navezani 
v  svojem tehničnem delu ena na drugo in stojita skupaj, je končno 
dozorela misel, da se združita. To se je zgodilo leta 1953 in nastal 
je sedanji M etalurško-kemični kom binat (Cinkarna, metalurško- 
kem ična industrija). Podjetje se neprestano- veča in izpopolnjuje. 
Posebno važno je, da je v septembru 1953 začela delovati tako



imenovana Petersenova naprava; strupene pline, ki so poprej uha
jali v zrak  in delali veliko škodo zdravju ljudi in uspevanju rastlin 
v obližju kemične tovarne ter pomenili dejansko^ veliko- težavo za 
Celje, ta  naprava jih po velikem delu p re tvarja  v žvepleno kislino, 
surovino za izdelovanje umetnih gnojil.

M etalurško-kemični kombinat v Celju proizvaja za izvoz zlasti 
cink, cinkovo pločevino in cinkov prah, ki je po njih v svetu zelo 
veliko povpraševanje.
V zadnjem času je 
v vsej tej tovarniški 
enoti zaposlenih 1200 
delavcev in nameščen
cev, a vse kaže, da se 
bo v njej kem ična 
industrija še nadalje 
razvijala te r razšir
jala.

D rugo podjetje, 
ki daje značaj celjski 
industriji, je TEP, to
varna emajlirane po
sode. To je p ravza
p rav  največja tovarna 
v Celju, saj je bilo v 
njej zaposlenih leta 
1955 1847 delavcev
in nameščencev. Prve 
njene tovarniške de
lavnice SO' bile usta 
novljene leta 1894, 
odtlej se je postopno 
večala, posebno- po le
tu  1918 —- bila je  ta 
čas v posesti velein- 
dustrialca Westena. Nov razcvet je doživela v letih po osvoboditvi, 
ko so se njeni obrati še nadalje razširjali in modernizirali. Medtem 
ko so' pred vojno v tovarni izdelovali domala samo emajlirano' po
sodo ter pocinkano in pokositreno posodo, seveda v najrazličnejših 
oblikah ter velikostih, se je v zadnjih letih izdelovanje razširilo na 
sanitarne ter kopalne naprave, kadi, kotle in peči za centralno 
kurjavo, radiatorje in še mnogo drugega. Tovarna je daleč največja 
v vsej Jugoslaviji, p a  tudi na  široko presega sosedne države.

Pod. 203. Celje 

Pogled na Stari grad čez splav na Savinji



Umljivo je tedaj, da ne zalaga samo domačega trga, temveč zelo 
zelo veliko. izvaža, predvsem na Bližnji ter Srednji vzhod.

Ostala kovinska industrija je manjših dimenzij. Tovarna teht
nic, ustanovljena že leta 1894, izdeluje vse vrste in velikosti teht
nice, ne le majhne, temveč tud i velike, kakor so. mostovne in 
vagonske ter industrijske, Zaposluje 184 delavcev in mnogo, izvaža 
v ino'zemstvo'.

Še m anjša je  tovarna žičnih sit z okrog 100 delavci.
Kot četrto' kovinsko podjetje je Kovinsko podjetje v Celju, 

katerega prvi začetki izhajajo. še iz le ta 1904. Izdeluje ventilatorje 
vseh vrst in velikosti, električne ogrevalce in še najrazličnejše p ri
prave, naprave in stroje za vsakovrstne potrebe. Kovinsko pod
jetje zaposluje blizu 150 delavcev.

V cinkarni z metalurško-kemičnim kombinatom in v pravi 
kovinski industriji je skupno zaposlenih še preko 3600 delavcev 
te r nameščencev, k a r  predstavlja 53 %  vseh industrijskih zapo
slencev na področju Celja, Vsa ta  industrija  je nameščena na 
vzhodni strani starega mesta Celja, v nekdanjem  predm estju 
G abrju  z Zavodno. in Spodnjo. Hudinjo, k a r  se je vse že davno 
strnilo v enoto sodobnega Celja. Kakor v Mariboru, tudi v Celju 
težišče industrijske delavnosti leži na  kovinski industriji. Še mnogo 
bolj podčrtam o to potezo industrijske strukture, ako pristavimo., 
da stoje komaj pet kilometrov na vzhod od mesta Štore s svojo 
mogočno razvito, težko metalurgijo, ki sama zaposluje skoro. že 
1800 ljudi. Štore so sedaj s Celjem v skupni komuni-občini in ta  
nova občina predstavlja mogočno, postojanko, kovinske industrije 
s črno. in svetlo, metalurgijo..

D ruga najbolj razvita gospodarska panoga v Celju je tekstilna 
industrija, Medtem ko so vsa poglavitna kovinsko-metalurška pod
je tja  v Celju vendarle že znatne starosti, izhajajoča iz zadnjih 
desetletij avstrijske dobe, je tekstilna industrija  docela nova, izha
jajoča iz konjunkturnih  ustanovitev med obema vojnama ali celo 
iz najnovejše dobe. V glavnem so tri tekstilna podjetja, ki p a  niso 
posebno velikih kapacitet. Največje podjetje je »Metka«, to. je 
m ehanična tkalnica, ki je nastala iz dveh predvojnih tekstilnih 
podjetij, mehanične tkalnice ter tekstilne tovarne Bergman. Iz
deluje vse vrste bombažnih tkanin, zlasti hlačevino, flanele, da- 
mast, tkanine za dežne plašče itd. Mnogo, svojega izdelka izvaža 
v inozemstvo., zlasti na Bližnji vzhod. Zaposluje 650 delovnih moči. 
—- M anjša je tovarna »Toper«, to je tovarna perila, k i je bila usta
novljena šele po> osvoboditvi in k i izdeluje predvsem moško in 
žensko, perilo, a tudi posteljnino, odeje, kotenino., konfekcijo itd.



Zaposluje 370 ljudi, največ delavk, in  prodaja svoje izdelke po 
vsej Jugoslaviji. — Tretje tekstilno podjetje je  tovarna »Vrvice«, 
ki je  najmanjše.

V celem zaposluje vsa tekstilna industrija v Celju še čez 
1000 ljudi, k a r  pomeni blizu petine vsega celjskega delavstva. 
N jena podjetja niso tako* koncentrirana kot v kovinski industriji, 
temveč so razmeščena tudi po severnem in zahodnem delu Celja.

Od ostalih industrijskih podjetij je posebno* pomembna v 
letu 1949 v Čretu na vzhodni strani mesta zgrajena in še vedno 
se dopolnjujoča tovarna organskih barvil, ki pomeni sprostitev 
domače tekstilne industrije  od uvoza. Zaposluje v celem 160 de
lavcev in izdeluje barvila za tekstilno industrijo ter je prva in 
edina te  vrste v vsej Jugoslaviji.

Lesna industrija v Celju ni bila močna, saj so lesa zelo- mnogo 
požirali bližnji premogovniki. Bile so tu  le primeroma manjše žage. 
Po osvoboditvi so' se razvila nekatera manjša podjetja, postavimo 
lesno-industrijsko podjetje v  Spodnji H udinji z okrog 300 delavci, 
tovarna pohištva in  Lesno' predelovalno podjetje, ki dajeta posla 
okrog 260 delavcem. V celem zaposluje lesna industrija v Celju 
blizu 600 ljudi.

V živilski industriji značilno' odseva spremenjena gospodarska 
struk tu ra  Celja, N ekdaj je imelo mlinarstvo' tu  svoje zelo močne 
postojanke in dva velika valjčna ali parna mlina, od teh eden 
Majdičev, sta mlela uvoženo žito za potrebe domačega prebivalstva 
in za trgovino'. Toda po letu 1918 je v novih gospodarskih skup
nostih vojvodjansko mlinarstvo' kakor drugod v Sloveniji izkon- 
kuriralo  industrijske mline tudi v Celju in v njih so- danes le še 
skladišča, potrebam pa zadostujeta dva m ajhna mlina v Čretu in 
v Medlogu. Celjska pokrajina prideluje izredno- mnogo' sadja, zato 
se je čuditi, da je bila šele po osvoboditvi osnovana tovarna sadnih 
sokov in m armelade na Spodnji H udinji v bivši milarni, zaposlu- 
joča okrog 200 ljudi. Značilno je nadalje, da  pivovarne niso' zgra
dili v Celju, temveč v bližnjem Laškem, in sicer med obema 
vojnama.

Končno je tu  še gradbena industrija, ki se more ponašati v 
pokrajini okrog Celja z izredno bogatimi zalogami dobre gline. 
Na njih  sloni že zelo' staro opekarstvo, predvsem v Ljubečni, k jer 
je obilica starejših prim itivnih in nekaj novejših manjših opekarn, 
pa v Začretu in v Celju v Spodnji Hudinji, k je r stoji največja in 
najbolj m odernizirana opekarna z veliko kapaciteto (255).

V območju Celjske kotline že prevladujejo' mehke terciarne 
kamenine, zato je apnenec na južnem obrobju mesta dvakrat dra-



goeen. Y Pečovniku zaposluje podjetje Apnenik z žganjem apna 
okrog 100 delavcev, a  premogovnik 260.

V celem je od skupnega števila 6800 industrijskih delavcev v 
Celju v metalurško-koviiiski in kemični industriji 53 %, v tekstilni 
16 %  te r v ostalih industrijah 31 %.

Toda vsi ti delavci in  uslužbenci ne bivajo- v mestu, temveč 
se njih  znaten del vozi vsak dan na delo v Celje in se zvečer ali 
popoldne spet vrača na svoje domove v bližnjih krajih  (34).

RAST CELJA. Do 20. stoletja je v glavnem zadostoval obseg sta
rega Celja za skromno rast mesta, tako da so nastajala le m ajhna 
predmestja. Y novi dobi pa se je mesto naglo večalo, in sicer v 
glavnem ob cestah, vodečih proti Vojniku, Teharjem, Laškemu in 
Žalcu. Breg, Zavodna, Spodnja H udinja in zlasti Gabrje, to- so 
predmestja, ki predstavljajo moderno- razširjenje mestnega celj
skega naselja. Toda staro- mesto- je ohranilo- v politični upravi kot 
mestna občina svoj mali starodavni obseg prav  do- leta 1935, med
tem ko- so- predm estja pripadala skupni občini Celje-okolica, ki 
pa je obsegala tudi nekaj docela ali vsaj pretežno- ruralnih vasi. 
Ker je bil domala ves prostor v mestni občini zazidan, se je moglo 
Celje širiti samo v predmestja. V demografski statistiki spričo tega 
njegova rast ni bila prav  razvidna, kakor se najlepše razvidi iz 
naslednjega.

Celje-mesto je imelo leta 1880 5393 prebivalcev, a leta 1931 
le 7602; prebivalstvo- se mu je potemtakem pomnožilo- samo- za 
2209 oseb, to- je za 40,96 %. Istočasno je prebivalstvo' občine Celje- 
okolica narastlo od 3185 ljudi v letu 1880 na 9653 ob štetju leta 1931, 
torej za 6468 o-seb, kar pomeni napredek za 262 %. Obe občini 
skupaj sta narasli od 8578 prebivalcev na 17.154, torej za 8677, 
to je  za 101,1 %-.

Leta 1935 sta se obe občini združili in novo nastala mestna 
občina (»Veliko- Celje«) je imela v letu 1931 17.154 prebivalcev, 
od tega le 12,4 %- kmetskega poklica. S tem se je politična uprava 
prilagodila geografski enoti mestnega naselja in se uredila v skladu 
z njo; le nekaj je bilo v obrobnih delih nove mestne občine krajev, 
ki so imeli povsem kmetski značaj, in sicer zlasti na SZ ter JV.

Po' osvoboditvi se je mestna občina Celje še nekoliko razširila, 
in sicer s k ra ji Čret (prebivalcev 1880: 115, 1953: 751), Trnovlje 
(prebivalcev 469, 1308) deloma ter Tremerje (157, 106), tako da je 
bilo- v njenem obsegu v letu 1880 9584 prebivalcev, v letu 1931 
18.795 ter v letu 1953 26.886 prebivalcev. To- pomeni, da se je v 
obdobju 1880 do 1953 v območju starega mesta Celja prebivalstvo



P R E B IV A L S T V O  £> 
2km PO Š T E T J IH  V 
■I I ETI H '  q o ^  2?

q o o 5 ; 2  i - 'g r a d išč e
R A VN IN F

V IŠ IN E  
0 0  5 0 0  n- 

n o t i  5 0 0  rr

ARCLIN

runto le ;
'PRISTAVA

MALA PIREŠiCi .PREKORJE' RAZGOF

;kofja  vas ZADOBROVA.

ŠMiKlAV;

LAHOVNA'
TRNOVLJEJLOKROVEr

'LOPATA

MARJETA

z g ' h u d i n j a

OOBROVA'
'uSTROZNC

,GLINŠKO
ARJA VAS

JUBEĆNAMEDLOG

ŽEPINA

i.ESKOVEr

Z ACRET
SP HUDINJAOREŠINJA

D08RIŠA PFTROVĆF

FVFr
.OZ NICA BUKOVŽLAK/

SL^NCE

'KASAZE

‘TEHARJE
ZA V O D N A ' 'OGOREVC'

BRNICA

ZVODNO.
,MIKLAVŽEV «RIB,

• BREG PROŽINSKA VAS

ZAGRAC

'ZABUKOVICA KOMPOLE.
POLLILE

KOŠNICA
Ll BO JEJ

PEČOVNIK'

ŠENTJANŽ'

'tremerje . / / /L

Pod. 204. Celje. Kartogram o rasti naselij v Velikem Celju



pomnožilo za 88%  na 10.163, v območju okoliških krajev  nove 
mestne občine za 299 %< na 12.032, a v celotni novi občini skupno 
za 180,5 %. Zelo določno' se tudi tu vidi, kako se je demografsko 
napredovanje mesta preneslo na najbližje okoliške kraje, p rav  
posebno» tjakaj, k je r se je tudi dejansko' naselila nova industrija, 
to je v Zavodni, v G abrju in v Spodnji ter Zgornji Hudinji, znatno 
tudi v Čretu, v  Ložnici, Medlogu te r Trnovljah. V teh krajih  se 
je prebivalstvo pomnožilo' zares zelo močno v obdobju 1880—1953, 
in sicer je izkazalo G abrje napredovanje za 1090,7 %  (od 345 na 
4108 prebivalcev), Zavodna za 955,4 % (od 204 na 2153), Spodnja 
H udinja za 450 %, (od 184 na 1011), Zgornja H udin ja  za 693,3 %  
(od 135 na 1070), Č ret za 549 % (od 115 na  751). Od ostalih ob
mestnih krajev  so' izkazali največji napredek: Lava za 172 % (od 
185 na 503), Ložnica za, 541 %  (od 56 na  359) in Medlog za 224 %  
(od 139 na 450) te r Trnovlje za 179 %< (od 469 na 1308). Dobro se 
vidi, da se je napredek v množitvi prebivalstva stopnjeval zlasti 
od leta 1931 dalje.

Po zunanjem  licu se staro mesto že na prvi pogled razlikuje 
od novejših mestnih delov, a  v teh SO' pasovi z vilami predvsem 
na severni strani starega dela ter na Jožefovem griču, medtem ko 
so delavska predm estja v glavnem ob cesti proti Vojniku z G a
brjem  kot osredjem. K akor M aribor in L jubljana, se tudi Celje 
ne širi po gričih; edina izjema je novi del, razvrščen po Jožefovem 
griču.

O POLITIČNI PRETEKLOSTI CELJA. Vsaj nekoliko se moramo 
pomuditi še pri omembi narodnostnih borb in raznih sprememb iz 
nedavne preteklosti. V zadnjih desetletjih cesarske Avstrije je 
šovinistična nem ško-avstrijska buržoazija s pomočjo kap itala  in 
enako usmerjenega vodstva državnih in  štajerskih deželnih oblasti 
izvajala germanizatorsko politiko. Staro meščanstvo' Celja se je 
ojačevalo s priseljenci iz nemške Štajerske, predvsem z obrtniki 
in s trgovci, z velep od jetniki, u radnik i in s svobodnimi poklici ter 
z industrijskim i mogočniki. Ko so' v zadnjih desetletjih stare 
Avstrije ustanovili v Celju prva. industrijska podjetja, cinkarno', 
kemično tovarno p a  tovarno' em ajlirane posode itd., so v ta  pod
je tja  klicali iz, zgornjih nemških krajev  strokovno izvežbane moči, 
inženirje in uradnike te r z njim i bistveno' ojačili nemško' posto
janko. Ko' je naraščal naravni dotok slovenskega prebivalstva iz 
vasi slovenske Štajerske, posebno iz Savinjske doline, so morali 
doseljenci seveda sprejemati delo težjega značaja, kar jih je držalo 
v gospodarski in socialni zavisnosti od prevladujočega nemškega



kapitala. Gospodarsko' šibki in socialno' zavisni drobni slovenski 
ljudje so' stežka kljubovali ponemčevalnim tendencam. In tako se 
je Celje kazalo' na  videz kot nemško* mesto, dasi so bili v njem 
po izvoru krepko- v prevladi slovenski doseljenci. Leta 1900 je  bilo 
od skupnega števila prebivalstva 6713, brez vojaštva, samo* 1366, 
to' je 20,3 %  takib, ki so imeli domovinsko' pravico v  mestu samem, 
a samo' 406, to je  6 %i takib, ki so se priselili iz nemških okrajev 
tedanje Štajerske in Koroške, te r  4062 ah 60,5 %  takih, ki so se 
priselili iz slovenskih okrajev, poleg 879 ali 13,1 %  priseljencev 
iz drugih dežel takratne Avstro-Ogrske. To- se pravi, da je bilo 
najm anj tri četrtine takratn ih  Celjanov slovenskega rodu, saj je 
evidentno1, da je bilo tudi med rojenimi v Celju velika večina slo
venskega izvora. A kljub  temu je socialni, gospodarski in admi
nistrativni pritisk hotel dati videz o nemškem značaju Celja s 
štetjem po> občevalnem jeziku, po katerem  so našteli v Celju samo 
22,6 %, s. slovenskim občevalnim jezikom (leta 1890 še 26,1 %, a 
1880 35 %, medtem ko' v letu 1910 spet več, 29,3 %).

Ko je po letu 1918 odpadel nemški kapitalistični in adm ini
strativni ponemčevalni pritisk, so v Celju med skupno' 7756 pre
bivalci našteli 6031 ali 77,7 % prebivalcev slovenskega m aterin
skega jezika in samo 859 ali 11,1 %i nemškega materinskega jezika 
poleg 707 drugih Jugoslovanov, 64 Čehov in 95 drugih. Do leta 1931 
se je število' Nemcev v Celju (novi občini) skrčilo' na 483, to je 
na 2,8 %• (s tujim i državljani 648 ali 3,8 %), medtem ko' se je število 
Slovencev povzpelo- na 15.482 ali 90,2 %\. Toda Nemci so' imeli v 
Celju še vedno močne postojanke v industriji in trgovini ter obrti. 
Ko p a  so* se v obdobju hitlerjevske okupacije kompromitirali s 
fašistično' orientacijo in z, aktivnim  sodelovanjem, so' povečini po
begnili s prem aganim i okupatorskimi silami in v letu 1953 je bilo 
v Celju naštetih le 112 ljudi nemškega m aterinjega jezika. Umetno 
vzdrževani nemški in nem škutarski otok je izginil popolnoma, saj 
ni imel naravnih osnov sredi popolnoma slovenske pokrajine Celj
ske kotline in slovenske Štajerske sploh.

In tako' si je priborilo' Celje imenitno mesto' v slovenskem 
gospodarskem, socialnopolitičnem in kultum oprosvetnem  življenju. 
Celje, z bližnjo' okolico pomeni eno najmočnejših industrijskih sre
dišč LR Slovenije ter predstavlja za Ljubljano' in Mariborom tretjo 
največjo' mestno- koncentracijo' današnje slovenske republike. Zato 
je bil delavski sektor v njem že od nekdaj primeroma zelo- močan, 
bodisi v socialnem, političnem, bodisi v prosvetnem življenju. 
Celjska okolica je bila vedno* napredno' usmerjena, kmetski in 
delavski živelj sta se v njej močno' prepletala in se jačila v med



sebojni vzpodbudi za progresivni gospodarski, socialni in prosvetni 
razvoj. V zadnjih letih avstrijskih časov je  imelo Celje močno 
vlogo v nacionalnem in političnem življenju štajerskih Slovencev, 
a v dobi med obema vojnama so si ustvarile progresivne sile v 
Celju in okolici zelo borbene postojanke. Zato je tudi v borbi zoper 
nemškega okupatorja Celje s svojo. široko pokrajino prevzelo zelo> 
vidno vlogo ter postavilo v narodnoosvobodilno borbo, obilo jako 
močnih osebnosti te r dalo izredno učinkovitega odpora.

Danes je Celje zopet med prvim i v naši gospodarski socia
listični graditvi ter močno v ospredju tudi v prosvetnem prizade
vanju. In  tudi v kulturi ima zelo vidno mesto. V svojih tiskarnah 
natisne na leto obilo knjig, največ v edicijah Mohorjeve družbe, 
ki je bila že pred zadnjo vojno semkaj prenesla svoj sedež po 
prehodu preko. P revalj iz Celovca. Tu se je lepo razvilo mestno 
celjsko gledališče, ki razodeva jako. učinkovito ustvarjalno, dejav
nost. V časopisnem izdajanju  je sicer m anj aktivno, saj živi v tem 
pogledu v glavnem v senci Ljubljane, nekoliko, tudi Maribora, toda 
dobro se razvijajoče muzejsko in arhivsko, zbiranje ter knjižniško 
posredovanje ustvarja  v Celju osnove za samostojno pokrajinsko 
prosvetno, in kulturno  koncentracijo. Tudi v bodoče mora biti naša 
težnja, prizadevanje vse Slovenije, da, Savinjski predel razvije vse 
svoje možnosti, tako- v gospodarstvu kakor tudi v prosveti in kul
turi, te r se uvršča v skupni slovenski in jugoslovanski razvoj s 
svojim pozornost vzbujajočim pokrajinskim  deležem.

ROGAŠKO PODOLJE ALI ZGORNJE SOTELSKO

OBSEG. Rogaško podolje predstavlja po. svoji-temeljni zasnovi, 
po zgradbi in površinski izobliki vzhodno, nadaljevanje Celjske 
kotline. V vsem obsegu je iz terciarnih hribin, ki so. razrezane v 
nizke gorice, a odmaka jih zgornja Sotla s svojim gostim vodnim 
omrežjem. Zato moremo to. pokrajino imenovati Zgornje Sotelsko.. 
Prehod iz vzhodnega dela Celjske kotline se v površju izvede 
komaj opazno in tudi razvodje med Savinjo, ter Sotlo poteka v 
nizkem svetu.

Pripom niti je treba, da sta obe imeni, k i jih tu  uporabljam o 
za našo. pokrajino, umetni tvorbi, tako. Rogaško, podolje kot Zgornje 
Sotelsko. Ne z enim ne z drugim nismo popolnoma zadovoljni, toda 
ker potrebujemo, skupne označbe za to. pokrajinsko enoto, bomo 
uporabljali obe imeni, dokler se ne pojavi morebiti boljše, nem ara 
celo iz žive ljudske govorice.



Savinjski predel je v smeri proti V čedalje ožji, zakaj Bočko 
pogorje se v isti smeri približuje Posavskemu hribovju. Posebno 
ozek postaja prostor za vmesno nizko področje v savinjsko- 
sotelskem razvodju in spričo tega je Rogaško podolje znatno ožje 
od Savinjske kotline, a m anjka tudi osrednja ravnina. Zaradi teh 
svojstev je v njem oslabljen značaj samosvoje pokrajine. Tembolj, 
ko se hk rati niža Posavsko hribovje v smeri proti vzhodu in pre-

Pod. 205. Pokrajina Rogaškega podolja

Pogled od Ratanske vasi pri Slatini proti Plešivcu v Bočkem pogorju

vladajo v njem terciarne usedline nad starejšimi kameninami. N aj
severnejši hrbet Posavskega hribovja, ki tako' markantno' obroblja 
Celjsko kotlino na  južni strani, se neha z Rifnikom (570 m) ; n je
govo nadaljevanje je skrito pod terciarno' odejo, a domnevati ga 
moremo nekako v smeri čez Sv. Rok (369 m) nad Šmarjem in 
Sv. Mohor (361 m) blizu Rogaške Slatine. Šele dalje proti vzhodu 
pride na hrvatski strani znova do veljave, sprva zlasti v geološki 
sestavi ter tektonski zgradbi, a bolj proti vzhodu tudi v oroplastiki, 
v Humskem hrbtu. Spričo tega m anjka Rogaškemu podolju na 
južni strani k repka oroplastična ograja, kakor obmejuje Celjsko 
kotlino. Nad enakomernimi nizkimi goricami, izoblikovanimi v 
terciarnih plasteh, se dviga krepkeje šele Rudnica, k i ima na levi



strani Sotle nadaljevanje v  Desinički in  Kuni gori. Ves ta  gorski 
niz sestoji iz starejših kamenin, je znatno višji te r prav  vidno 
obmejuje Rogaško podolje na južni strani, toda pripada dejansko 
že bolj osrednjemu delu Posavskega hribovja.

Rogaško podolje obsega potemtakem v glavnem Z g o r n j e  
S o t  e 1 s k  o-. Toda proti vzhodu se vleče kot njegovo nadaljevanje 
v dolgem pasu Bednjansko podolje. Tako' moremo' označevati z 
umetnim imenom dolgo, a  razmeroma ozko nizko področje, k i se 
vleče med Bočko-Maceljskim pogorjem na S ter Strahinjščico pa 
dolgo in visoko- Ivanščico- na J. Manjši zahodni del se odmaka v 
Krapino, ki ima tu svoje povirje, toda v veliki večini p ripada 
porečju Bednje, tvo-reč njeno- proti V polagoma se razširjajočo 
dolino-. Ograjeno- z Maeeljskim pogorjem ter s Strahinjščico- ter 
z Ivanščico, ki sta zelo- dolgi, visoki ter krepko ločeči gori, ima 
Bednjansko podolje bolj enoten značaj ko Rogaško- podolje.

RELIEF. Na zgornjem Sotelskem sestoji vse površje iz terciarnih 
hribin, in sicer skoro samo- iz mio-censkih. V Bočkem pogorju o-b 
Boču in Donački gori se pojavlja oligocen in nekaj malega se ga 
pokaže na površino- tudi ob Rudnici ter ob Desinički gori. Toda 
ti pojavi so- na desni strani Sotle omejeni na obrobje, podolje samo 
je iz mio-censkih plasti spodnje in srednje stopnje, ki se navzgor 
zaključuje s serijo* litavskih apnencev, zelo razširjenih v Ro-gaškem 
podolju. Toda pravega apnenca je tu  malo; povečini sestoji mio- 
censki formacijski oddelek, ki ga geološka specialna karta  ozna
čuje s skupnim imenom po- litavskem apnencu, iz apniškega kon
glomerata pa iz peščenjaka in laporja (233 č, 27—29), k a r  je bilo 
za izo-bliko površja p rav  važno-. Ker sestoji tudi ostali miocen skoro 
le iz laporja te r peščenjaka, je  sicer zares priostrenih hrbtov in 
vrhov tu  malo, a  vendar raznolika trdota hribin povzroča znatno- 
razgibanost površja. K raških oblik, ki so- dale ime Ponikvi in 
Ponikvici na. prehodu v  Celjsko- kotlino-, tu ni nikjer. Površje se 
je izoblikovalo- dokaj enakomerno in v vsem področju od Boča in 
Rogačke gore tja  do Rudnice se razprostirajo ljubke, v znatnem 
delu nizke gorice, kakor jih poznamo iz Podravja in Pomurja, 
oblih vrhov in ploščatih slemen te r položnih po-boeij pa povečini 
dokaj tesnih dolinic. Tudi tu  se gorice držijo enakomerno v isti 
višini, nekaj malega nad  400 m  segajo najvišje, toda lepo se uve
ljavljajo  nižje vršine okrog 350—370 m, 300—320 m in druge. Ker 
se nahajajo- doline s svojim dnom največ v višinah okrog 200 m 
(198 m o-b sotočju Sotle in Mestinje), v zgornjem delu kvečjemu 
do 230—250 m, imamo v celem opravka z goricami relativne višine



100—150 m, največ do 200 m. V endar je precej tudi bolj masivnih, 
goric z višjimi vzpetinami, ki bi jih že mogli označevati za hribe, 
tako da že spominjajo na višje dele bližnjih Haloz. Tu se določno 
vidi, da ima svet na obeh straneh Bočkega pogorja neke podobnosti 
večje razgibanosti, spričo trših kam nin znatnejše neizravnanosti 
v površju, masivnejše griče, a vmes tudi tu  drobnejše gorice,

N ajnižji pas reliefa se vleče od vzhodnega konca Celjske 
kotline, to je  od Voglajnske doline pri Grobelnem čez Šmarje pri 
Jelšah in čez Mestinje na dolino Sotle pri Rogaški Slatini ter 
Rogatcu. Ves ta nizki pas je izoblikovan v glavnem v območju 
litavskega apnenca, ki je tu  največ iz apniškega peščenjaka in 
konglomerata. Ta svetla kam nina ni ka j trdno sprijeta, kakor se 
moremo- prepričati tu  in tam, zlasti ob Mestinji, v kamnolomnih 
golicah, zato mehaničnemu razpadanju  te r eroziji in odplakovanju 
nudi vendarle samo. zmeren odpor, dasi neenakomerno. Dolina ob 
Šmarskem potoku je  v njem na široko izoblikovana, znatno za
polnjena s kvartarno, naplavino; prostorna dolina more dobro po
sredovati prehode od Voglajnske doline v lepo- Sotelsko pokrajino. 
Ob njej vidimo, ponekod bolj masivne, čokate višave, griče in 
hribe, na prim er Kristanvrh, Sv. P eter na Medvedjem selu itd., pa 
tudi zaobljene višje gorice z njivami, vinogradi in naselji. Že pravi 
hribi zelo. čokatih vrhov prevladajo' ob Sotelski dolini pri Rogatcu, 
k je r pa so v kam ninski sestavi močno, udeležene še druge trše 
plasti, miocenske in oligocenske, p a  celo andezit; ponekod, le malo 
vzhodneje, že na hrvatski strani Sotle, pogleda na površje celo 
triasni apnenec, znamenje, da se tu  uveljavlja bolj privzdignjeno 
nadaljevanje severnega krila  trojanske antiklinale, katerega zadnji 
vidni in zelo eksponirani člen smo- videli v Rifniku nad  Voglajnsko 
dolino. V celem pa se nizki plani stržen Rogaškega, podolja vleče 
zelo m arkantno v reliefu od Voglajnske doline čez Šmarje, Mestinje 
in Rogaško Slatino v Sotelsko dolino, pri Rogatcu, ves čas z zna
čajem tipične podolžne doline alpske smeri. K jer se v  peščenjakih 
in laporjih ter konglomeratih menjavajo različno* trde proge v 
smeri od Z proti V in k je r tečejo potoki prečno« skozi trše pasove, 
so. se izoblikovale v bolj odpornih plasteh tesnejše debri s k rep 
keje nagnjenimi pobočji in bolj čokatimi vrhovi. Tak niz bolj 
čokatih goric se vleče na prim er mimo« Rogatca proti Rogaški Sla
tini in eno od debri je izrabil grad in  trg Rogatec za strateško 
agodno« namestitev. K jer se vlečejo« proge iz litavske apniške serije 
v sosedstvu m anj odpornih peščenjakov in laporjev, so preobli
kovalne sile v njih izklesale višje, nekoliko, bolj priostrene hrbte, 
na prim er dolgo- gorico, s Tinskim med mestinjsko Pristavo, in



Slivniško Heleno pa hrbet z Zadovcem, Lekm arji ter Grobelci. 
Prisojne strani teli krepkeje nagnjenih goric je  s pridom izkoristilo 
vinogradništvo». Potoki so» razvili ob svojih strugah le malo pro
storne doline, k je r  ni k a j p rida  aluvialnega dna, pa le pičle in 
ozke diluvialne terase.

K akor v Celjski kotlini, tudi v Rogaškem podolju ni sarmat- 
skih plasti razen manjše, komaj ka j čez 6 km dolge zaplate, ki 
leži, razrezana v nizke gorice, na levi, hrvatski strani Sotle, severno 
od Desiničke gore; povirje Kosteljine se je  razvilo v njih. Tu so 
tik  nad Sotlo, v Brezni gori, ugotovili na  njih  tudi neznatno' krpo 
pliocenskih kongerijskih plasti (233 d). Toda to je  edini prim er 
sarm ata in pliocena v tem področju, zakaj v Bednjanskem po
dolju se pojavi, prvi kot drugi, šele daleč na vzhodu, pri vasi 
Bednja. Mogoče je, da so» bile sarmatske plasti v Rogaškem podolju 
sprva obsežnejše vsaj na vzhodu. Vsekakor se zdi verjetno, da je 
sannatsko morje semkaj segalo od H rvatskega Zagorja, k je r so 
njega peščene usedline vidne v vsem obrobju.

H rvatski del Rogaško-Bednjanskega. podolja nudi sploh mnogo 
poučnejši vpogled v zgradbo»; tu  so» geološka in zgradbena svojstva 
bolj raznolična in tudi površje m anj enolično». Tu se izkaže, da 
sestoji po»do»lje dejansko iz dveh bolj ali m anj sinklinalnih pasov, 
k i ju  loči nekoliko višji antiklinalni svod. Po sredi podolja, tik 
ob Sotli, se nam reč vleče niz brd, sestoječih v jedru iz. andezita, 
a obdanih z grohom. Ta eruptivni niz se začne na hrvatski strani 
Sotle, nasproti Rogatcu, z brdi, ki imajo» značilna imena: Mali in 
Veliki Hum (346, 386 m), Videž (413 m), Tabor (415 m). Na slo
venski strani se pojavi isti groh najp rej pri Križu, a  iz andezita 
so gorice v vijugi Sotle pri Vidini in pri Sv. Roku (399 m) nad 
Črešnjevcem. Andezit z grohom v  Humskem hrb tu  je  obdan s só- 
teškimi plastmi, vsebujočimi rum enkast pesek in peščeni lapor 
(233 d, 14). Vlečejo se v ozkem, a  dolgem pasu tik  na levi strani 
Sotle od sotelskega kolena pri Križu proti vzhodu v Bednjansko 
podolje, medtem ko» je na zahod od Križa njihovo nadaljevanje 
skrito pod odejo» litavske serije. V področju soteških plasti so» ugo
tovljeni premogovni skladi, k i so jih izkoriščali na več k rajih  v 
premogovnikih, zlasti p ri Straži. Terciar v tem pa.su kaže anti- 
klinalno zgradbo (»rogaška antiklinala«, 22, prim. 366 sl.). Kreme
njakov pesek soteških plasti so izkoriščali v steklarni v Straži, 
nasproti Rogatcu (233 d, 24), pa steklarna pri Rogaški Slatini. 
D rugi pas soteških plasti se vleče ob Desinicki gori, pač v nadalje
vanju  oligocena ob severni strani Rudnice. Med obema pasovoma 
so mlajše terciarne plasti, pretežno sarmatske, silno stisnjene in



v D ruškovečki gori (367 m) postavljene skoro pokonci (235 d, 21). 
Toda tudi tod so gorice enako zaobljene, položne in nizke, le v 
andezitno-grohovem nizu so bolj čokate in višje, dasi celo najvišje 
ostanejo vse v višini 401—415 m. Tudi tu  so gorice, sestoječe iz 
litavskega apnenca, nekoliko višje in bolj odrezanih oblik (253 d). 
Šele na prehodu iz sotelskega področja na vzhod se višine goricam 
večajo ter dosežejo' v zgornjem porečju K rapine 460—500 m.

H umski hrbet andezita in groba ima nadaljevanje v premi črti 
proti vzhodu. Niz andezita in groba spremlja pas soteških plasti,

Pod. 206. Ob Šm arju pri Jelšah
Pogled čez Šmarsko dolino proti severu na miocenske gorice

ki vsebujejo tudi tu  obilne zaloge premoga. Še bolj je  poučno, da 
se ob prelomni črti z andezitom in grobom pokažejo na  površje 
tudi stare kamnine, triadni apnenci in dolomiti. Humski andezitno- 
triadni hrbet nudi jako- zanimiv vpogled v zgradbo Rogaško- 
Bednjanskega podolja. Sm atra se, da imamo. v njem nadaljevanje 
najsevernejšega antiklinalnega krila Posavskega hribovja, ki se 
za Tolstim vrhom (838 m) km alu skrije pod odejo miocenskih 
slojev, tako da se samo še v Rif niku pokažejo' triadne in karbonske 
kamenine v ozki progi na  površje, Popolnoma se ne more zavra
čati domneva, da se nam v Humskem hrb tu  predstavlja podaljšek 
črte Smrekovec, šaleška dolina, Dobm ca, Vojnik, k je r so prav  
tako' razgaljene stare kamenine ob prelomnici, ob kateri SO' bile 
privrele na  dan andezitne žarje in se še danes javljajo  topli izvori 
ter slatine. Tudi v njem so pridrle na površje andezitne mase in 
na prelomu ob njem, potekajočem mimo Lepoglave in Železnice, 
vidimo še danes na  vzhodnem koncu Varaždinske Toplice (235 d).



VODNO OMRE2JE. Sklepati moremo, da je  bil rečni odtok v 
Rogaško-Bednjanskem podolju sprva usmerjen proti vzhodu. Toda 
paleogeografsko dejstvo, da je bil poglavitni del našega podolja 
kopno že v sarm atski dobi, nas navaja k domnevi, da se je v po
sameznih področjih že zgodaj uveljavil prečni odtok. Proti vzhodu 
teče dandanes samo Bednja, ki izvira nedaleč od Maclja te r odvaja 
svoje vode v Dravo. Teče po enotni dolini, ki se v spodnjem delu, 
nekako pri Lepoglavi, zelo razširi, tako> da ima dokaj obsežno 
ravno aluvialno dno, segajoče neposredno, do ravne Podravine. 
Toda Bednja sama zapusti podolje v  prečni smeri ter prestopi 
skozi sotesko pri Železnici v  tesnejšo, dolino, med Toplišlco goro 
in Kalnikom.

V vsem območju nad povirjem Bednje je prevladal prečni 
odtok. Ozek pas podolja se odteka v Krapino, ki izvira na južnih 
pobočjih Maclja. Porečje zgornje Sotle je mnogo, širše; tudi Sotla 
izvira ob Maclju, toda v razliki od K rapine teče v znatnem delu 
svojega zgornjega toka podolžno proti Z, k a r  je pripomoglo, da 
ima Rogaško- podolje osredotočen vodni odtok, tvoreč p rav  izrazito 
hidrografsko enoto-. Kakor v obliki ogromne pahljače se zbirajo 
v Sotlo vode: Tinjski potok, Mestinja s Šmarskim potokom in drugi, 
pritekajoči ji sredotežno. Sotla ima tu  jako. nesimetrično porečje; 
od leve ji priteka jako- malo potokov, a še ti so- neznatni, medtem 
ko so desni pritoki mnogo, daljši in številnejši. Leva, hrvatska 
stran njenega zgornjega porečja je  brez prim ere m anjša od desne, 
pripadajoče slovenskemu ozemlju. Velika hidrografska pahljača 
zgornjega sotelskega porečja, ki ima svoj ročaj o-b prehodu v so
tesko med Rudnico. ter Desiničko- goro-, a z dvema sekundarnim a 
so-vodnjima, pri Sv. Križu in pri Mestinju, spominja v bistvenih 
potezah na hidrografska svojstva šaleške doline ali Celjske kotline 
pa Podravinja. V obliki majhne sovodnji se je med Desiničko. goro 
ter Humskim hrbtom razvilo povirje Kosteljine. Zelo je poučno 
opazovati, kako. se je ta  vrsta b rd  iz andezita ter groha v o-l i g č e
čenskem pasu uveljavila kot razvodje med Sotlo- in Kosteljino. D a 
je ta  hrbet tvoril učinkovito pregrajo, bržkone v obliki antiklinal- 
nega svoda, se vidi tudi na desni strani Sotle, k je r sta v smeri 
njegovega nadaljevanja ročaja obeh sekundarnih sovodnji, me- 
stinjske in sotelske v ožjem smislu. M ajhni sovodnji zgornje Koste
ljine pa  moremo postaviti ob stran glavno sotelsko. sotočje ob 
Rudnici nad  Podčetrtkom. Brez dvoma imamo v teh sila zanimivih 
sovodnjih dediščino po nekih genetičnih skupnostih, po nekdanjih 
kotlinicah. Samo. v sovodnji zgornje Kosteljine so ohranjeni sar-



m atski skladi, a nad  njimi v  neznatnem obsegu tudi ostanek used
line kongerijskih plasti (233 d). Morda je drugod mlajše terciarne 
plasti odstranilo' odplakovanje z erozijo'. Podoba je, da  se je prečni 
odtok uveljavil kot dediščina poi paleogeografskih razvojnih stop
njah, kot nasledstvo' za morjem in jezerom, ki se je bilo umikalo 
na J, v Zagorsko kotlino.

D andanes teko' potoki Zgornjega Sotelskega po« razmeroma 
malo prostornih dolinah. V njih je  plosko dno, nasuto z diluvialnim 
in aluvialnim  drobirjem, pretežno p rav  m ajhne razsežnosti; celo

*
Pod. 206 a. Pogled od razvodja med Grobelnhn ter Šmarjem na Šmarsko dolino

k je r je najširše, kakor pri Križu, pri Šm arju ali med Pristavo' ter 
Zibiko, ne doseže širjave 1 km. Povsod je ravnina v dnu dokaj 
vlažna, preplavljajo' jo povodnji, ki SO' precej pogoste; po' veliki 
večini je v travnikih  in logih, n jiv  je  p rav  malo na njej. Nešteti 
okljuki na potokih še po' svoje pričajo o vsem tem.

Naznačena pahljačasta koncentracija vodne mreže je odločila 
o razporedbi slemen in dolin. Tudi tu  so' gorice po' veliki večini 
razporejene vzporedno1, v severnem delu največ v smeri od S 
proti J, medtem ko so' glavne doline v južnem  pasu zarezane pred
vsem v smeri V—Z te r p rav  tako' večji h rb ti ob njih.

Dediščino' po> alpski zasnovi podolja vidimo' še vedno- dobro- 
ohranjeno v nizu podolžnih dolin, ki se vlečejo' od Celjske kotline 
do doline ob Bednji, ob Šmarskem potoku, ob zgornji Sotli, ob 
Tinskem in Zibiškem potoku itd. Že od nekdaj jih je izrabljal 
promet, stare ceste so- tekle po njih kakor nove in kakor železnica, 
ki se drži glavnega dolinskega slržena od Grobelna do' Lukovčaka 
pri G jurmancu, k je r šele zavije proti J na Krapino. Podolžna pot



pomeni prastaro prometno' funkcijo  Rogaškega podolja; izpopolnju
jejo jo  prehodi ob dolinah proti J, bodisi ob Sotli kot ob Kosteljini 
in ob Krapini.

GOSPODARSKE RAZMERE IN NASELJENOST. Rogaško podolje je 
sicer odprto proti Panonski kotlini, toda ne n a  široko, marveč po 
razmeroma ozkih prehodih, ki jih  griči in nižji hribi na nekaterih 
k ra jih  še bolj utesnjujejo'. Tudi na južno' stran ovira, gorski niz 
Rudnice in Desiničke gore podnebne stike s H rvatskim  Zagorjem 
ter toplo Posavino'. Dobro pa  je, da nudi Bočko pogorje izvrstno 
zaščito proti mrzlemu severu. Ugodna je tudi nadmorska višina, 
saj se gorice nahajajo' v glavnem med 200 in 400 m nadmorske 
lege. V celem moremo opazovati nekatera svojstva podnebja v 
zaprti kotlini, k a r  povzroča, da so zime razmeroma dokaj mrzle, 
a poletja vendarle ne posebno vroča. Pripom niti pa  je treba,, da je 
še nepojasnjeno, zakaj izkazuje Rogatec skozi dolgo opazovalno 
dobo tako izredno mrzlo' zimo (januar — 3,6° C) pa tako nenavadno 
hladno' poletje (julij 17,4° C). Podoba je, da je za to odgovorna 
krajevna lega ob debri sredi gozdov. Vsekakor je splošna toplina 
v Rogaškem podolju znatno večja, zlasti poleti, nego kaže Rogatec. 
O tem nam  prepričevalno pripovedujejo' podatki za Rogaško Sla
tino, k je r izkazuje v obdobju 1925—1940 jan u ar srednjo- tempe
raturo  — 1,5° C, a julij 19,7° C. Očitno pa je, da so področja ob 
Sotli in v goricah še toplejša.

Spričo m anj ugodnih podnebnih pogojev moremo Rogaško po
dolje označevati v polnem pomenu besede kot subpanonsko- pod
ročje. Vinogradi uspevajo- sicer povsod po- goricah na prisojnih 
pobočjih, toda najbolje rodi tr ta  na  nekoliko višjih hrbtih, ki do
bijo največ sonca, zlasti tam, k je r ji posebno- prijajo- prikladnejša 
tla. Posebno so' vinogradi zgoščeni na  prisojnih južnih pobočjih 
ob Bočkem pogorju mimo' Lipoglava do' Rogačke gore, medtem ko 
jih ob Maclju ni skoro nič. Podobno je zelo mnogo vinogradov na 
dolgih hrb tih  iz litavca, ki za nekoliko presegajo- sosedstvo’, na 
prim er na Tinskem hrbtu, med Mestinjem ter Sv. Štefanom itd. 
Tudi Humski hrbet ima obilo trte, podobno vse one gorice, ki se 
vzpenjajo visoko« v podolžni smeri. Na n iž ja pobočja rade segajo 
njive. Vsekakor vidimo, da je vinograd tu bolj zavisen od dobre 
prisojne lege in kakovosti ta l nego v Spodnjem Podravju. V celem 
je nekako, 7—8 %  površine pokrite z vinogradi; njihov delež se 
vzpne najvišje v občini Zibika (12 %). Vino je prav važen pridelek, 
ki pride na prodaj v znatnih množinah. Precej vinogradov so imeli 
v teh k ra jih  meščani iz Celja.



Kakor vino, je tudi sadjereja jako važna na  Zgornjem Sotel- 
skem. Obilo prodajajo od tod sadja, predvsem jabolk, k i se izva
žajo. Tudi orehi delajo- dobro in pravi kostanj rodi imenitno; precej 
ga vidimo v gozdih, tudi v večjih višinah, dasi so mnogo drevja 
posekali za nekdanjo tovarno- tanina v Majšperku.

Pod. 207. Sotelsko 

Pregledna hidrografska karta

Kmetijstvo prideluje poljske pridelke za dom, v prodaj gre 
malo, na prim er nekaj fižola, a mnogo je treba dokupiti, zlasti pri 
manjših kmetih. Živinoreja se peča najbolj z gojenjem goveda za 
prodaj, mlekarstvo- je pomembno le v krajih  bliže Celju, kam or 
gre nekaj mleka in surovega masla. Tudi prašičereja je pomembna. 
Kakor v drugih subpanonskih naših področjih, je zelo- razvito 
perutninarstvo in jako mnogo kokoši te r ja jc gre od tod v prodaj. 
Na splošno je še nekaj nad  25 % površine v njivah, ob podolžnem 
delu So-telske doline še k a j malega čez. N ekaj več je travnikov ter 
pašnikov. Po veliki večini je tako, da so tra te  v dnu dolin, a  na 
terase ter položna pobočja segajo- njive.



Gozd v gospodarstvu malo pomeni. Nekako* ena tre tjina po
vršja je zarastlega z gozdom, v najnižjem  področju ob Sotli nekaj 
manj, a proti višjemu obrobju na S in J nekaj več. Povsod se more 
lepo opazovati, kako so osojne strani domala povsod zarastle z 
gozdom, segajočim p rav  do* dna doline, medtem ko so* prisojne 
strani v vinogradih in njivah. Gozd je po* veliki večini iz listavcev, 
največ bukve, nekaj tudi iz hrasta in pravega kostanja. Tudi 
smreke se mešajo z listavci, pač učinek umetnega pogozdovanja no
vejše dobe. Toda v večjih osojnih višinah na J in S so iglasti gozdi 
bolj razprostrti. V celem je lesa za prodaj jako- malo, še največ 
iz gozdov na pogorjih ob robu. Edina tovarna lesenih izdelkov 
(kopit, stolov itd.) v Loki pri Zusmu je opuščena. Tu in tam  še 
kuhajo oglje.

Za druge gospodarske vire je  v Rogaškem podolju malo- po
gojev. Rjavi premog se izkorišča v premogovnikih n a  hrvatski 
strani in v  Bednjanskem podolju.

Apnenec se n a  več krajih  izkorišča za pridobivanje apna in 
za gradnjo. Kremenjakov pesek iz terciarnih kam enin so uporab
ljali za steklarstvo- v starih glažutah (pod Zusmo-m, o-b zgornji 
Sotli). Na njihovi dediščini je  nastala moderna steklarna pri Straži 
nasproti Rogatca na  hrvatski strani z okrog 1000 delavci. Pred 
nekaj leti se je pri Rogaški Slatini naselila nova steklarna (iz 
Zagorja), ki p a  dela največ z uvažanim  peskom.

Železnica od Grobelna do Rogatca je stekla šele v letu 1905; 
leta 1930 so jo podaljšali do K rapine (37; 38). Slabe prometne zveze 
so- bile m orda poprej ovira industrializaciji, toda tudi po- uvedbi 
železniškega prometa se ni mogla omembe vredno- uvesti.

Izvori slatine so- dali osnovo za krepak  turistični promet v 
R o g a š k i  S l a t i n i ,  k i je dobila docela urbanski značaj že v 
zunanji podobi; sem priha ja  mnogo gostov. Naselijo- se v okolici, 
kam or jih p rivablja  prijetno- sveže poletje z lepimi gozdi, z oporo 
na  zdravilišče v Slatini. Zelo- mnogo slatine se izvaža v steklenicah 
v bližnjo in daljno okolico- pa po- vsej državi in tudi v inozemstvo, 
saj ima rogaška slatina imeniten sloves. V m ajhni meri se za pro
dajo- v steklenicah izkoriščajo tudi manjši, preprosto- urejeni izvirki 
slatine, na prim er v K o s t r i v n i c i  in G a b r n i k u  na južnem 
vznožju Boča.

V celem je ostalo Zgornje Sotelsko še pretežno- km etijska po
krajina. Leta 1931 je bilo- povečini še 80—90 %, prebivalstva zapo
slenega v kmetijstvu, ponekod celo 90—95 %-, in le v maloštevilnih



krajih  ob železnici se je bil delež urbanskih poklicev omembe 
vredno povečal. Sedaj je v novi občini Rogaška Slatina še 51,7 '%• 
kmetijskega te r 15,3 % industrijskega prebivalstva, a v komuni 
Šmarje 69,5 %  kmetijskega ter le 4 %  industrijskega prebivalstva.
V Rogaškem podolju se je prebivalstvo' silno namnožilo- in gostota 
krepko stopnjevala. Povečini znaša 75—100, a v nižjem podolžnem 
področju ob Sotelski dolini celo že nekaj p reko 100 ljudi na kva-

Pod. 208. Kmetska hiša pri Lembergu

dratni kilometer. D andanes znaša gostota v občini Rogaška Slatina 
100, a v komuni Šmarje pri Jelšah 86,3 ljudi na kvadratn i kilo
meter. Za gričevnato pokrajino s toliko' gozdno površino' in za pre
težno' kmetijsko gospodarsko sestavo je tolika gostota nedvomno 
znatno- prevelika. Premnogim je bilo' težko- živeti; ne moremo se 
čuditi, da je v vsem Rogaškem podolju opazovati močno' odselje
vanje. V teku zadnjih 70 let, tudi po letih 1931 in 1948, izkazujejo 
domala vse občine občutno upadanje prebivalstva, v nekaterih 
občinah celo za 20—40 %>. Samo- v ozkem pasu ob železnici moremo 
ugotoviti napredovanje.

Kakor naša podravska vinorodna področja, je tudi Zgornje 
Sotelsko' predel razložene naseljenosti. Tudi tu  je vmes obilo za



selkov, ki so toliko bolj zastopani, kolikor m anj prevladuje vino
gradništvo. Na zahodu, v sosedstvu Celjske kotline, so zaselki z 
m ajhnim i vasicami prevladujoča naselbinska oblika.

PROMET IN ZNATNEJŠA NASELJA. Dasi leži vstran od velikih 
cest, je  imelo Rogaško podolje vendarle od prirode odkazano vlogo 
za zveze med njimi. V rimski dobi je držala cesta od Celja mimo 
Grobelna in Šm arja ter Rogatca k  Bednji in po njeni dolini v 
Varaždinsko- Podravino, od nje se je  cepila posebna cesta skozi 
Haloze na  P tuj. Kakor skozi Bočko pogorje po globoko zarezanih 
soteskah k D ravskem u polju, tako so stremele poti na jug  k Savi, 
predvsem po dolini Krapine in Sotle. V vseh teh smereh so danes 
zgrajene ceste, a železnicam, k i so semkaj segle p rav  kesno-, m anj
kajo- še zvezni spoji bodisi ob Sotli navzdol na  Brežice kakor ob 
Rogački gori na P tu j ali Poljčane, pa  tudi podaljšek bednjanske 
železnice n a  Krapino- (o-d Go-lubo-vca) ali n a  Rogatec; zanjo- si že 
desetletja prizadevajo- s propagando.

V neposrednem sosedstvu Zgornjega So-telskega so ugotovljena 
večja prazgodovinska naselbinska jedra  na  Rifniku, Zusmu. okrog 
Donačke gore, zlasti p ri Črmo-žišah, pri K rapini itd. V podolju 
samem so ne maloštevilni sledovi prazgodovinske naseljenosti, a 
še obilnejši iz rimskih časov, ko so navezani na rimske cestne 
prehode.

R o g a š k a  S l a t i n a .  N a Zgornjem So-telskem je danes brez 
dvoma najimenitnejši k ra j — Rogaška Slatina. Njeno lego je do
ločila narava sama s pojavom močnih zdravilnih izvirkov slatine, 
k i so navezani na veliko obkaravanško prelomnico, znamenito 
»štajersko- to-pličnico«. A zanimivo- je, da  so- v p rav  tem istem ob
močju ugotovljeni zelo močni in mnogi sledovi zgodnje naselje
nosti, bo-disi iz zgodovinskih časov kakor tudi iz rimske dobe, 
ki o- njih  pričajo- tudi znam enja rimskih cest, bodisi v podolžni 
smeri Z—V, bodisi v prečnem poteku skozi Bočko- pogorje na 
Dravo» pri P tu ju . Tudi o- zgodnji staroslovenski obljudenosti in 
pomembnosti k ra ja  govorijo znaki, n a  prim er ime k ra ja  Tržišče 
in zraven njega znana stara  vas Slatinski Križ, k je r je bila zelo 
zgodaj ustanovljena pražupnija  za Zgornje Sotelsko. Lega ob sti
čišču dolin, dolinic in hrbtov, na ročaju lepe hidrografske pahljače, 
razodeva, kako- je  ugoden prirodni položaj vplival n a  zgodnjo 
poselitev in zgostitev obljudenosti.

Rogaška Slatina je za Bledom tisto- naselje v LR Sloveniji, ki 
je posebno močno ter vidno spremenilo- svoje lice in gospodarsko 
strukturo pod učinkom turističnega prometa. Že zgodaj so začeli



uporabljati tuka j zdravilne slatinske izvirke in jih v novejši dobi 
jeli na veliko- izkoriščati za zdravilišče. T ukajšnja slatinska kopa
lišča so na blizu in daleč dobila sloves velike zdravilnosti. Semkaj 
p riha ja  na leto- 10.000 do- 12.000 gostov v poletnih mesecih na 
krajše  ali daljše zdravljenje — povprečno- s- 120.000 do- 160.000 noč
ninami na leto-. Nastalo je  obilo velikih hotelov, pensiono-v, restav
racij in drugih gostišč, da nudijo vse potrebno za bivanje zdravi-

Pod. 209. Rogaška Slatina z Donačko goro

liščnih gostov. Obilo pa  so domačini preuredili hiš za sprejem 
tujskih gostov ali p a  zgradili novih hiš in ustreznejših vil. Skratka, 
k ra j je spremenil pod učinkovanjem tujskega obiska svoje zunanje 
lice, tako kot za Bledom noben drug turistični k ra j v LR Sloveniji. 
Med hoteli, zdraviliškimi in kopališkimi zgradbami in vilami so 
uredili lepe nasade, parke in vrtove, a naravni okras nudi pokra
jina sama s svojimi ljubkim i goricami in hribčki, z lepimi gozdi 
in s svežim zrakom.

Slatinski izvirki so postali še drugače vir eksploatacije. Zajeli 
so- jih  v toliki meri, v glavnem na treh krajih, da nudijo dovolj 
slatine tudi za izvoz. S slatinsko vodo polnijo steklenice in jih raz
pošiljajo doma in na tuje, zakaj sloves rogaške slatine sega zelo 
na široko. V zdravilišču in slatinskem podjetju ima posla nič m anj

J



kot skupno 415 delovnih moči. A koliko- je  še ljudi, ki so še na 
druge načine in m anj stanovitno zaposleni v zdravilišču Rogaški 
Slatini. Tako- se je Rogaška Slatina razvila iz kraja, ki je  leta 1880 
štel 93 ljudi, v naselje s 1091 prebivalci.

Za odpošiljanje rogaške slatine je  treba  zelo veliko steklenic, 
tako  imenovanih »kislih steklenic«. Zato so ustanovili, a šele 1916, 
veliko steklarno pri Rogatcu, na hrvatski strani v Straži, tik on-

Pod. 210. Sotelska dolina p ri Rogatcu (levo) s steklarno v Straži 
in Humskim pogorjem (desno)

Po sredi doline, v glavnem proti gledalcu, teče Sotla; 
leva stran slike je slovenska stran, a desna z gozdnimi brdi je  brvatska stran

stran Sotle, k je r izdelujejo odtlej vsakovrstno' stekleno posodo, 
predvsem navadne steklenice, posebno znane steklenice za pol
n jenje in odpošiljanje slatine. Nova steklarna se je naslonila na 
bližnji premogovnik v Klenovcu, tudi na hrvatski strani nedaleč 
od Sotle. S teklarna v Straži je v najnovejši dobi močno povečala 
in razširila svoj obrat ter zaposluje že okrog 1000 ljudi, od tega 
domala polovico iz krajev tostran Sotle, Rogatca ter bližnjih vasi.

Uspeh steklarne v Straži je  dal pobudo- tedanjim  lastnikom 
steklarske industrije v naših krajih , da  so- steklarno- iz Zagorja o-b 
Savi, k je r je zaposlovala blizu 300 ljudi, preselili nekako- sredi 
med obema vojnama, v letu 1928, v neposredno- okolico Rogaške



Slatine, in sicer v k ra j Tržišče, k je r stoji in dela, povečana ter 
modernizirana, še sedaj, zaposlujoča blizu 600 ljudi. Toda izdeluje 
brušeno- stekloi in  se je specializirala n a  raznovrstne fine izdelke 
brušenega in kristalnega stekla, k i iz njega izdelujejo lepe steklene 
posode, vaze in  najrazličnejše okrasne predmete. Izdelke prodaja 
po vsej Jugoslaviji, zelo- mnogo pa izvaža v  inozemstvo. Med nje
nimi izvrstnimi strokovnimi delavci so tudi še steklarji iz Zagorja, 
od koder so se preselili s steklarno vred. Po- veliki vlogi, ki jo je 
imel mladi Kidrič med njenimi delavci v časih pred vojno, je pod
jetje po osvoboditvi, ko se je močno- razširilo, prevzelo ime Ste
k larna  »Boris Kidrič«. Tovarna je nekaj časa uporabljala lignit iz 
bližnjega malega premogovnika nad  Križem.

R o g a t e c .  Istemu križiščnemu področju pripada Rogatec, ki 
se p rv ik ra t kot trg imenuje v letu 1283, torej za naše razmere do
ka j zgodaj. Brez dvoma je pri izboru za tržno središče soodločalo 
dejstvo, da se n a  podolžno prirodno pot ob Sotli tu  omogoča p ri
ključek od D ravskega polja; tako ob zahodnem kot zlasti vzhod
nem vznožju Donačke gore vodita p rav  zložna prehoda, ki ju  
danes porablja ta  cesti. Preko Sotle se nudi prehod v smeri k  Po
savini skozi Pregrado-. Povsem razum ljivo je tedaj, da so se tod 
našli sledovi stare naseljenosti, na  prim er iz neolitika (138, 138 a). 
Na rimsko- cesto spominja krajevno- ime Cesta o-b Sotli, brdo ob 
Rogatcu se im enuje Tržišče, na  staro obljudenost na  prehodih o-b 
Donački gori spominja več imen Spodnje in Zgo-rnje Gradišče, 
Tlake (pač ob stari tlakovani cesti), Sv. Ju rij ter izkopanine 
(Črmožiše); n a  strateško- važnost položaja spominjajo- tudi imena 
Straža, Taborsko- itd. na hrvatski strani.

Srednjeveškemu Rogatcu je bila zasnova v trdnem  gradu na 
strmem brdu Tržišču, gospodujočem nad  tesno sotesko, pod katero 
je cesta sprevajala promet od ptujske strani na glavno pot ob Sotli. 
Pod tem gradom, katerega fevdalni gospodje se zgodaj omenjajo 
in k i je danes v  razvalinah, je nastal trg. Lega gradu in trga v 
močni postojanki, obvladujoči prehod, ima tudi — nem ara je bolje 
reči predvsem — strateški značaj, ki se je s pridom izkoristil v 
dobi borbe z Ogri za meje na Sotli pa v turških časih. Pozneje, ko 
mu je strateška pomembnost nehala, je  ostal Rogatec skromno 
tržišče, stisnjeno- n a  m ajhen obseg med brdo m a, razvrščeno ob 
prijaznem  osrednjem tržnem prostoru. Kesneje se je trg nekoliko 
razširil na dolino o-b Sotli, zlasti ko je stekla železnica.

Ime Rogatec je očitno- v genetični zvezi z imenom Rogačke ali 
Donačke gore. Ta gora nam  od strani nudi podobo- roga, in sicer 
neverjetno močno- (prim. sliko- Slatine). Ako- se je gora imenovala



Rog, je  dobil trg po njej ime Rogatec ali morebiti sprva Rogič, 
kakor bi se nem ara dalo sklepati po nemškem imenu Rohitsch. Ni 
izključeno', da so ime Rogič dali sprva priostrenemu hribu Tržišče, 
na katerem  so bile očitno že stare u trdbe in človeške postojanke 
in na katerem  so namestili stari grad, ki je bil vsekakor predhodnik 
in začetek našega Rogatca. Skromno gospodarsko središče kmetske 
pokrajine je ostal tudi še kesneje, ko je imel nekaj opore v upravni

Pod. 211. Rogatec, osrednji štirikotni tržni prostor

funkciji kot sedež okrajnega sodišča. Toda vse to» ni moglo nuditi 
osnove za demografsko napredovanje, temveč šele delež na indu 
strializaciji. Tik ob Rogatcu in njegovi železniški postaji, nepo
sredno onkraj Sotle, že v območju Hrvatske, je bila v Straži usta 
novljena že pred desetletji nova steklarna, ki dobro deluje in se je 
v zadnjih letih modernizirala ter se zelo povečala, tako da se je 
število delavcev in nameščencev pomnožilo od 400 pred  vojno 
na 1000 sedaj. Razumljivo je, da prihajajo» na delo» tudi iz bližnjih 
slovenskih krajev  in iz Rogatca še prav  posebno. In  zaradi mož
nosti zaposlitve v Straži v steklarski industriji se je število p re 
bivalcev Rogatca od 441 v letu 1880 povečalo do» leta 1931 na 814, 
torej za 84,6 %, a do leta, 1953 na 934, k a r  pomeni v vsem obdobju 
1880—1953 prirastek  za 112 %. P ri tem pa zbode v oči dejstvo», da



vidimo sorazmerno malo- novih hiš v Rogatcu, k a r  nam še po svoje 
potrjuje, da bi bil trg znatno nazadoval, alco' se ne bi v steklarski 
industriji nudila gospodarska pomoč prebivalstvu.

L e m b e r g .  DrugO' demogeografsko središče Rogaškega po
dolja je v zahodnem delu, v prostoru med Mestinjem in Lembergom 
ter Šmarjem, k je r se od podolžnega prehoda cepi pot ob Sotli 
navzdol, a druga ob Boču ali mimo Lipoglava (ob Dolgi gori) v 
Dravinjsko dolino te r v zgornje Dravsko polje. Tu je nastal trg 
Lemberg, ki se p rv ik ra t imenuje leta 1368 (7; 10). Nastal je  pod 
gradom, postavljenim že zgodaj vrh nizkega brda ob poti, k i vodi 
od Mestinjske sovodnji po soteski ob Beli k  Poljčanam. Lega v 
soteski med dvema gričema,- spominja na Rogatec, toda za križišče 
poti proti Ponikvi—Celju ter proti Rogatcu se k ra j ne zdi dobro 
izbran. Saj se ne opira na prirodne pogoje razpotja; jako' je  zna
čilno, da se ceste tudi dandanes cepijo^ bodisi na S ali na J, ne pa 
v bližini trga. Prehod k  D ravinji v smeri proti Konjicam poteka 
na vznožju D o l g e  g o r e ,  ki je v prisojnih pobočjih opasana 
z dolgo pisano ruto lepih vinogradov, z gostot obljudenostjo, mno
gimi znamenji in s kapelicami, med njimi z dvostolpo' župno' cer
kvijo na Sladki gori, stoječo na daleč vidnem brdu. Podoba je, da 
ima Lemberg (iz Längenberg) svoje ime po< tej gori; saj se za Lem
bergom končuje Dolga gora (260 a; 10; 7). Vsekakor lega za tržišče 
tu  ni dobro odbrana. Dasi je Lemberg za nekaj časa dosegal nekaj 
malega urbanskega značaja, predvsem z obrtmi in s semnji (260; 
260 a), se vendarle z drugimi, ugodneje postavljenimi trgi ni mogel 
kosati, zato je v moderno' dobo« prešel kot docela neznatna vas. 
Urbanskega značaja je ostalo Lembergu toliko kot nič; 60 %> je 
kmetovalcev in v njem se je v zadnjih  70 letih pokazalo nazado
vanje za 9 %, le malo manjše kot v kmetskih okoliških vaseh. Toda 
ohranil je naslov trga do nove dobe. Samo 221 prebivalcev je imel 
Lemberg le ta 1931, a  1953 ceh> le 205 ljudi v 50 hišah, 4 hiše pa 
so ostale nenaseljene. N a naslov Lemberžanov zbijajo okoličani 
šale in o njih  kroži obilo zbadljivk (260 c) ; očitno je  majhnost trga 
prožila hudomušne pripombe.

Š m a r j e  p r i  J e l š a h  je predstavljalo drugi trg v zahodnem 
delu Rogaškega podolja. Toda tudi ta  se ne more imenovati pravo 
mestno naselje. Razvoj se docela razlikuje od nastanka naših tržnih 
krajev. Res da so tu  ugotovili krepke sledove rimske naseljenosti 
(na prim er v Grobelcah), preostale pač po podolžni stari cesti, toda 
druge dediščine niso zapustili, kakor ime cerkvi in vasi Šmarje. 
Šmarje se je povzdignilo v veljavi šele, ko so leta 1875 semkaj 
postaviil sedež okrajnega sodišča in obenem vas povzdignili v trg.



Odtlej je  kot sedež uradov postalo privlačno' tudi za, trgovino' in 
obrt, še posebno, ko' so v dobi med obema vojnama semkaj na 
mestili sedež novemu okraju, osnovanem iz sodnih okrajev Šmarje, 
Rogatec in Kozje. Šmarje je moglo v zadnjih 70 letih napredovati 
samo za 20 % in šteje sedaj 455 ljudi. Razvrščeno' po dolgem ob 
cesti, v nesklenjeni obliki, kaže že po' svojem zunanjem licu, da 
je nastalo' šele na novo, bolj iz pomanjkanja, boljšega, centralno 
ležečega znatnejšega kraja. Saj v Šmarju o> kakem  prometnem 
križišču sploh ni govora. Bližnja graščina Jelše nudi sedaj oporišče 
hum anitarni skrbnosti.

Nedvomno' bi bili za pokrajinsko1 urbansko' središče najboljši 
prirodni pogoji ob Mestinjščici, kam or se stekajo* doline in poti. 
Železniška postaja M e s t i n j e  je mogla pridobiti nekaj od tega. 
O d Lemberga in zlasti od soseske okrog Podčetrtka teži pokrajina 
gospodarsko' k  temu prometnemu vozlišču. Če bi bila samo lega 
odločala, bi se bilo nedvomno' moralo tu  razviti trško' naselje.

LegO' Rogaškega podolja p rav  dobro označuje dejstvo, da je 
še do nedavna njegov zahodni del, nekdanji sodni okraj Šmarje, 
p ripadal glavarstvu Celje, a vzhodni del, sodni okraj Rogatec, 
okrajnem u glavarstvu P tuj, kam or je imel dohod ob Donački gori 
in skozi Haloze. O dkar so zgradili železnico- Grobelno—Rogatec 
— (Krapina), je postajala upravna preuredba čedalje bolj potrebna 
in leta 1924 SO' osnovali nov posebni okraj Šmarje ter mu dodelili 
oba im enovana sodna okraja, zraven pa še sodni okraj Kozje, ki 
je bil dotlej podrejen Brežicam. Po pravici pa, so tožili, kako' je 
m anjkalo novemu okraju prirodno in geografsko središče (260 b). 
Tudi po letu 1945 so se upravne meje tuka j spreminjale, a po 
letu 1955 pripada vse Zgornje Sotelsko okraju Celje, ki je nanj 
seveda gospodarsko in demogeografsko najbolj navezano-. Sicer pa 
sta tu urejeni dve novi občini-komuni, Rogaška Slatina in Šmarje.

CELJSKI KOTLINI NAJBLIŽJI DELI 
POSAVSKEGA HRIBOVJA

PREGLEDNA SLIKA POSAVSKEGA HRIBOVJA. V naslednjih po
glavjih naj podamo geografski opis samo tistih predelov Posav
skega hribovja, ki so> neposredno ob Celjski kotlini in ki so z njo 
tesno zvezani že po1 svoji legi, pa upravno- in po celotnem svojem 
demogeografskem ter gospodarskem življenju. To nas sili, da 
uvrstimo najprej vsaj kratek  pregled Posavskega hribovja in njega 
poglavitno' geografsko' karakteristiko.



POSAVSKO HRIBOVJE PO OBSEGU IN POLOŽAJU. Posavsko« h ri
bovje imenujemo ves predel, ki se razprostira med Celjsko kotlino 
in Zgornjim Sotelskim na eni ter Ljubljansko in Krško« kotlino na 
drugi strani. Med njim a še doseza mejo dinarskega področja ne
kako« na Temenici, na SZ se naslanja na  Kamniške Alpe, ki zvezo 
z njimi posreduje planota Menina, a na JV prehaja na  Sotli v 
Hrvatsko« Zagorje.

Posavsko hribovje se je kot enota obravnavalo najprej v ob
močju geološko-tektonske književnosti. Saj je geološko proučeva
nje najp rej ugotovilo enotna prirodna svojstva vsega tega področja, 
in sicer v skupnih značilnostih zgradbe, v svojstvih geološke se
stave ter v vsem zadržanju, ki ga je predel pokazal v gorotvomih 
procesih.

V geomorfološkem pogledu vidimo p rav  tako« mnoga skupna 
svojstva, značilne poteze, ki jih moremo opazovati v vsem pod
ročju tega hribovja. Malokje na Slovenskem vlada tako« velika 
pestrost v geološki sestavi kakor tu, se tako mnogovrstno in na 
k ra tke  razdalje menjavajo geološke plasti, od karbonsko-permskih, 
triadnih in sploh mezozojskih do najm lajših terciarnih, od najtrših  
apnikov-dolomitov in  andezitov do najm anj odpornih glinastih ter 
peščenih plasti. Tej raznolikosti prim em o je  površje silno« razčle
njeno in razgibano, razrezano v sistem dolin, dolov te r grap, strmo 
odrezanih hrbtov, slemen in hribov te r gora, pa vmes bolj za
obljenih in položnih višav, dobro ohranjenih manjših p lanot ter 
v terase razčlenjenih pobočij. V celem so reke s potoki zelo glo
boko vrezale svoje doline, pa tudi stranske dolinice in grape, tako 
da imamo« opravka z relativnimi višinami v izmeri več sto« metrov, 
povečini 400—800 m, p a  tudi več. Dno« dolin ob glavnih rekah se 
nahaja  v višinah med 170 in 260 m, le ob pritokih Kamniške 
Bistrice najm anj nad  300—380 m. Absolutno« vzeto« so« vendarle 
višine še zmerne, dasi imamo« precej vrhov, ki segajo« preko« 1000 m; 
najv išja  dva se vzpenjata celo« čez 1200 m, in sicer Čemšeniška 
planina 1206 m ter Kum 1219 m. Po« značaju površja pomeni tedaj 
krepko nasprotje kotlinam v sosedstvu. Tudi nasproti nižjim ter
ciarnim goricam na Zgornjem Sotelskem ter v H rvatskem  Zagorju 
je razlika jako očitna. Zlasti je zanimiva prim erjava z Zagorjem, 
s katerim  ima najtesnejše genetične zveze, v sistemu antiklinalnih 
hrbtov in sinklinalnih podolij, k i se začno« v Zagorju ter se vlečejo 
preko« Sotle v  Po«savsko hribovje; zgradbena po«vezano«st obeh pod
ročij je očitna. Toda v velikem je  tako«, da v Zagorju prevladuje 
terciarna odeja, iz katere molijo« starejši antiklinalni hrbti le kot 
podolgovati otoki. (Kadar motrimo« v megli Zagorje s kake visoke



gore, na prim er s Bohorja ali Rogačke gore, se nam zares pokaže 
ta  podoba.) V Posavskem hribovju pa  so v prevladi starejše kam e
nine, le v sinklinalnih podoljih je ostalo še nekaj površja prekri
tega s terciarom, čim zahodneje, tem manj. N adalje je silno važno, 
da je v  Zagorju terciarno zemljišče ostalo v manjših višinah, med
tem ko- je  v Posavskem hribovju dvignjeno' znatneje domala v 
vsem obsegu, tako- da je razrezano v višje griče in hribe. Meja med 
obema področjema poteka nekako na Sotli, vendar tako, da kaže 
srednje Sotelsko v mnogih pogledih prehodna svojstva.

V Posavskem hribovju prevladujejo znatnejše absolutne višine, 
toda doline so- tu  vrezane povečini jako« globoko. Ni čudo, saj si je 
izdelala Sava svojo' strugo- po sredi skozi hribovje in po dolgem je 
v njem zarezano hidrografsko ožilje, na katerem  sprejema reka 
številne pritoke. Upravičeni smo tedaj, da označujemo pokrajino 
po njej kot Posavsko hribovje. Nenaglašeno pa ne sme ostati, da 
živa govorica ne pozna skupnega imena za vse to prostrano h ri
bovje; umetno' ime Zasavje, ki se je  ustvarilo (Badjura, 269), se je 
udomačilo bolj za ožji pas ob Savi. D a ni živega skupnega imena 
za vso1 pokrajino1, je razumljivo1, saj so reke s svojim globokim 
vrezavanjem razdelile hribovje na  več območij, ki so med seboj 
v stiku le preko- globoko- vrezanih dolin in strmih pogorij. Doline 
same, posebno- tiste, ki se odlikujejo po večji dolžini, dasi niso1 
posebno prostorne, so- stvorile manjše pokrajinske enote. In  te  so 
za živo ljudsko pojmovanje kvalitetnejše, zato- jih je prebivalstvo 
opremilo s posebnimi regionalnogeografskimi imeni. Na zahodni 
strani je ob Nevljici T u h i n j s k a  d o l i n a  (ali kratko* Tuhinj), 
a nekoliko južneje, skoraj vzporedno z njo, Č r n i  g r a b e n ;  
m anjša pokrajinska enota je M o r  a v š k a d o l i n a .  Zopet zase 
je d o l i n a  o b  S p o d n j i  S a v i n j i ,  k i se naslanja v demo- 
geo-grafskem pogledu na Celjsko kotlino-. Podobno samostojno je 
pokrajinsko ogrodje S a v s k e  d o l i n e ,  za katero se je  najbolj 
udomačila označba Zasavja. V demogeografskem, zlasti gospodar
skem pogledu tvori pokrajinsko enoto zase premogovno1 p o d 
r o č j e  Z a g o r j e  — T r b o v l j e - — H r a s t n i k .  Na vzhodu je 
Kozjansko, pokrajina, k i ima svoje osredje v dolini ob Bistrici, 
medtem ko se ob njo- uvršča srednja Sotelska dolina. Posebno samo
svoj je znatno nižji svet ob dolenjski Mimi, ki ga moremo imeno
vati M i r e n s k o -  k o t l i n o - ;  ta  nas prevaja že v nizko osrednjo 
Dolenjsko, k je r  se pričenja prehod v  dinarski predel. Ob vsem 
navedenem upoštevajmo- še dejstvo-, da se Posavsko- hribovje o-d 
osredja znižuje tako na Z v Ljubljansko- kotlino kakor na V na 
Sotelsko in n a  S na Celjsko kotlino te r na J v Krško kotlino pa



na JZ v dinarski predel. S tem nam  postaja razumljivo1, da se v 
demogeografskem pogledu Posavsko' hribovje m anj uveljavlja kot 
enota, p a  da so robna področja močno' pod vplivom sosednih po
krajin , tvoreča marsikje prehod vanje ali celo njihovo' obrobje.

Posavsko hribovje leži tako rekoč na skrajnem  jugovzhodnem 
oglu Alp. V vseh časih je imelo zelo' važno' vlogo za prehode, vedno 
je bila jako  živahna prometna funkcija tega področja, ki leži ob 
starodavni obalpski poti.

Interesantna je  upravnopolitična vloga Posavskega hribovja 
v teku zgodovine. Ker samo' nim a pravega geografskega osredja, 
je umljivo-, da je podlegalo vplivom iz sosedstva, k je r SO' bile bliž
nje kotline oporišča upravnopolitičnim  priključevalnim  težnjam. 
N ajm anj se je v tem pogledu uveljavljala K rška kotlina, dasi je 
mogla spodnja Savska dolina nuditi dobro osnovo za upravno- 
politično ekspanzijo. Samo' v rimski dobi je bilo Posavsko hribovje 
priključeno na južno stran, k  Panoniji, toda obenem z Ljubljansko 
kotlino. Celjski kotlini je dolina ob spodnji Savinji nudila svojo 
posredovalno vlogo« za razširjanje političnega vpliva, V srednjem 
veku je pripadalo Savinjski krajin i s središčem v Celju skoro vse 
Posavsko» hribovje pa preko' njega še pokrajina ob spodnji ter 
zgornji Krki. Toda pokazalo se je, da se iz Celja tolikega področja 
ne da obvladovati in km alu se je zahodni, n a  desni savski strani 
ležeči del priključil na Ljubljansko kotlino (7). Ob tem se je  po
lagoma izoblikovala deželna meja med Štajersko' in Kranjsko, ki 
se je v  zgornjem delu naslonila v glavnem na razvodje med Savinjo 
in Kamniško Bistrico, v spodnjem pa na Savo. Toda dolgo’ je k 
savinjsko-celjskemu področju spadal še ožji pas ozemlja na desni 
strani Save med Kumom ter Boštanjem, do' koder je najlaže po
segel posredovalni vpliv doline ob spodnji Savinji. D a je politična 
meja deželnih teritorijev tekla po sredi Posavskega hribovja, je 
z njegovim značajem in lego docela v soglasju. Tudi danes je v 
upravnem  in gospodarskem smislu tod še meja med celjskim in 
ljubljanskim  vplivom.

V naslednjem bomo najprej podali ob kratkem  pregledno' k a 
rakteristiko Posavskega hribovja po- geološki te r zgradbeni struk 
turi in značaju reliefa. Za tem bomo uvrstili geografski očrt samo 
tistih njega pokrajinskih področij, ki se dvigajo tik nad Celjsko 
kotlino te r so z njo> zvezani neposredno s svojini gospodarstvom, 
tako rekoč vsakdanjim  delom, s prometnimi vezmi ter v upravi. 
Izhajajoč iz načela, da je človek in njegovo gospodarjenje najod- 
ločilnejši k riterij za obravnavanje kompleksnih pokrajin, bomo 
opis posameznih pokrajinskih enot, v katere je  razčlenjeno Po



savsko« hribovje, priključili k  sosednim osnovnim pokrajinskim  
osredjem, na  katere se naslanjajo, s katerim i živi njihovo, prebi
valstvo. v bolj ali m anj tesnem gospodarskem in upravnem  sožitju. 
Zato bomo interesantno pokrajino Tuhinjske doline, Črnega grabna 
ter Moravske doline obravnavali v drobnem ob Ljubljanski kotlini 
v sklopu Gorenjske, prav  tako posebej tudi premogovni Črni revir 
Trbovlje—Zagorje—H rastnik te r enako, tudi Savsko dolino od 
L jubljanskega polja do Zidanega mosta pa  še dalje do. Krškega 
polja, Dolenjski del Posavskega hribovja, ki se začenja n a  severu 
tik  nad  podolžno Savsko, dolino, n a  višinah od Jančjega do Kuma 
in ima v svojem osredju lepo. Mirensko, dolino*, v južnem robu pa 
Krško hribovje, bomo obravnavali seveda v sklopu Dolenjske. 
Njeno, osrčje je  dejansko. K rška kotlina, a, tej p ripada tudi ves 
predel na levi strani Save, vsa Brežiška ravan, obenem z obdaja
jočim jo. Sremiškim in Bizeljskim gričevjem. Ta del nekdanje Šta
jerske bomo tedaj v geografsem opisu priključili k  Dolenjski, a 
p rav  tako tud i Savsko dolino, med Zidanim mostom te r Krškim 
z bližnjim, neposredno jo. obdajajočim hribovjem na levi strani.

Iz teh uvodnih besed je razvidno, da  bomo na geografsko 
predstavitev Celjske kotline in  Zgornjega Sotelskega naslonili geo
grafski očrt doline ob spodnji Savinji med Celjem in Zidanim 
mostom pa pogorje Mrzlice tik  južno ob kotlini kakor tudi opis 
Kozjanskega te r doline ob srednji Sotli.

ZGRADBA. Posavsko, hribovje označuje geološka književnost, ki 
je prva in najkrepkeje ugotovila njega zgradbeno. enotnost, kot 
P o s a v s k e  g u b e  ali Posavski gorski nizi. Kakor se razvidi že 
po teh imenih, so za področje značilna gorotvorna svojstva, dejstva 
krepko, nagubane zgradbe. Posavsko, hribovje sestoji nam reč v 
velikem iz dolgih, vzporedno, potekajočih gorskih gub, in sicer treh 
velikih antiklinal, trojanske, litijske ter orliško-krške, in treh 
sinklinal, tuhinjske, (moravsko)-trboveljsko-laške ter senovsko- 
mirenske. Zgradbene enote se nadaljujejo, čez Sotlo v H rvatsko 
Zagorje ter ob njem potonejo pod debelo panonsko nasipino>.

D ruga značilnost, k i je vzbudila veliko pozornost geologov, je 
dejstvo, da se je gubanje v  Posavskem hribovju nadaljevalo, še 
zelo. dolgo v konec terciara, še v  dobo. po. miocenu, zakaj tudi 
miocen s sarmatom je še zelo. krepko vguban, medtem ko so plio
censke odkladnine tostran Sotle le še nekoliko premaknjene.

Posavsko hribovje pripada po. svoji zgradbi še alpskemu pod
ročju; gube potekajo točno, v alpski smeri Z—V. Le na. J je gmota 
Zagrebške gore-Marije Gorice gubanju  nudila krepak  odpor ter



prisilila gube, da so se tako rekoč ovile okrog nje; vidimo jih ob 
Brežiški kotlini potekajoče v smeri VSV—Z JZ ali celo SV-—JZ. 
Jugozahodno ob Posavskem hribovju se začenja dinarsko- področje; 
podrobnosti zgradbenega stika v mejnem pasu še niso proučene; 
ugotoviti pa se je moglo', da so neka dogajanja v dinarski zgradbi 
imela odsev tudi v posavskem področju. Ponekod, zlasti n a  prim er 
v Krškem hribovju, ob Spodnji Mirni te r v litijski antiklinali, se 
je ugotovila interferenca med alpsko te r dinarsko zgradbo-. P lasti 
so ponekod nagubane v dinarski smeri in nekatere prepoke tečejo 
skoznje v smeri SZ— JV ; podoba je, da je Savska dolina pod H rast
nikom izdolbena pod vplivom teh zgradbenih dejstev, kažoča 
dinarsko usmerjenost.

Treba p a  je pripom niti ob vsem tem, da je mogoče govoriti 
o antiklinalah te r sinklinalah le v velikih potezah, zakaj v po
drobnem je zgradba, kakor so ugotovili na prim er za litijsko anti- 
klinalo, precej komplicirano (263) in kaže v nekih progah od 
tektonskega svoda r azlična s vo jst va. D a p rep reza jo krepke p r e
poke in ob njih  nastali preskoki te r narivi Posavsko hribovje tako 
v podolžni kot v prečni smeri, je za področje mlade gorotvorne 
dinamike samo- ob sebi umljivo.

O d zgradbenih enot Posavskega hribovja najsevernejša po
sebno obrača pozornost nase. To je t u h i n j s k a  s i n k 1 i n a  1 a, 
k i ji p ripadajo  Tunjiške gorice pri Kamniku, od koder se vleče 
po Tuhinjski dolini navzgor, tako' da se proga terciarnih kam enin 
v glavnem ujem a s potekom sinklinalnega pasu, s potekom doline. 
Toda od M otnika proti vzhodu je sinklinala zelo stisnjena in raz
trgana, tako da je zaznavna le v m anjših in večjih k rpah  ter
ciarnih slojev, pri Ostrovcu, Zabukovici in Libojah, Pečovniku in 
Pečovju, dokler ne preide okrog Šentjurja v široko enoto mlado- 
terciarne odeje.

T r  o j a n s k a  a n t i k l i n a l a ,  Južno- od tuhinjske sinklinale 
se začenja ob L jubljanski kotlini, na robu med Kamnikom in Dom
žalami, široko- območje antiklinalno’ vzbočenih kam nin ter se vleče 
proti vzhodu, prehajajoče čez spodnjo Savinjo- med Pečovnikom— 
Celjem in Laškim. Znamenita dolina Črni graben je izoblikovana 
po dolgem v tej antiklinali, ki so ji geologi dali ime po- Trojanah, 
že iz davnine znanem prelazu. Nekako med Šentjurjem  in Brezami 
(Šentrupertom) se triasne in pennskokarbonske kam nine trojanske 
antiklinale skrijejo pod širokoi inladoterciarno odejo-, tako- da moli 
skoznjo na površje samo- osamljena triasno-karbonska gora Rifnik 
(570 m), od Žusma do Podčetrtka p a  dolga, a  ozka Rudnica (687 m). 
O nstran Sotle se kot nadaljevanje trojanske antiklinale vleče Desi-



nička in K una gora v H rvatskem  Zagorju, še bolj proti vzhodu 
p a  Strahinščica (847 m) te r dolga Ivanščica (1043 m).

T r b o v e l j s k a  s i n  k  1 i n a 1 a. Ob južnem krilu  trojanske 
antiklinale se vleče velika trboveljsko-laška. sinklinala. Ta kaže 
v prim eri s tuhinjsko kadunjo obrnjeno sliko: na Y prestopi v 
širokem pasu iz H rvatskega Zagorja med Podčetrtkom ter Raz- 
vorom. Na Sotli je geološka meja; tu se izpod pliocena pokažejo 
miocenske plasti, k i se od njega razlikujejo* tudi po znatno* večji 
nadm orski višini. Tu se miocen, ki se poleg njega oligocen v 
vzhodnem delu kom aj omembe vredno* jav lja  na površje, dviga 
na splošno* do višine okrog 650 m, torej nič m anj ko v antiklinalni 
Rudnici. Vse široko področje od R ifnika tja  do Pilštanja, Bohorja 
in Voluša pripada miocenskim plastem. S približevanjem Savinji 
se pas miocena naglo zožuje, a zahodno od nje se krči še bolj, tako 
da. je najožji med H rastnikom  in Zagorjem. Tu vsebujejo oligo*- 
censke soteške plasti obilo* premoga, osnovo tam kajšnjim  premo
govnikom. Miocen trboveljsko- laške sinklinale se vleče brez pre
sledka v Moravško* dolino. V srednjem delu, k je r je sinklinala 
najbolj stisnjena in pretrta, so kam enine močno prepočene v  po
dolžni smeri in tu  so ob prepokah topli izvirki pri Zagorju (Toplice, 
Medija-Izlake) in ob Savinji (Rimske Toplice, Toplice Laško) ter 
onstran Sotle pri Podčetrtku.

L i t i j s k a  a n t i k l i n a l a .  Velika litijska antiklinala, ki 
spremlja trboveljsko sinklinalo na južni strani, spominja v  marsi
katerem  pogledu na trojansko. Ob Sotli se njene triadne kamenine 
pokažejo izpod miocenske odeje šele nekako* med Pilštanjem  in 
Podsredo. V smeri proti Z se sprva komaj ka j razširijo, potem pa 
se razmahnejo' na hitro nekako na istem poldnevniku kot trojanska 
antiklinala (nekaj vzhodno* od Jurkloštra), zavzame km alu mnogo 
večjo širjavo od nje. Obenem z razširitvijo se pokaže izpod triadnih 
apnencev-dolomitov njeno karbonsko in permsko* jedro ter se vleče, 
zelo na široko* razgaljeno, tja  do* Ljubljanske kotline, na obeh 
straneh Ljubljanskega polja. Le malokje so* se nad njim  ohranili 
ostanki trde triade, na  prim er med Polšnikom in Dolami. Po* ve
liki večini zavzemajo* karbon slai-perinsko-werfenski škriljevci in 
peščenjaki vse površje* v  osredju antiklinale; ločijo* antiklinalni 
svod na južno* in severno krilo, k i ga sprem ljata v svoji apniško- 
dolomitni sestavi, nudeči temelj za orografsko krepko* viden niz 
največjih in najbolj priostrenih gora. Apniški pas severnega anti- 
•klinalnega krila  se nam kaže z nizom m arkantnih gora, Cicelj 
(817 m), Slivna (870 m), Sveta gora (849 m), Kum (1219 m), Veliko 
Kozje (987 m), Lisca (947 m) itd. V južnem antiklinalnem krilu  je



apniški pas m anj m arkanten, saj p rehaja  v zahodnem delu že 
v dinarske planote, vendar ga moremo prav  dobro opazovati od 
Molnika (582 m) mimo K uclja (748 m) in Obolna (771 m) na Dolsko 
planoto (ter Jatno) in na Leskovec (721 m) med Radečami ter 
Šentjanžem. Končno se oba apniška pasova skleneta nad  karbon
skim jedrom med Golobinjekom in Žigrskim vrhom v visokem 
Bohorju in enoten apniški antiklinalni svod se vleče v  V etm iku 
(712 m) še čez Bistrico.

S e  n o v s k a  s i n k l i n a l  a. Južno* od litijske antiklinale se 
vleče vzporedno z njo sinklinalno podolje, ki je  obeleženo* s ter
ciarnimi marinskimi usedlinami, toda se vendarle močno* razlikuje 
od obeh severnejših sinklinal. In  sicer po tem, da je  znatno* ožja 
pa da se terciarni pas v njej ne vleče sklenjeno*, temveč pretrgano; 
do Sotle drži samo ozek pas mimo* Podsrede in Senova, ob Orlici 
ter Svetih gorah. O d zahodnega konca Orlice dalje se pas terciara 
brž p rav  močno razširi in se vleče v nezm anjšani širini tja  do Save 
pri Sevnici. Podoba je, da je tudi stisk terciara med Vetrnikom 
in Orlico — učinek odpora, k i ga je pač gubanju nudila zagrebška 
masa, ter, zapognivši Orliško* pogorje, stisnila njeno* severno sin- 
klinalno* vznožje. Zahodno* od Save imamo* v smeri istega geološko*- 
tektonskega podolja terciarne m arinske odkladnine v  Mirenski 
dolini, k je r segajo* najbolj na Z blizu Čateža, nedaleč od Temenice.
V mirensko-senovski sinklinali se zgornje oligocenske plasti v po
vršino* pokažejo* le bolj malo, in sicer v  vzhodnem delu, k jer vse
bujejo premog (premogovnik pri Senovem, 22; 264). Glavni del 
terciara p ripada miocenu, ki vsebuje v spodnjih plasteh premog 
(premogovnik v Krmelju pri Šentjanžu). V razliki od obeh sever
nejših sinklinal so v senovski kadunji dokaj na široko* naložene 
pliocenske odkladnine, največ v obliki kongerijske ilovice, ki je 
ni n ik jer drugje v Posavskem hribovju. Pač znamenje, da je sem
kaj panonsko jezero* segalo* najbolj dolgo.

O r l i š k o * -  k r š k a  a n t i k l i n a l a .  Posavsko* hribovje za
k ljučuje na JV Orlica, k i nam  po* svoji zgradbi, legi in sestavi 
predstavlja najjužnejšo antiklinalno progo*. Izpod terciarne odeje 
se pokaže še tik  onstran Sotle s Cesargradom — kot nadaljevanje 
Strugače — pa se vleče potem s Svetimi gorami v Orlico, sestoječa 
v vsem delu iz triadnih kam enin in presegajoča z višinami svoje 
sosedstvo*. T riada Orlice se proti Z skrije pri Senovem znova pod 
terciar, ki p ripada celo* plioeenu, pa  se pokaže izpod njega šele pri 
Brestanici (Rajhenburgu). Na desni strani Save se nadalju je in 
tvori površje v vsem širokem pasu med Krško kotlino* ter Mirensko*



dolino. Tu se na triadi pojavi tudi jura, ki ga je  proti Z čedalje 
več in ki z ostalim mezozoikom vred ob Temenici prehaja v di
narsko' območje.

VODNO OMREŽJE. V glavnem je  v  Posavskem hribovju še danes 
podobno reliefno razmerje, kakor ga nam nakazuje zgradba; sin- 
klinale so podolja, a antiklinale so* področja višjega ozemlja ali 
celo hrbti. Toda samo v glavnem; poleg tega imamo nam reč tudi 
doline izven tektonskih podolij globoko zarezane v prečnih smereh, 
toda tudi po dolgem. Saj je prečno vrezano* ogrodje odtočnega 
omrežja, Sava s Savinjo. Še več; p ri podrobnem prem otrivanju se 
pokaže, da se nahajajo  sedanja reliefna podolja v smeri in obsegu 
paleogeografskih m arsikje zaradi tega, ker so se v njih zarezale 
reke s potoki, sledeče mehkejšim, manj odpornim kam eninam  ter
ciarne starosti. Saj moremo malokje tako* lepo kakor tu  opazovati 
učinke selektivne erozije. Vsekakor je tu  jako zanimivo* prouče
vanje hidrografskega razvoja, ki je  odločilno vplival n a  nastanek 
današnjega reliefa. O d nekdaj je pomenilo zelo mikavno vprašanje, 
kako se je od naznačenih paleogeografskih zasnov razvilo* sedanje 
odtočno omrežje (263).

Dasi vemo, da so se terciarne odkladnine nahajale sprva tudi 
po antiklinalnih področjih vsaj ponekod (263), moramo vendarle 
računati s tem, da je morje od panonske strani segalo vsaj v  za
hodne dele samo' v razmeroma ozkih prelivih in zalivih. Kesneje 
SO' si reke osvajale dno morskih zatokov v  skladu s tem, kakor se 
je krčilo morje; bile so> tedaj usmerjene vse na  V, kakor še danes 
n a  prim er zgornja Savinja, zgornja Sava, pa M irna in spodnja 
Krka. V pliocenu se je morala izvesti tem eljita sprememba v hidro
grafskem pogledu, in  sicer z zaokretanjem  proti jugu. Kako* in 
zakaj se je izvedla, je eden najinteresantnejših paleohidrografskih 
in geomorfoloških problemov našega predela. Podoba je, da je 
izhodišče za preusmeritev v Zagorski in Krški kotlini, ki sta z 
nizko* Posavino* vred vztrajali še dalje v nizki legi, medtem ko se 
je ozemlje v področju Posavskega hribovja in Savinjske kotline 
epirogenetsko dvigalo*. N em ara se je  v isti dobi področje Krške 
in K rapinske kotline s Posavino celo* še nadalje ugrezalo in se 
jelo* polagoma dvigati šele kesneje v teku mlajšega pliocenskega 
oddelka, Rekam, tekočim v Krško kotlino in Posavino, se je s tem 
erozijska osnova nižala in strmec jim je rastel. Svoje struge so 
poglabljale pospešeno in mogle so* z zadenjsko* erozijo svoje povirje 
potiskati čedalje bolj navzgor. Najneverjetneje se zdi, kakor že 
navedeno, da je imel pri tem odločilno* vlogo* sevniški panonski



zaliv kongerijske dobe, segajoč od hrvatske strani preko vzhodnega 
dela Krške kotline med Brestanico (Rajhenburgom) in Senovim 
vsaj nekako tja  do okrog Sevnice. O d Dravskega polja pa do tod 
ni nobenega pasu, k je r bi bile kongerijske plasti ugotovljene na 
slovenski strani Sotle; najvišjo lego dosezajo pri Zigrskem vrhu 
s 392 m (263, 5).

V naslonitvi na  to hidrografsko' osnovo se je mogla razen 
spodnje Krke razviti predhodnica sedanje Save ter napredovati po 
zadenjski eroziji navzgor proti SZ, dokler ni nekje pri H rastn iku— 
Trbovljah pretočila vase Savo', k i se je bila že sama tačas p re 
stavila proti J iz trboveljskodaške sinklinale (263, 53) v litijsko 
antiklinalo'. Sm atrati moramo, da je Sava sprva tekla po podolju 
moravško-trboveljsko-laške sinklinale, kjer se je njen tok daljšal 
za krčečim se morskim zalivom. Podoba je, da se je reka prestavila 
od tod proti J v dobi pliocenskega uravnavanja. Ko je bočna ero
zija stvorila prostrani pliocenski ravnik, je Sava nihala po njem, 
prestavljala svojo strugo in jo končno' preložila precej proti J, 
podobno* kakor mnoge druge reke v jugozahodnem panonskem ob
robju. Ob zaključku pliocenske uravnave, ko se je uveljavilo' znova 
splošno' dviganje, ki je pomenilo obnovo globinske erozije, je Sava 
tekla povprek po' litijski antiklinali, niže dol pa še bolj prečno, 
docela v dinarski smeri. Če je razvoj prečnega savskega toka, po
tekajočega dinarsko- na črti H rastnik—Krško, morda uravnavala 
tektonska prelomnica, do sedaj še ni ugotovljeno p a  tudi ne dovolj 
proučeno'. Vsekakor se taka  možnost ne more izključevati; saj se 
je ugotovila tektonska zasnova savske doline v odseku ob Gor
jancih (I. 83—84). Podoba je, da se je  preložitev Save v današnji 
potek zaključila že precej zgodaj, že brž po dobi pliocenske urav- 
rave (263, 3). Ko soi potem pri splošnem dviganju ozemlja reke 
vrezovale svoje doline vedno' globlje, so že bile v glavnem v sedanji 
razvrstitvi.

Vse razvojne stopnje teh interesantnih pretočitev bo težko 
kdaj docela raztolmačiti te r rekonstruirati. Zdi se, da so pri iz- 
obliki dinarsko usmerjene savske doline od H rastnika do Krškega 
imela paleogeografska dejstva večjo' vlogo', nego smo doslej raču 
nali. Zakaj podoba je, da je v  tem prečno-poševnem pasu obstajala 
že zgodaj terenska depresija ter da je po njej navzgor segal zaliv 
panonskega morja v miocenu. M arinške odkladnine so ohranjene 
na višinah okrog Zidanega mosta iz dobe litavskega apnenca. 
Morje je  moglo' semkaj, v osredje litijske antiklinale, segati bodisi 
od vzhoda ali od severa iz trboveljske sinklinale, a p rav  tako< tudi 
od jugovzhoda, k je r je že okrog Sevnice ohranjen miocen. Ker



pa imamo pri Sevnici obilo zastopan tudi pliocen, bodisi s kon- 
gerijskimi plastm i kakor s prodom in peskom belvederske stopnje, 
se zdi verjetno, da je  tu  obstajala že stara depresija tja  do območja 
miocenskih m arinskih sedimentov okrog Zidanöga mosta. Za krče
čim se morjem tega poševnopreenega miocenskega morskega za
toka bi se bila razvijala Sava od H rastnika navzdol, podaljšujoča 
svoj tok; v pliocenu bi se bila izlivala v panonski zaliv nekje blizu 
sedanje Sevnice. Izmed njenih pritokov je  eden preko« Toplic— 
Laškega pretočil nase vodovje Celjske kotline, k a r  se zdi, da se je 
zgodilo v obdobju savinjskih pliocenskih jezer. Celjsko« pliocensko« 
jezero, ki je  segalo na vzhod samo do« Ponikve, je nem ara že od
tekalo po Savinji proti Savi. Seveda bi bilo treba te domneve pre
veriti s prim erjavo teras ob Savinji pod Celjem ter med Voglajno« 
in Šmarskim potokom.

N a Savo« kot osrednjo vodno žilo se je preuredil ostali odtočni 
sistem; m anjši potoki so se šele polagoma prilagodili prečnemu 
savskemu toku. V malem so« se mogli ugotoviti še sledovi p re 
ložitve v obliki suhih strug in podolij. Nekateri potoki so ohranili 
prvotni podolžni odtok; mednje spada predvsem Mirna. V celem 
se vidi na rečicah in potokih nekaka menjava obeh smeri: prvotne, 
ki kaže sled odtoka proti vzhodu, ter kesnejše, ki pomeni zaokre- 
tan je  proti JV in J.

PREGLED RELIEFA. Posavsko« hribovje se odlikuje po izredni 
pestrosti glede kamnin, to je  bilo« naglašeno« že v uvodu. Zlasti se 
učinkovito uveljavlja v reliefu razloček med mehkejšimi, malo 
odpornimi in bolj naglo razpadajočimi karbonskimi, permskimi 
in werfenskimi hribinami, ki so« največ glinasti škriljevci, pešče
n jak i in lapornate kamnine, ter apnenci in dolomiti triasne for
macije. P rav  posebno pa bode v oči razloček med terciarnimi sloji, 
ki so« največ miocen, v strženih sinklinal tudi še oligocen, ponekod, 
zlasti na JV, še pliocen, ter starejšimi kamninami. Bolj ko gremo 
proti vzhodu, bolj prevladuje malo odporni terciar, k i pomeni 
onstran Sotle, v Hrvatskem  Zagor ju, docela dominantno komninsko« 
odejo«. Med Bizeljskim ter Bistrico« je v glavnem Sotla meja med 
terciarnim  površjem na levi ter starejšimi kam ninam i na  desni. 
Med ustjem Bistrice ter P ilštanjem  je  Bistriška dolina še docela 
v trd ih  starih kam ninah, a  terciar zavzema tudi desna pobočja 
doline ob srednji Sotli. Toda severneje od tod, na sever od Bohorja, 
prekriva terciar vse površje še daleč bolj proti zahodu, vse do 
Voluša (787 m), do Brez-Šentruperta in do« višav jugo«zahodno« nad  
Šentjurjem, tako da sta samo Rifnik ter Rudnica, k i molita iznad



Pod. 212. Sotelsko, Savinjski predel in Posavsko hribovje 
Karta razprostranjenosti vinogradov

Terciar sestoji v glavnem iz treh oddelkov: iz zgornjeoligo- 
censkih soteških plasti, ki vsebujejo' tudi premogovne sklade v 
Zagorju, Trbovljah ter H rastniku, Zabukovici, Senovem itd., v mio
censke plasti, k i tvorijo veliko večino terciara, p a  končno v plio
censke sloje, ki so kot morske oziroma jezerske odkladnine za
stopane samo na JV, okrog Sevnice in JV od tod. Oligocenske in 
miocenske marinske odkladnine so naložene v glavnem po1 istih

terciara kakor otoka iz starejših kamenin. V srednjem ter zahod
nem delu je Posavsko hribovje po veliki večini iz starejših kamnin, 
medtem ko se vleče terciar le v primeroma neširokih progah v 
sinklinalnih podoljih, pa  še tu  m arsikje pretrgan, zlasti v tuhinjski 
in v senovski sinklinali.



progah; podolja so morala tra ja ti p rav  dolgo in uporabljale so jih 
bodisi miocenske kot oligocenske morske transgresije, Tako je ugo
tovljeno vsaj za tuhinjskoi in trboveljsko sinklinalo, ki je po njih 
morje segalo« v Ljubljansko kotlino. V senovski sinklinali segajo« 
zgornje oligocenske hribine mnogo m anj daleč proti Z (264). Toda 
miocenski morski zalivi in prelivi so morali biti širši, nego« bi bilo 
sklepati samo po današnji razprostranjenosti njihovih sedimentov. 
Zakaj p ri Radečah je  ohranjen na. več mestih miocen do višine 
800 m (263) v antiklinalnem  področju, znamenje, da je moral 
prvotno« tudi po« drugod prekrivati starejše kamenine mnogo bolj 
na široko. Na Bohorju se je litavski apnenec ohranil v višini preko 
900 m. P ri Kam niku so geološke proučitve ugotovile, da med mor
jem moravskega te r tuhinjskega podolja ni moglo« biti kopne pre- 
graje (I. 96). Kaže se nam, da so sinklinale zlasti močno prispevale 
k  ohranitvi terciara, zakaj stisnjen in spuščen v nižje lege se je 
v njih očuval pred erozijo in denudaci jo«, medtem ko« jima je  bil 
v  višjih antiklinalnih legah brez prim ere bolj izpostavljen ter jim a 
je po veliki večini naglo« podlegel.

Podolžne doline, vrezane v smeri Z—V, se morajo označiti ko-t 
struk turne  tvorbe. Razvile so« se na  dediščini paleogeografskih 
dejstev, v neposredni zavisnosti od tektonske zgradbe in v prila 
goditvi geološkim pasovom po zakonih selektivne erozije. Zato« so 
na  splošno podolžne doline precej prostorne, široke in položnejših 
pobočij pa  razmeroma širšega dna, V prečni smeri tekoče vode 
prerežejo različne tektonske enote te r različne geološke pasove, 
zato kažejo« ob njih vrezane doline zelo raznovrstno lice že na 
kratko  razdaljo«. Pa tudi ostre zaokrete vidimo na njih na tekton
skih in geoloških mejah, kakor opazimo« posebno« dobro« na Savinji 
med Celjem in Zidanim mostom. K jer teko« prečne vode skozi anti- 
klinalno« progo, sestoječo« vrh tega iz trših triadnih apnencev ter 
dolomitov, so« v dolinah soteske s strmimi pobočji. Sava ne teče 
prečno« le pod Hrastnikom, m arveč tudi med Hrastnikom in L jub
ljansko« kotlino«, zato« je vsa njena dolina razmeroma tesna, najožja 
in popolnoma z značajem debri pa temkaj, k je r je  vrezana v mezo- 
zojske apnence in dolomite litijske antiklinale. Podoba je, da ima 
poleg navedenih genetskih svojstev tudi prava znam enja mladosti, 
in sicer kot odsev naglega dviganja nad erozijsko osnovo« Krške 
kotline, Zagorja ter Posavine. Dviganje je sililo« Savo«, da je  naglo 
vrezovala v glo«bino« in oblikovala tesno deber. Spričo naglega glo
binskega vrezavanja Save kot glavne reke imajo značaj debri tudi 
doline ob mnogih njenih prito«kih. Po tesnih debrih teko« Sopota 
nad  Radečami, spo«dnja Mirna med Tržiščem in ustjem, manjše



vodice, kot Grahovca in Sevnščina, Gračnica in drage pa Savinja 
sama; debri so najbolj tesne tam kaj, k je r teče voda skozi apniško- 
dolomitno ozemlje.

Posavsko' hribovje je klasičen prim er za opazovanje, kako je 
relief zavisen od kakovosti kamenin, kako- se uveljavlja prebirna 
ali selektivna erozija. Izredno slikovito' pride tu do' veljave me
n java med mehkimi terciarnimi in starejšimi kam eninam i pa tudi 
med terciarnim i se odlikuje trši litavski apnenec, ki se v reliefu 
ponekod p rav  učinkovito uveljavlja (na prim er v P lanini nad  Sev
nico' in njeni okolici), p rav  posebno pa med triadnim  apnencem- 
dolomitom ter ostalimi, m anj odpornimi hribinami. V višini ter 
izoblikovanosti vrhov, v nagnjenosti pobočij, v  značaju dolin in 
grap ter v drugih manjših ohlikah moremo tako' rekoč ob slehernem 
koraku opazovati zavisnost površja od petrografskega značaja 
zemljišča.

Silno' je poučno opazovati, kako' SO' najvišji vrhovi navezani 
prvič na antiklinalne pasove in drugič na njihova apniško-dolo- 
m itna krila, sploh na ona področja, v katerih  se je vrhu škriljevcev 
in peščenjakov ohranil apnik-dolomit. Severni niz visokih vrhov 
imamo v trojanski, a južnega v  litijski antiklinali, kakor že na 
vedeno; v njih sta obe najvišji vzpetini Kum (1219 m) in Čemše- 
niška planina (1206 m). Razvrstitev visokih vrhov dela že n a  prvi 
pogled vtis, kakor da smo v  slemenskem gorovju. Obilo' je p ri
merov, k je r je  površje iz malo' odpornih škriljevcev te r peščenih 
kam enin p a  zato- nižje, medtem ko se dviga iz apnika ali dolomita 
sestoječa gora kakor piram ida na podstavku strmo v znatno' višino1. 
Tako je z Gozdnikom, Mrzlico, Čemšeniško' planino in neštetimi 
drugimi manjšimi te r  večjimi vrhovi, ki dajejo* obzomi črti Po
savja značaj nem ira in izredne razgibanosti. Malokje je tako, da 
je površje na znatnejših ploskvah le iz mehkih karbonsko-permsko- 
werfenskih plasti pa da ima spričo' tega umerjene, položno za
obljene vrhove te r na  znatnejše dolžine enakomerno usločena 
pobočja; še v največji meri se vidi tako' površje v hribovju okrog 
Jančjega (794 m) med Ljubljanskim  poljem in Litijo, v Dolgem 
brdu (ime!, 801—865 m) ter v Jatni (851 m) nad  Radečami. Že iz 
tega se razvidi, da so vsi najvišji vrhovi v apnencu-dolomitu. Na 
njih  je bilo mogoče ugotoviti neznatne ostanke najstarejšega, more
biti zgodnjepliocenskega ravnika, in sicer v obliki m ajhnih pla- 
notic, na Kumu in Bohorju, Gozdniku, Mrzlici, Javorju te r na 
Čemšeniški planini (263).

Tudi v Posavskem hribovju so' ohranjene planote kot ostanki 
prostranega pliocenskega ravnika. Spričo obilne menjave v geo



loški sestavi že na kratke razdalje se planote niso* ohranile v večjih 
enotah, marveč le v m anj obsežnih ostankih. In  sicer v vsem ob
močju Posavskega hribovja, znamenje, da se je bila tudi tu razvila 
široka ravnina tik  ob tedanji erozijski osnovi, ki se je morala 
naslanjati na spodnje pliocensko jezero v Zagorju in v Krški ko
tlini. Kongerijska ilovica se nahaja  tam kaj le največ do višine 
392 m (pri Žigrskem vrhu), medtem ko so* ostanki ravnika v istem 
in sosednem področju v višini 750 do 950 m, a n a  J okrog 550 m. 
Računati moramo* tedaj, da so* usedline pontskega jezera segale 
nekdaj višje pa da jih  je kesnejša denudacija odstranila, razen 
tega pa so kesnejše tektonske prem aknitve višinske razlike še 
povečale. Planote so najbolje ohranjene v apniško-dolomitnem 
ozemlju, v karbonsko-permskem zemljišču p a  so zelo* razrezane. 
Njihova višina ni več povsod enaka, njihova lega ne ustreza prvot
nemu razm erju, marveč so kasnejša tektonska prem ikanja dvignila 
posamezne dele različno* visoko*, najvišje v osredju, nekako okrog 
Kuma in tja  do* Bohorja, k jer so v višini 920—960 m; v severnem 
pasu so* v glavnem 820—850 m, medtem ko se proti Z in proti J 
nahajajo* v višini 720—750 m. Še dalje na J, v Mirenskem porečju, 
so vršine, pripadajoče pliocenskemu ravniku, zaostale v dviganju 
še bolj, pa so* se vzdignile nekako* do 550 m, na JV še niže, a na V, 
v  Rudnici in Orlici nekako 600 oziroma 640 m (263 ; 273).

O d velike pliocenske uravnave dalje se je tu  uveljavljalo v 
glavnem dviganje, in sicer postopno* dviganje, ki so* ga prekinjale 
dobe mirovanja. Tem ustrezajo* terase, ki so* tudi tu  p rav  dobro 
ohranjene, in sicer so na splošno* čim nižje in mlajše, tem manj 
obsežne. V celem se je moglo* tu  ugotoviti osem teras pod plio
censkim ravnikom, a pod njimi, do dna dolin, sledijo še najm lajše 
kvartarne police. Ob postopnem zniževanju erozijske osnove ter 
napredujočem  vrezovanju rek v globino je v ostankih pliocenskega 
ravnika ter na zgornjih terasah, n a  triadnem  apnencu, postopno 
prevladovalo zakrasevanje, zaradi česar so* se apniške ravni po
sebno dobro* ohranile. Na njih imamo* nekatere kraške oblike, zlasti 
vrtače, pa  podzemske jame, nekatere suhe doline ter majhne po- 
nikve. Zlasti se vidijo kraške oblike v severnem krilu  litijske an ti
klinale, k je r so na prim er severno od Save na gosto izoblikovane 
vrtače pa  tudi suhe doline. Slično kraško* površje moremo* opa
zovati v Kumljanski skupini, k je r so zlasti številne suhe doline. 
Toda n ik jer ni kras toliko razvit, da bi dajal značaj pokrajin 
skemu licu.

Sistem teras je  razvit ob vseh dolinah, razen v najtesnejših 
debrih. V njih se dado dobro razlikovati od drugih nekatere večje



ali glavne, in sicer zlasti v višini okrog 620 m, 550—560 m, 420 
do 450 m za Savsko- dolino ter njej najbližje predele. Tudi te terase 
so- sila važne za površinski značaj, posebno važne pa za gospo
darsko- geografijo; na njih  so njive in travniki ter naselja.

Za oblike dolin je  razen navedenega značilno- še naslednje. Po 
veliki večini so- razvite v debrski obliki, tudi Če nim ajo pravega 
značaja debri. Malokje imajo doline razen večjih ka j ravnega, 
nasutega dna. Še Sava z največjimi stranskim i dolinami ima prav  
malo nasutega proda. Zato- za naseljenost dna dolin razmeroma 
malo pomenijo.

V celem kaže Posavsko hribovje značilnosti zelo krepko po
mlajenega predela. Reliefna energija je  tu  zelo velika, saj znaša 
v osredju 750—1000 m. D a je čim bliže sedanjosti tem bolj p re
vladovalo dviganje nad  mirovanjem, o tem nas uči dejstvo, da se 
je pomladitev stopnjevala v novejših geoloških oddelkih. Zato 
imamo v toliki meri tesne debri ter soteske in zato imajo reke še 
zelo neizravnan tok (prim. imena Sopo-ta, Šumnik, Bistrica itd.). 
Toda prezreti ne smemo- pri tem, da  obilna udeležba apnenca- 
dolomita še stopnjuje učinek naznačenih tektonskih in morfoge- 
netskih svojstev, povečujoč svojstva mladosti.

Od očrtanih površinskih svojstev, ki označujejo- poglavitni del 
Posavskega hribovja, se razlikuje relief le v vzhodnem pasu. In 
sicer v dveh področjih. Na Dolenjskem, ob Mirenski dolini ter med 
njo- in Krško kotlino, je bilo kesno-plio-censko dviganje mnogo manj 
izdatno, tako da je tu  glavni ravnik ostal v višini okrog 550 m. 
H krati je tu  geološka raznolikost mnogo- manjša, saj sestavljajo 
površje domala le mezozojske, največ triadne kamenine. Spričo 
tega je relief bolj miren, položen ter zaobljen, reliefna energija 
le skromna, obsegajoča le nekako 200—350 m višinskih razlik. 
Spričo- tega so ob znatnejših rečicah večje ploske doline z vlažnim 
dnom in s poplavami. Podobno je na SV s približevanjem na So
telsko. Kakor so Zagorje razkosali prečni prelomi, podobno- se 
severno od Bohorja na črti Go-lo-binjek, Voluš, Breze (Šentrupert) 
starejše kam enine skrijejo- pod terciar, k i tvori vse površje tja  
proti Sotli z izjemo Rudnice ter osamljenega Rifnika. Tu m anjkajo 
za obliko- površja tako- značilne razlike med apnikom-dolomitom 
ter ostalimi starejšimi kameninami. V endar jih do neke mere nado- 
mestuje razloček med litavcem ter ostalimi terciarnimi hribinami, 
ki se mu ima površje zahvaliti za nekatere p rav  slikovite značil
nosti (na prim er okrog Planine). N adalje so tudi tu  relativne višine 
manjše, saj znašajo- nekako- 200—300 m. Spričo tega spominja po
vršje tuka j v znatni meri na sosedno Zagorje in na Rogaško podolje.



Toda prevladujoča znatnejša nadm orska višina je pripomogla, da 
se je izoblikovalo hribovje in ne gričevje; goricam slično površje 
se uveljavlja tem bolj, kolikor bolj se bližamo Sotli.

POKRAJINE POSAVSKEGA HRIBOVJA, NAJBLIŽJE CELJSKI KO

TLINI. Po tem kratkem  pregledu prirodnih svojstev Posavskega 
hribovja naj uvrstimo tu  geografski opis onih pokrajinskih pre
delov iz te velike geografske enote, ki so Celjski kotlini najbližji,

Pod. 213. Mrzliško pogorje 
Pogled z Mrzlice proti Menini

se neposredno' naslanjajo« nanjo in so po svojem gospodarstvu, po 
prometnih zvezah, po upravni organizaciji te r po- vsem svojem 
demogeografskem življenju neposredno' ali posredno zelo močno 
navezani nanjo. To> je predvsem Dolina ob spodnji Savinji, ki 
p ripada tako rekoč neposredni okolici Celja, a se vendarle med 
prebivalstvom nikdar ne razum e pod označbo Spodnje Savinjske 
doline. To je gorska pokrajina, ki se razprostira tik  južno ob 
Celjski kotlini, na  obeh straneh doline ob spodnji Savinji in ki 
jo v pom anjkanju skupnega imena iz žive ljudske govorice ime
nujemo po Mrzlici, če ne absolutno najvišji, pa gotovo osrednji in 
najpomembnejši gori v njej. In  to je  končno še Kozjansko, široka



hribovita pokrajina v vzhodnem delu Posavskega hribovja, z osred
jem v dolini sotelske Bistrice pa  v razvodnem področju okrog 
Planine ter v dolini ob srednji Sotli, k i se ponaša z najbolj samo
svojimi, kakor Zgornje Sotelsko, na panonsko obrobje spominja
jočimi prirodnimi in gospodarskimi ter prebivalstvenimi potezami. 
Vse te štiri pokrajinske enote pa so kakor robni deli Savinjskega 
predela in pripadajo v demogeografskem smislu skupnosti Celj
skega področja.

Pod. 214. Mrzliško pogorje
Pogled z Mrzlice proti vzhodu

MRZLIŠKO POGORJE. Pokrajina Mrzliškega pogorja je tista, ki 
daje značaj južnemu obzorju in obrobju Spodnje Savinjske doline. 
S svojimi neštetimi priostrenimi in čokatimi gorami pomeni ne
navadno razgibano, nadvse nemirno silhueto pogledom iz Celjske 
kotline.

Pokrajina pogorja Mrzlice se začne tik  vzhodno' od Trojan. 
Ob Trojanskem prelazu se značaj Posavskega hribovja močno 
spremeni. K ar štiri doline teko do tuka j vzporedno: Č rna dolina, 
Tuhinjska, Č rni graben, M oravška in še Savska dolina. Nekako 
pri T rojanah se prve nehajo, le Savska dolina se vleče še naprej 
proti vzhodu, medtem ko so v nadaljevanju Moravške doline za



rezane poševnoprečne kotlinice: Zagorska, Trboveljska in Hrast- 
niška. Namesto nadaljevanja Črnega grabna in Tuhinjske doline 
pa v id imo široko in dolgo raj do gora, ki se začno ob Trojanah s 
Čemšeniško planino (1206 m), dosežejo' v Javorju 1131 m, Mrzlici 
i 119 m, v Gozdniku 1092 m, a v  Tolstem vrhu, vzhodno' od Savinje, 
830 m. Mrzlica je sicer šele tre tji najvišji vrh, toda ima bolj cen
tra ln i položaj, je vidna daleč naokoli, zato' se nam zdi najbolje, 
da vse pogorje imenujemo po' njej.

Pogorje Mrzlice pomeni, če govorimo v jeziku geologov, tro
jansko antiklinalo. Toda medtem ko je  zahodno' od Trojan v 
osredju te antiklinale izoblikovana podolžna dolina Črni graben, 
je vzhodno od tod antiklinala ostala ohranjena in  pomeni glavni 
hrbet Mrzliškega pogorja.

Njen visoko' vzbočeni antiklinalni svod se v glavnem ujema 
z oroplastiko, saj tvori visoki hrbet, k i se vleče n a  črti Čemšeniška 
planina, Mrzlica, Gozdnik, Tolsti vrh; razvodnica med Celjsko 
kotlino in južnim  odtokom teče po' njem. Na široko so’ v njem 
razgaljene stare kamenine, werfenski, permski in zlasti karbonski 
škriljevci ter peščenjaki. Triadne apnike in dolomite je  odplako- 
vanje — m orda tudi tektonsko prem ikanje — povečini odstranilo 
z njih, a  k je r so' ostali, so izoblikovani v priostrene ali čokate 
vrhove znatnejših višin. Vse najvišje gore pripadajo* apniško-dolo- 
mitnim triadnim  ostankom, Tolsti vrh (838 m), Goli vrh (934 m), 
Gozdnik (1092 m), Mrzlica (1119 m), Partizanski vrh (985 m), Javor 
(1131 m), Čemšeniška (ali Velika) planina (1206 m) in druge. Oro- 
plastično pridejo tembolj do veljave', ker so potoki v manj odpor
nem škriljevem zemljišču okrog njih  zarezali zelo' globoko svoje 
doline in grape. Ni čudo, da slovijo' gore v trojanskem  antiklinal- 
nem hrb tu  Mrzliškega pogorja po svojih širokih razgledih; na treh 
od njih (Tolsti vrh, Mrzlica, Partizanski vrh) so že do' sedaj nastale 
turistične koče.

Mrzliško pogorje se znižuje le prav  polagoma ter neenako
merno' proti Celjski kotlini. Tu imamo opravka s prav  interesantno 
in gospodarsko' važno posebnostjo1, ki jo najlaže razložimo z na 
vedbami geologov. Tuhinjska dolina se namreč neha ob Motniku 
(pravzaprav že ob Kozjaku), v  smeri njenega vzhodnega nadalje
van ja  pa vidimo' v severnem boku pogorja Mrzlice na več krajih  
oligocenske in miocenske hribine, ki so stisnjene med starejše k a 
menine-. V njih imamo dejansko nadaljevanje Tuhinjske sinklinale, 
ki p a  je tu  tako stisnjena in raztrgana, da je kratko malo vključena 
v enotno pogorje Mrzlice. N akazana je seveda v zgradbi, p red 
vsem v terciarnih plasteh, ki se kažejo na površju v presledkih,



zlasti okrog Ostrovca nad Taborom, okrog Zabukovice ter Liboj in 
pri Pečovniku južno od Celja. Toda ta  o-zki pas zgomjeligocen- 
skih soteških plasti je po starejših hribinah ločen od Savinjske 
doline. Soteske plasti vsebujejo premogovne sloje, ki nudijo* osnovo 
za premogovnike v Pečovju nad Štorami, v Pečovniku pri Celju, 
v  Zabukovici ter Libojah, k je r se izkorišča tudi oligocenska glina 
v keram ično predelavo', medtem ko- so- pri O jstrici nad Taborom 
dobre premogovne plasti le ugotovljene (22). Oligocenski pas, 
na katerem  se vidijo* od Savinje pri Polulah-Pečovniku proti 
vzhodu tudi miocenske plasti, ne tvori nepretrgane enote, marveč 
je razgaljen v porečju prečnih potokov, tekočih iz antiklinalnega 
h rb ta  na S k  Savinjski dolini. Tudi orografsko* se le slabo uve
ljavlja kot podolje, še najbolj v vzhodnem delu, med Preboldom 
in Štorami. Mnogo* pa  je pripomogel k  razgibanosti površja, zakaj 
prečni pretoki so* razrezali ves robni pas na manjše orografske 
skupine, ki so jih podolžno* zasnovane dolinice, v zvezi z geološko 
menjavo, še bolj razčlenile. Tako* je nastala obilica krepko izobli
kovanih in priostrenih gora, ki dajejo* pokrajini ob pogledu iz Sa
vinjske doline izredno* slikovito* lice, na  k a r  nas opozarjajo* tudi 
krajevna imena. Kompaktnejši postane oligocenski pas ob Motn iš- 
nici; tudi tu  vsebuje prav  dober premog, ki se v rudniku  Motnik- 
Bela ne izkorišča trajno* pač zaradi neugodne prometne lege.

Te poševno-prečne dolinice vežejo Mrzliško* pogorje na savinj
sko stran, pod Libojami, pri Zabukovici-Grižah, pri Preboldu, k jer 
je ob Reki navzgor čez Preval (728 m) speljana cesta n a  Trbovlje, 
ob Ojstrici nad  Taborom ter ob Boljski, po* kateri teče starodavna 
pot na Trojane in naprej k  Savi in v Ljubljansko kotlino*. Med 
take poševnoprečne doline spada pravzaprav  tudi dolina ob spod
nji Savinji, ki je prerezala celotno Mrzliško* pogorje ter ločila od 
celote gorski sklop okrog Tolstega vrha.

Staremu kam ninskemu jedru trojanske antiklinale se višine 
proti vzhodu od Savinje naglo znižujejo; ob vzhodnem koncu 
Celjske kotline pa se popolnoma skrijejo pod terciarno odejo*. 
Zadnji triasni ostanek, k i moli iznad terciara, obdan s kopami iz 
andezita sestoječih hribov, je osamljena gora, R ifnik (570 m), južno 
nad Šentjurjem. Šele daleč onstran Zgornje Sotle pri Rogatcu in 
zlasti okrog Lukovčaka se znova pojavijo* brda iz andezita ter 
triasnih kam nin kot predstavnik severnega krila  trojanske anti
klinale, medtem ko se kot podaljšek južnega njenega krila  izpod 
terciara že tostran Sotle vleče dolga pa ozka Rudnica,

Kakor ob Rifniku, so andezitni griči in podobne manjše erup 
tivne zaplate v bližini Celja na jugu, na prim er Hum  (576 m) nad



Liscami; pričajo, đa so se v spodnjem miocenu v območju sever
nega k rila  trojanske antiklinale odprla ognjeniška žrela. Tudi tu 
je prispeval trd i andezit k  živahnejši izobliki površja.

Višave v pogorju Mrzlice»so očitno dolgo uporabljali predvsem 
za planinsko' pašo. Tako> smemo sklepati po* imenu »planina«, ki 
ga ima več gora, na prim er Čemšeniška ali Velika planina, Mala 
planina, Sveta planina, Reška planina, Planinica (ob Tolstem 
vrhu), Mrzla planina in morebiti še kako' gorsko ime, katerega 
prvotna oblika je danes zabrisana (Mrzlica?). Tudi danes je še 
živinoreja v teh gorskih krajih  najvažnejše gospodarsko udejstvo
vanje pa gojenje sadnega drevja, medtem ko' je za polje v teh 
strm inah mnogo slabše. Ker je zlasti v vrheh zelo strmo, gredo 
najvišje km etije m anj visoko nego na prim er na Kobanskem in se 
na splošno ustavijo pod 900 m. V prevladi so posamič stoječe 
kmetije, a v nižjih legah manjše, razložene skupine kmetskih 
domov te r zaselki. Na prave vasi zadenemo le na širših terasah 
p a  v širših dragah in dolinskih legah v nižjem svetu. Zlasti se je 
zgostila naseljenost v nižjem robnem področju, k jer fragmenti ter
ciarnih slojev v planih zatrepih razodevajo' sledove tuhinjske sin
ki inai e, predvsem v Libojah, Zabukovici, Zahomu, Lokah, O jstrici 
itd. Tu je premogovno' rudarstvo prispevalo h gostejši naselitvi pa 
z njim  zvezana industrija. N ajvečja in najgostejša naselja pa so 
povsod na zunanjem  robu, bodisi na  severu ob Celjski kotlini 
kakor na jugu ob premogokopih. Gorski kraji so tu  sploh v dosti 
ugodnih pogojih, da imajo ljudje iz njih blizu do gospodarsko 
naprednih, rudarskih  ter industrijskih središč na severu in na jugu, 
bodisi pri iskanju dela kakor pri prodaji kmetijskih proizvodov. 
Brez tega ugodnega sosedstva bi bilo' odseljevanje iz te gorske 
pokrajine še mnogo večje, kakor je, čeprav moramo naglasiti, da 
je že v dosedanjih pogojih prav  izdatno, v vsem gorskem področju 
od Trojan do> Brez (Šentruperta). Višave so praznijo' in ljudje se 
prestavljajo v nižave k  zaslužku in boljši eksistenci.

DOLINA OB SPODNJI SAVINJI

Dolina ob najspodnejši Savinji, pod Celjem, je zarezana 
prečno skozi Posavsko hribovje, tako  da nam  pot od Celja do 
Zidanega mosta nudi interesanten prerez skozi geološke »Posavske 
gube«. Zato' je ta  dolina pretežno ozka, mestoma celo prava deber.

Tik ob Celju zavije Savinja iz podolžne smeri v ostrem zavoju 
proti jugu* N jena prečna dolina je tu  zarezana skozi ne široko



progo srednjetriasnih kamnin, škriljevih in  apniških, z obilnimi 
vključki andezita; ves ta  pas predstavlja pravzaprav  nadaljevanje 
južnega krila Menine, ki pomeni hkrati severno krilo tuhinjske 
sinklinale. Tu je dolina ozka; ob reki ni n ik jer prostora za dan jo 
ravnico, zato jo* je  bilo v fevdalnih časih lahko* zapreti. N a levi 
strani pričajo* o* tem n a  hribu 411 m razvaline starega Celjskega 
gradu, a  na desni na  planotici Miklavškega hriba (400 m) cerkev 
sv. Miklavža, zaščitnika čolnarjev in splavarjev.

Pod. 215. Hribovje ob spodnji Savinji
Pogled z Lisce proti Gozdniku

Ob zavoju med Polulami in Košnico* je dolina Savinje izdol
bena v dno* tuhinjske sinklinale z miocenskimi in oligocenskimi 
sloji, k i dajejo* v Pečovniku dober premog. Toda reka je  tu  v 
glavnem delu že prerezala terciarne plasti in se zajedla skoznje 
v trde triasne apnike te r dolomite, zato je njena dolina p rava 
tipična deber. Za naselje Pečovnik je bilo* s težavo najti prostora 
malo vstran, na terciarnem ozemlju.

Med Tremerjem in Laškim je Savinja svojo* dolino* zarezala 
naravnost prečno* skozi osredje Mrzliškega pogorja in načela na 
svojem globokem pretoku že jedro* trojanske antiklinale s karbon
skimi te r nekoliko tudi permskimi kam ninam i. Zato* je dolina tudi
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tu  tipična deber, dasi vendarle ne s preveč strmimi pobočji; ob 
njen južni zaključek je  postavljeno Laško, ki je imelo sprva ime 
Deber, kakor pripoveduje nemško ime Tiiffer, nastalo iz Deber, 
slovenskega imena za to sotesko.

O d Laškega do Rimskih Toplic je dolina Savinje vrezana v 
dno* trboveljske sinklinale, ki so jo geologi p rav  tuka j študirali 
najprej in jo sprva imenovali »laško' sinklinalo«. Dolina je  tu  se
veda prostornejša, obdana z nižjimi griči in hribi, saj so* terciarne 
kam nine mehke in malo odporne. Tu dobiva Savinja, ki sama dela 
mnoge zavoje, obilo dokaj dolgih pritokov, od desne Rečico, ki 
teče v glavnem še v karbonu, ter Breznico, od leve Lahomščico in 
Gračnico, ki pa  je  tudi že prerezala terciar te r ga odstranila, tako 
da teče sedaj po samem triasnem apniku te r dolomitu in je ob 
njej tesna, zelo skalnata deber; v  njenih odljudnih samotah so 
fevdalci okr. 15 km  od Savinje ustanovili starodavni samostan Jur- 
klošter.

Med Rimskimi Toplicami in ustjem Gračnice zapusti Savinja 
dno trboveljske sinklinale ter prestopi v  območje naslednje velike 
zgradbene enote Posavskega hribovja, v veliko> litijsko antiklinalo, 
ki predstavlja vsekakor osrednji predel »Posavskih gub«. Tu se je 
reka zarezala v zelo trdne triasne apnike in dolomite, zato' je njena 
dolina zelo tesna, zopet povečini p rav a  deber, toda z zelo strmimi 
pobočji in obilo1 skalnate goljave. Tak značaj ohrani p rav  do izliva 
v Savo pri Zidanem mostu. Le ponekod je reka dosegla že wer- 
fensko', perm sko in zlasti karbonsko1 jedro antiklinale; na takih 
krajih  je dolina za spoznanje prostornejša in pobočja položnejša, 
kakor na prim er pri Brišah. Po veliki večini pa se svet strmo dviga 
v višave Kozja. 907 m in Straškega vrha 914 m, od koder se ka- 
meniti drobir posipa celo v pravih  meliščih. To je  p rav  divja, 
slikovita, k a r  alpska pokrajina tu, ob ustju  Savinje.

Kako' se je izoblikovala ta  prečna dolina ob najspodnejši Sa
vinji, bo* težko do k ra ja  raztolmačiti, ker so' zanesljivejši sledovi 
pretočitve že davno' zabrisani. Zgornji prečni del, nekako od Celja 
pa do Debra, dela vtis malega pritoka Savinjske doline, kakor jih 
vidimo’ v  severnem krilu  Mrzliškega pogorja, saj posnema v vsem 
zavoje Reke, Ojstrice, zgornje Boljske in drugih. Odločilna pre- 
točitev se je  morala izvesti v območju trojanske antiklinale, med 
Laškim  in Tremerji. Podoba je namreč, da  se je  odtok iz trbo
veljske sinklinale že zelo zgodaj usmeril k  Savi, že v območju 
zgodnjih reliefnih depresij. Saj vidimo priče 0 ‘ tem v miocenskih 
plasteh, ki so ohranjene visoko nad  sedanjim dolinskim dnom 
okrog Zidanega mosta, torej v območju litijske antiklinale.



Dolina spodnje Savinje je jako  vijugava in dela nekaj prav 
ostrila ovinkov, ki so očitno v genetični zvezi s tektoniko, z geo- 
loško-petrografskim značajem ozemlja in s hidrografskim raz
vojem reke. Kako1 sveži so še sledovi tektonskih prem ikov v ze
meljskih grudah, pričajo topli izvirki, ki so- nanizani ob močni 
prelomni črti, potekajoči po dnu trboveljske sinklinale. Tako> so 
močni in topli, da so- dali osnovo za zdravilno- izkoriščanje in 
da so se na njih razvile toplice v gospodarsko pomembna zdravi-

Pod. 216. Dolina ob spodnji Savinji

lišča. Tu so toplice pri Laškem in v Rimskih Toplicah, ki sta po
stala oba zelo sloveča turističnoprom etna kraja, a v nadaljevanju 
iste topličnice imamo Toplice pri Zagorju in Medijske toplice, v na 
sprotni smeri pa p rav  takoi tople izvirke, dasi skromnejše, brž 
vzhodno- od Podčetrtka, tik  onstran Sotle pod goro Špičlcom.

D olina spodnje Savinje je tesna v vsem obsegu; tudi tam kaj, 
k je r teče po mehkem terciaru, kakor je med Laškim te r Rimskimi 
Toplicami, se je moglo- njeno- dno le p rav  malo razširiti. Malokje 
se je moglo v njenem dnu nabrati kaj malega prodne nasipine; 
na več krajih  teče reka po živi skali. Krepki dvigi vsega tega pasu 
so brez dvoma največ pripomogli k temu. K značaju debri je 
mnogo- pripomogla obilna m enjava v kakovosti kam enin; bodisi 
med triadnim i apniki-dolomiti ter paleo-zo-jskimi škriljevci se na 
k ra tke  razdalje uveljavlja učinkovita razlika v izobliki reliefa,



kakor podobno med različno trdim i sloji terciara, ki so1 izredno 
močno prepoceni, prem aknjeni in nagubani. Vse to' je pospeševalo 
globinsko erozijo* ter uvrstilo' zelo* strma pobočja in priostrene 
vrbove med položnejše dele v reliefu. Ustvarilo* je izredno sliko
vitost površja, ki pride ob absolutno nizkem dolinskem dnu (pri 
Celju 240, Laško 230, Zidani most 197 m) še posebno krepko do 
veljave. Dolino* obdajajo* strmi, povečini krepko priostreni vrhovi, 
v severnem krilu  litijske antiklinale celo obsežnejša zakrasela p la 
nota Stražkega hriba (880—910 m), v nadaljevanju skalnate gore 
Veliko Kozje (987 m); med njim a nad  Zidanim mostom je soteska 
najtesnejša in najbolj skalovita, K izredno* živahni razrezanosti so* 
mnogo pripomogli savinjski pritoki, k i so izdolbli svoje podolžne 
debri zelo globoko* in prav  na daleč (Rečica, Ična, Lahovnica, 
Gračnica). Med njimi je  posebno slikovita soteska ob Gračnici, ki 
je zarezana v severno apniško krilo litijske antiklinale zadaj za 
Kozjim in Lisco*; v njeni slikoviti, še dandanes malo poseljeni 
samoti so v srednjem veku osnovali znameniti samostan J u r -  
k  1 o* š t e r. Še danes so vidni v veličastni gorski in gozdni pokra
jini njegovi ostanki, a v naslonitvi na veliko* veleposest, dedinjo* 
po nekdanjem  samostanu, se je tu  razvila večja, postojanka žagar
ske in prave lesne industrije, ki pa je bila v zadnji vojni docela 
uničena. Slikovitost pokrajine poživlja vinska trta, ki jo* vidimo 
v pripravnih  južnih legah na raznih k ra jih  od Celja do Zidanega 
mosta, dasi n ik jer toliko*, da bi prihajalo* vino v poštev izven do
mače porabe. Povsod po* položnejših legah v pobočjih se belijo 
raztresene hiše in  m ajhni zaselki.

Spričo tesnega, ponekod debrskega značaja dolina spodnje 
Savinje ni mogla nuditi osnove za znatnejšo zgostitev naseljenosti; 
razen na  nekaterih  redkih mestih, obljudenost v njej ni k a j večja 
nego* na hribovju na desno* in levo*. Prebivalstvo se je moglo* znat
neje zgostiti le na neruralnih temeljih.

Dolina ob spodnji Savinji se je že zgodaj odlikovala kot pre
vajalec prometa, in sicer v zvezi s spodnjo* Savsko dolino*; po* njih 
je tekla prečna zveza med velikima cestama od Celjske do* Krške 
kotline s priključkom  stranskih poti. Znatnejšo* vlogo je imela ta 
cesta v rimski dobi, a tudi za srednji vek je ugotovljena, V novi 
dobi jo je izpopolnila železnica, s čimer se je tod naravnal veliki 
promet. S tem so* bili podani za urbansko* gospodarstvo najboljši 
pogoji, tembolj, ko so* v stranskih dolinah nastali premogovniki. 
Bližina Celja in Trbovelj je še po svoje pripomogla k  poživljenju 
gospodarske podjetnosti, a topli izvirki so dali temelj za tujski



promet. Ni čudo., da je dolina ob spodnji Savinji gospodarsko' zelo 
razgibana in jako prom etna pokrajina.

L a š k o .  U rbansko središče doline je Laško, ki je  nastalo' v 
onem delu, k je r je Savinja prerezala sinklinalno podolje ter v njem 
ustvarila prostornejše in položnejše površje. Soseska je bila n a 
seljena že v železni dobi, a v rimskem času se je obljudenost jako  
stopnjevala; številna k rajevna imena (Lahomšek, Lahovno, Lahov-

Pod. 217. Laško

nica p a  Laško samo) pričajo, da se je obilo starega prebivalstva 
tod rešilo še v slovensko1 dobo. D a je bilo tu  znatnejše naselbinsko 
jedro v zgodnjem srednjem veku, o tem priča tudi pražupnija, ki 
je nastala tukaj.

Nedvomno' je že ta tradicija  naselbinskega jedra nudila p ri
vlačno osnovo za srednjeveško' tržišče. Njegovo pomembnost pa je 
stopnjeval strateški moment. Tu se dolina razširi ob prestopu iz 
tesne debri, k i jo je izdelala Savinja na poti skozi trojansko anti- 
klinalo; ob njenem zaključku, na prehodu v sinklinalo, stoji vasica 
Deber, ki je dala osnovo nemškemu imenu Tiiffer za grad in trg. 
Grad, ki je pomenil sedež gospostva nad prostrano okolico, je 
nastal v notranji zvezi s sotesko, in sicer na levem bregu reke, na 
pomolu Huma, ki sestoji iz trdih triadnih dolomitov, nudečih pri- 
rodno osnovo za utrjeno postojanko. N a njem je stal najstarejši



grad, danes »Stari grad«, a pod njim  je nastal kesneje drugi grad, 
ki je tudi že v razvalinah. Pod njim  se je razvilo tržišče, ki se kot 
trg  označuje že v letu 1227, tedaj mnogo* prej nego Celje. Ker je 
bilo v deželnoknežji lasti in sedež obširnega gospostva, je zelo 
verjetno, da je bilo sprva imenitne jše od Celja samega. Nedvomno 
je k  namestitvi tržnega k ra ja  pripomogla lega v bližini stranskih 
dolinic; vsekakor je bil od nekdaj v podolžni smeri olajšan prehod 
po sinklinalnem podolju, zlasti proti Trbovljam—Zagorju, pa tudi 
proti Šentjurju, Jurkloštru in Planini. Te prometne ugodnosti 
lege so- olajšale tržno* funkcijo* Laškemu, da je  moglo v moderni 
dobi k a r  dobro* napredovati, dasi mu je urbansko vlogo v marsičem 
zasenčila bližina Celja. Tu se je naselila pred desetletji pivovarna, 
k i je  sicer km alu nehala, toda dobila naslednico* v modernem, 
velikem pivovarništvu. Obilica lepih gozdov n a  visokem hribovju 
tega predela je privabilo* nekaj lesne trgovine ter mizarske obrti.
V novejši dobi se je  začela tu  nam eščati tekstilna industrija; tu  
je  tovarna volnenih izdelkov, zaposlujoča blizu 40 ljudi. Mnogo 
je pripomogla k  uspevanju upravna funkcija; že od poprej je 
bilo* Laško* sedež sodnega okraja, a od leta 1924 je bilo tu  na 
čelstvo novoosnovanega okraja, Leta 1927 so* k ra ju  podelili naslov 
mesta. Končno so* topli izvirki dali osnovo* za lepo* urejeno zdra
vilišče in kopališče, k i privablja n a  leto povprečno do 3300 gostov, 
saj je k ra j postal privlačno letovišče tudi po* svoji slikoviti gozdni 
okolici in za kopanje prijetni Savinji; obilica vil priča o* tej panogi 
gospodarske osnove. Sploh je gospodarska struk tu ra  mesta izra
zito urbanska. Saj ima po poklicu 44,3 %  v industriji in obrti 
zaposlenih, samo* 1,9 %  je  izkazalo kmetijski poklic. V dobi 1880 
do 1931 je izkazalo Laško napredka za 53,5 %, a v vsem obdobju 
1880—1953 celo za 104 %, k a r  še po* svoje priča o njegovem urban- 
skem značaju. In  tako* šteje Laško*, ki je imelo* leta 1880 le 706, 
a 1931 1084 ljudi, v letu 1953 že 1441 prebivalcev.

R i m s k e  T o p l i c e .  N a južnem robu trboveljske sinklinale 
so* močni izvirki tople vode, k i so* dali temelj za nastanek Rimskih 
Toplic. Tudi ta soseska je bila še v prazgodovinski in rimski dobi 
naseljena (prim erjaj bližnjo* Šmarjeto; našli so* tudi znake, da so 
toplice uporabljali že v rimskih časih. Toda pridevek »Rimske« 
so dali krajevnem u imenu šele okrog le ta 1845, ko* so* tu  našli 
rimske izkopanine (prim. 2). Sedaj so Rimske Toplice lepo* urejene, 
p rav  sloveče te r privabljajo' vsako leto* obilo*, okrog 700 gostov. 
Toda ostale so le majhno naselje 380 prebivalcev, medtem ko jih 
je v bližnji Šmarjeti 156. Imajo* le manjše tovarniško podjetje 
lesne galanterije, ki zaposluje blizu 150 delavcev.



KOZJANSKO. — PREGLEDNA KARAKTERISTIKA. Kozjansko- je 
pokrajina vzhodnega Posavskega hribovja. Njeno osredje je do
lina Sotelske Bistrice in hribovje okrog nje, a ka j vse se še računa 
zraven, ni dovolj dognano. Saj je  pravzaprav  tudi označba »na 
Kozjanskem« primeroma mlado- pokrajinsko ime, ki smo ga na  
široko začeli uporabljati dejansko- šele v najnovejši dobi, posebno 
ko so si v partizanskih borbah kraji okrog Kozjega pridobili

Pod. 218. Razgled z Bohorja proti severovzhodu

Terciarne gorice so v megli, 
a kakor otoki molijo iz n je  visoke gore iz starejših  kamenin

sloves. Vsekakor bomo šteli zraven vse porečje Bistrice na južno 
stran do Orlice te r Svetih gora, a na severu ves svet do Rudnice 
z Zusmom in do- gora v terciarnih hribih zahodno od tod, okrog 
D obja in Kalo-bja. N a zahodno- stran se mora pač računati h 
Kozjanskemu gorski svet do- tam, k jer se prevesi neposredno v 
Savsko- dolino, torej do- okrog Bohor ja  (1023 m) in  okrog Voluša 
(787 m). N a vzhodni strani bomo- obravnavali skupaj s Kozjanskim 
še nizki svet terciarnih goric okrog Verač in V irštanja ob Sotelski 
dolini kakor tudi dolino srednje Sotle samo. Saj je  ta  v področju 
med Rudnico- ter Svetimi gorami ne sicer po svoji prirodi, pač 
pa  po- celotnem odročnem položaju, po- zatišni legi in po veliki 
oddaljenosti od prometnih ter gospodarskih središč dejansko samo



robna pokrajina ob Kozjanskem, ki je ena naših najsamotnejših 
pokrajin.

Ako poskusimo sedaj našo* tako obmejeno pokrajino karakte- 
rizirati še z opisom geologov, moramo navesti predvsem naslednje. 
O sredje Kozjanskega, to* je  hribovje iz starih kamnin, v glavnem 
iz triadnih apnikov in dolomitov, pa tudi werfenskih, permskih 
ter karbonskih škriljevcev, zlasti bolj na zahodu. Po* tektonski 
zgradbi je to območje znamenite litijske antiklinale, v kateri je 
izdolbena Savska dolina od Ljubljane pa skoro do Sevnice in 
dolina ob Savinji pod Rimskimi Toplicami. Toda vzhodno* od 
srednje Bistrice, med Pilštanjem  in Podsredo, se antiklinalni svod 
s triasnimi kam ninam i naglo* skrije pod terciarno odejo* ter Sotle 
sploh več ne doseže; od tod dalje zavzemajo* vse površje mlado- 
tereiarne plasti, do* Sotle mioeenski, a onstran Sotlei pliocenski 
sloji, iz katerih  so* vse prekrasne nizke gorice osrednjega Zagorja.
V območju kozjanskih antiklinalnih gora se dviga najvišje Bohor 
1023 m.

Južno* od Bohorja se vleče terciarna sinklinala, ki se imenuje 
ali po* Mirni ali po Sevnici, k i pa  jo moremo* najbolje imenovati 
po Senovem, kjer je na njenih premogovnih skladih nastal znaten 
premogovnik. Senovska sinklinala se med Vetrnikom ter Orlico 
zelo zoži in preide čez Podsredo* ter Bistrico na Sotlo* ter čeznjo 
v Hrvatsko* Zagorje, k je r se njen miocen p rav  tako* skrije pod 
pliocensko odejo*.

Južno* od senovske sinklinale se vzdiguje Orlica (698 m), ki 
sestoji zopet iz triasnih apnikov ter dolomitov, z werfenskimi, 
permskimi te r karbonskim  osnovami. To je zadnja, najjužnejša 
antiklinala Posavskega hribovja, k i se onstran Save nadaljuje v 
Krškem hribovju ter Radulji. Orlica se proti SV nadaljuje v Svetih 
gorah (621 m) ter K unšperku (598 m), s katerim  se spusti v dolino 
Sotle, a se na hrvatski strani vzdigne onstran samotne, a lepe so- 
telske soteske Zelenjak še v zadnjo apniško-dolomitno vzpetino 
Cesargrad (509 m). S Cesargradskim brdom se neha orliški an ti
klinalni hrbet ter se skrije pod širno terciarno* odejo* pliocenskih 
zagorskih goric. Samo za spoznanje se sredi Zagorske kotline v 
Strugači napne svet, kažoe, da se tod v notranjosti, pod mlado- 
terciarno odejo, vleče nadaljevanje orliškega antiklinalnega svoda.

Kakor Orlica južna, tako je Rudnica severna obmejitev Ko
zjanskega. Rudnica predstavlja južno krilo* trojanske antiklinale, 
tako* rekoč osamljeni zvezni člen med Mrzliškim pogorjem na za
hodu ter nadaljevanjem  onstran Sotle v Desinički (505 m) te r Kuni 
gori (520 m), Strahinjščici ter dolgi, a ozki Ivanščici (1061 m), ki



se tako markantno' kaže pogledom iz slovenskega Podravja  ter 
Pom urja. Z njo< se šele zadnji podaljški starih kam nin Posavskega 
hribovja dokončno skrijejo pod terciarno odejo.

Severni del Kozjanskega med Bohorjem, Volušem in Rudnico’ 
p ripada nadaljevanju  trboveljske sinklinale. Tu je vse površje iz 
mladoterciarnih kamenin, skoro vse iz miocena. Toda te kamnine 
SO' povečini nekoliko trše, predvsem pa je svet tu  tektonsko dvig-

Pod. 219. Kmetski dom v Pristavi ob Tinskem

njen v znatnejše višine, pa  zaradi tega živahno razrezan, tako da 
so v  njem dosežene znatne višine, celo' med 600 in 700 m, v  raz- 
vodnem področju okrog Planine najvišje, celo' do' 733 m. Trbo
veljska sinklinala potemtakem tuka j nima značaja podolja, temveč 
je izoblikovana v pravo hribovje, ne dosti drugače kot ostali deli 
Kozjanskega,

Pokrajina na Kozjanskem in srednjem Sotelskem je nedvomno 
na splošno' med najm anj znanimi na  Slovenskem. Daleč je  od L jub
ljane, a  p rav  tako' oddaljena od Maribora, vrh tega spada med one 
predele, ki so pri nas najbolj oddaljeni od železnice.

Najbolj je  značilno, da se prehod v Kozjansko hribovje izraža 
v vseh smereh najbolj z višjo vzpetostjo. Enake terciarne plasti, 
ki se nahajajo' v  Rogaškem podolju 300—400 m  visoko v glavah 
in slemenih goric, dosezajo v Kozjanskem hribovju 500—600 m



pa tudi več. Tudi od Zagorja sem se izvrši podoben prehod ob 
Sotli, vendar bolj polagoma. Tudi severno Kozjansko hribovje je 
po veliki večini terciarni predel, zlasti vzhodno od črte Breze, 
Jurklošter, Voluš, toda gorotvome sile so- terciarne plasti stisnile 
v znatne višine, a  reke s potoki so jih  preoblikovale v znatne vzpe
tine. V terciarnem ozemlju prevladujejo hribi, ki jih nikakor ne 
moremo več imenovati gorice, z absolutnimi višinami 50Ö do 600 
do 700 m ali celo ka j malega več. Antiklinalni hrbti iz starih k a 
menin, kakor sta Rudnica (687 m) in Orlica (698 m), pridejo oro- 
plastično m anj doi veljave nego slična pogorja v sosednem Zagorju. 
Samo Bohor presega za precej svojo terciarno okolico.

V terciarnem hribovju se najbolj uveljavlja razlika med litav- 
cem in ostalimi, pretežno lapom atim i in  peščenčevimi sloji. Litavec 
je nam reč tod povečini zares prav i apnenec in so zato v njem v 
oroplastiki že na prvi pogled opazne oblike. Vleče se, kakor vse 
geološke plasti, v vzporednih pasovih od V proti Z. Kakor severno 
od Rudnice, so- tud i tu  v njem izoblikovani krepki hrbti, k i za 
nekoliko presegajo okolico1. Vzporedno z Rudnico se vleče hrbet 
Prevorje z daleč vidnim naseljem (552 m) pa  z Dobjem (malo 
pod 623 m). Še značilnejši je pas litavca, ki se vleče južno- od Pre- 
vo-rja mimo Planine in ki se dviga nad slabo odpornim sarmato-m 
s strmo steno, vidno- daleč naokrog. Malo imamo- na  Slovenskem 
tako očitnih primerov izbirne erozije, tako- krepko- izraženega so
glasja med geološko-petrografsko- in morfografsko mejo kot ob tej 
mogočni steni, k i s svojo- svetlo odsekanostjo- obrača nase pozornost. 
Trg P lanina stoji tik  pod njo, a njen stari, sedaj razvaljeni grad, 
je nameščen na njenih skalah, podobno- kot je ob njej stara vas 
Šentvid in vasica Podpeč (ime!), medtem ko- kralju je  visoko vrh 
stene n a  litavcu daleč vidni Križ 733 m visoko.

Tudi po- drugod moremo opazovati zelo krepak  učinek litavca 
v izobliki površja. Na podaljšku Tinskega hrbta, ki ga poznamo 
iz južnega dela Rogaškega podolja, k ra lju je  na  m anjši apniški 
zaplati, ki je ostala nad  m anj odpornim laporjem, n a  čokati kopi, 
vas Kalobje (627 m), ki jo more okolica opazovati od blizu in daleč.
V ostalem pa je naše hribovje v drugih hribinah bolj m irnih oblik, 
m anj razgibano, z dolinami in  grapam i m anj globoko vrezanimi, 
saj smo tu  v razvo-dnem področju med pritoki Sotle, Save in Sa
vinje. Čim bliže Sotli, tem nižji so hribi, tako da dosezajo- nepo
sredno ob srednji Sotelski dolini le še višine 400—440 m. To- so že 
tipične naše subpanonske gorice, ljubke in sončne, z neštetimi 
vinogradi. T a lepa pokrajina ob srednji Sotli se uvršča med naše 
najboljše vinorodne predele; mnogo vina se od tod prodaja, po



dobno kot sadja, dasi dela oddaljenost od železnice dokaj pregla
vice. S trto  zasajene ploskve im ajo znaten delež; v (stari občini) 
Sedlarjevo zavzemajo1 vinogradi 18 %• celotne površine.

Masivna, dolga in tudi dokaj široka Orlica je razmeroma malo* 
razčlenjena s precej številnimi vrhovi preko 600 m, z Velikim 
vrhom (698 m) kot najvišjim . Z višav na Svetih gorah 524 m visoko, 
je razgled široko čez Sotelsko in Zagorje. Redke vasice, ki so* se na-

Pod. 220. Stena iz litavskega apnika ob Šentvidu pri Planini na Kozjanskem

selile na Orlici, so nameščene manj vidno. Zunanje obrobje s p ri
ostrenimi pomoli je  od nekdaj vabilo* na namestitev gradov (stari 
Kunšperk, Sreda, Bizeljsko*, Pišece). Rudnica je  znatno m anj ob
sežna, krajša, ožja in za spoznanje nižja, vrh tega jo je deber 
Brodskega potoka prerezala na dvoje, na pravo Rudnico* in Žusem, 
Tudi Rudnica pride od vzhodne strani oroplastično* kaj krepko do* 
veljave. S svojim širokim hrbtom, dvigajočim se v srednjem in za
hodnem delu 620—666 m, se vzpenja nekako* 100 m nad  visokimi 
litavskoapniškimi hrbti na  S in J; Žusem, kraljujoč s svojima 
dvema cerkvama 603 m visoko*, nedaleč od razvalin starodavnega 
gradu, se razgleduje daleč naokoli. Sicer pa  ima Rudnica kljub 
svoji triadni apniško-dolomitni sestavi — v nji pa se pokaže na 
površje tudi vverfenski škriljevec in vulkanski diabaz (podobno 
kot v Orlici na Bohorju) — malo priostrenih vrhov; prav  značilno



je, da. se njeno ime ne nanaša na  oblike površje, marveč na  ru 
darsko udejstvovanje. P ri Olim ju so kopali železno rudo* in jo še 
nedavno prevažali k  fužinam  pod Bohor, k je r so p rav  tako nekdaj 
kopali železno rudo, izvirajočo iz diabaza (233 b). Tudi glažute so 
bile tukaj. Znamenit historični spomenik je stara lekarna v Olimju.

Najbolj dominantno^ se vzdiguje B o h o r ,  prvo pogorje, ki 
na desni strani Sotle preseže 1000 m. S svojini dolgim hrbtom za- 
graja na južni strani Bistriško dolino, iz katere se dviga dokaj 
strmo. Prostrana, precej široka in p rav  dolga gora je domala vsa 
iz triadnih kamenin. V severnih pobočjih zavzema znaten del po
vršja diabaz, ki je postal rudišče železa; železno' rudo, ki so jo 
tu  kopali, so topili v Fužinah, kjer SO' šele pred nekaj desetletji 
ustavili obrat. Kmetskemu okolju tu je  zgradbe še danes pričajo 
o drugačnih časih.

Bohor je p rav  enotno pogorje, presegajoče okolico za 400 do 
700 m. N ajvišje je v zahodnem delu s površjem 920—950 m, ki se 
z njega vzdiguje najvišji vrh Javornik 1023 m. Vzhodni del je nižji 
in tu  je med posameznimi deli gorovja posebno viden Vetrnik 
(do 712 m), ki se z ostrimi pobočji v mnogih robeh spušča v Bistri
ško dolino pri Kozjem. N ajm anj strmo* se Bohor spušča na  južno 
stran v Senovsko-Sevniško kadunjo; niz pomolov v višini 720 
do 770 m obdaja gorsko ogrodje tudi tu. V položnejših južnih po
bočjih in na širokih terasah ter ostankih starega ravnika v višini 
720—750 m je urejenih precej krčevin z zaselki; obilica studencev 
v triadnih škriljevcih je olajševala kultivacijo-. Na strmih severnih 
pobočjih segajo sklenjeni gozdi prav  do vznožja; v njih se je precej 
udomačila tudi smreka in jelka. Gozd v zadnji dobi precej izko
riščajo za. jam ski les v senovskem premogovniku. Gorska imena 
Planina, Mrzla planina, Pašnica itd. tudi tuka j pripovedujejo, da 
je bilo tu  nekdaj važno planinsko pašno- gospodarstvo'.

SREDNJA SOTELSKA DOLINA. Hidrografsko ter oroplastično 
ožilje pokrajine predstavljata dolini (Kozjanske) Bistrice in sred
nje Sotle. Sotla spada po smeri svojega toka in po> prirodnih svoj- 
stvih doline še k tipu Zagorske hidrografske mreže. Izvirajoča v 
Bočkem pogorju, teče prečno in podolžno po Rogaškem podolju 
ter prereže v srednjem toku vse antiklinalne hrbte. V njeni dolini 
se menjavajo» tesne debri, vrezane skozi ta  pogorja, s širšimi od
delki v sinklinalnih terciarnih področjih, k je r se je moglo razviti 
plosko dno v širini do 1,5 km. Nizke, z vinogradi zasajene gorice 
opozarjajo, da smo tu na prehodu v subpanonsko območje.



V dolini srednje Sotle je nudila soteska ob Rudnici posebno 
prikladno postojanko strateške važnosti. V prazgodovinski dobi je 
bil očitno važnejši zahodni konec Rudnice, k je r so okrog 2usma 
znaki prazgodovinske naseljenosti. Tu je stal na strmem brdu nad 
cesto, ki vodi proti Celju, v srednjem veku trden grad, sedaj že 
davno v razvalinah. Toda za zaporo doline je  nedvomno priklad- 
nejše mesto na vzhodnem koncu Rudnice, k je r teče med njo' in

Pod. 221. Vinska gorica Križ tostran Sotle ob cesti na Kumrovec

Desiničko goro Sotla v tesni soteski. Tu je nastal P o d č e t r t e k .  
Ze zgodaj so« postavili grad, da čuva prehode proti Ogrom. Kesneje 
je pod gradom nastalo naselje, ki je dobilo tržne pravice bržkone 
precej zgodaj, najbrž še pred letom 1275 (prim. 10, 452). Lega Pod
četrtka, ki o njem domnevajo, da ima svoje ime ali po tem, ker 
je bil tržni dan na četrtek, ali ker je stal pod gradom Četrtek, za 
tržišče ni slaba, saj se tu  na sotesko ob Rudnici naslanja ročaj 
hidrografske pahljače, k i jo> tvori porečje srednje Sotle. Mestinjska, 
Tinska in še druge dolinice se tu  družijo1 s Sotelsko in vrh tega 
morajo poti, ki se zberejo po posredovanju Rogaškega podolja, 
skozi sotesko ob Rudnici. Ob Sotli proti Savi vodeča pot ima tedaj 
v Podčetrtku prirodno počivališče. In res se zdi, da je Podčetrtek 
nekaj časa dobro uspeval — v strateškem pogledu je dobro služil



tudi v časih turške nevarnosti. Toda kesneje je  začel h irati; ko 
je nehal vojaški pomen, mu mejna lega pač ni bila v korist. Zdi 
se, da so« ga bili nekako nerodno namestili, saj stoji kakor v zagati 
v tesni debri, ki vodi do gradu, skoro 1 km vstran od Sotelske 
doline, k a r  je zlasti za moderno dobo dokaj neprikladno. Ta p re 
senetljivo neprikladni položaj Podčetrtka pa takoj razumemo, ako 
vzamemo v poštev dejstvo, da glavna pot prvotno ni tekla ob Sotli,

Pod. 222. Podčetrtek z gradom

marveč se je malo. pod ustjem Mestinje oddaljila od nje ter se 
vzpela strmo v klance do pod grad Četrtek pa se od tam  spustila 
navzdol in se približala Sotli spet nedaleč od izliva pritoka Sopote. 
In  tu, v klancih, neposredno pod starim  gradom, so' namestili trško 
naselje, ki pa  ga očitno niso gradili na novo ali kvečjemu v mini
malnem obsegu. Še danes vidimo tu  redke, maloštevilne, vsaksebi 
stoječe domove, ki se jim že n a  zunaj pozna, da niso ruralnega 
izvora, a hkrati da so komaj zametek poskusa za tržno naselje. 
Vsekakor spada Podčetrtek med najslabše izvedene poskuse trških 
ustanovitev na Slovenskem.*

* Cesto ob Sotli po dolini med Rudnico ter Špičkom so zgradili šele v 
novejši dobi; šele odtlej je  Podčetrtek v sedanjem prometnem zatišju. Da 
pa se je  stara glavna pot v srednji Sotelski dolini ogibala reke in se je  raje



V današnjih časih je  za Podčetrtek zelo neugodno1 tudi dejstvo, 
đa je  ostal daleč vstran od železnice in da  ni dobil nikake upravne 
funkcije. Ni se tedaj čuditi, da v teku zadnjih 83 let ni pokazal 
skoro nikakega pravega populacijskega napredka (prirastek pre
bivalstva le borih 6,3 %). Saj zares nima kaj prida urbanskega na 
sebi, s 300 prebivalci je bolj podoben vasi in je tudi prav  na dolgo 
in redko razvrščen po' zatišni debri na obeh straneh zagatne ceste.

Pod. 223. Podčetrtek

Staro jedro naselja pod gradom

Drugo, po- prirodi za tržišče prikladno mesto ob Sotli je ob 
Svetih gorah. Tudi tu  se Sotelska dolina stisne v sotesko med 
Kunšperkom in Cesargradom, k je r je zlahka obvladati prehod. Na 
strmem K unšperku imamo- razvaline velikega gradu, ki je  bil eden 
najstarejših in najpomembnejših v pokrajini. Do- neke mere dedič 
po njem je novejši grad Bizeljsko. Na hrvatski strani soteske stoje

vzpela čez klance, to je  splošen pojav. N atanko isto vidimo pri Imenem, pri 
Golobinjeku in Prelaski pa med Dekmarco in Bistrico ter končno v n a j
večjem obsegu med Šempetrom-Bistrico ter Bizeljskim. O Sotli je  znano, da 
je  zelo pogosto preplavljala danjo ravnico in pri tem celo večkrat menjala 
strugo. Zato se je  m arsikje večkrat spremenila m eja; kraji, ki so nekdaj 
pripadali Štajerski, so zdaj vključeni v Hrvatsko Zagorje in obrnjeno. Očitno 
je  tudi to odganjalo cesto in jo  sililo v klance.



na vrlin Cesarskega brda razvaline nekdaj p rav  tako imenitnega 
Cesargrada.

K raj ob soteski, Z e l e n  j a k  imenovani, je jako prikladen 
tudi za tržno naselje, saj se tu s Sotelsko druži dolina Bistrice, ki 
sega dokaj daleč v Posavsko hribovje, zlasti ko' je ob sotočju na 
razpolago' dokaj prostrana ravnica. In  vendar se tu  ni razvilo 
urbansko naselje. O K unšperku, vasi pod grajskimi razvalinami, 
se poroča, da so- ga stare listine v 16. stoletju imenovale trg, toda 
kesneje SO’ šli zametki trške vloge v pozabo (prim. 2). In  tako* je 
ugodnosti prometne lege izrabil samo Š e m p ;e te r ,  sedaj B i s t r i c a  
(pod Svetimi gorami), ki je že zgodaj dobro napredoval, postal 
pomemben že v 13. stol. in je še dandanes gospodarsko živahna vas. 
D a se ni iz njega ali iz K unšperka razvil trg, temu je  bržkone 
krivda v mejni legi, a  še več najbrž bližina trgov v Bistriški dolini. 
Saj so> v Šempetru pred letom 1275 že imeli tržne pravice (10, 452). 
Kako ugodno mesto je tu, o tem pričajo tudi obilni sledovi naselje
nosti iz prazgodovinske dobe. Do 1. 1956 je imela Bistrica do želez
nice pri Mestinju ali pri Brežicah po 24 km a  sedaj je tik  ob novi 
sotelski železnici.

Nedvomno' so ob Sotli za uspevanje tržne funkcije slabši po
goji zaradi razdeljenosti sotelskega porečja na slovenski in hrvatski 
del. Na hrvatski strani je nastal pod Cesargradom trg  Klanjec, 
nameščen vrli prevala. Nad sotesko Zelenjakom, nasproti Bistrice, 
stoji Kumrovec, rojstna vasica m aršala Tita.

BISTRIŠKA DOLINA. Porečje Sotle je nesimetrično tudi v sred
njem toku. O d leve ne dobiva skoro nikakih omembe vrednih p ri
tokov, medtem ko ji od desne, iz Posavskega hribovja, dotekajo 
nekateri znatnejši pritoki. Med njimi je največja Bistrica. Drugi 
pritoki teko po dolgem, vzporedno' z zgradbenimi pasovi, a Bistrica 
ima svojo dolino v rez an o- prečno čez geološko-petrografske proge. 
Izvira še v območju trboveljske sinklinale, teče čez litijsko' anti- 
klinalo, tudi preko senovske sinklinale ter je zarezana še v severno 
krilo orliške antiklinale p a  se po- kratkem  toku po« njem vrne v 
terciarno podolje in v njem doseže Sotlo. Podoba je, da je p n epi- 
genezi zašla v  obe trši antiklinalni področji. Bistrica je največji 
potok vzhodnega Posavskega hribovja. Ker je povečini vrezana 
v triado, je njena dolina v vsem obsegu razmeroma malo« pro
storna, na nekaterih  oddelkih celo' p rav  tesna; v spodnjem delu, 
med Podsredo in naseljeni Bistrico, je  po' večini p rava deber, k jer 
poleg struge niti za cesto ni bilo prostora p a  so* jo morali izpeljati 
v daljšem ovinku po miocenu. Bistriška dolina je nudila dobro-



dcšlo priliko za promet, saj omogoča prehod v osrednji del vzhod
nega Posavskega hribovja, zlasti od vzhoda, Postala je spričo tega 
demogeografsko važna pokrajinska osnovnica. V njej so» nastali 
k a r  trije  trgi na  razdaljo 12 km, in  sicer Podsreda, Kozje in P il
štanj, Planina, četrti trg, pa stoji le 12 km dalje.

P i l š t a n j  je med njimi brez dvoma najstarejše pomembnejše 
naselje. Tu je nastala ena največih pražupnij Posavskega hribovja, 
in sicer že jako zgodaj. P ra fa ra  je obsegala domala vse Kozjansko

Pod. 224. Bistrica (Šempeter) ob Sotli

hribovje in srednjo dolino Sotle. Toda prazgodovinskih sledov tu  
do sedaj niso našli. P ilštanj je  bil sedež velikega fevdalnega po
sestva in je prišel v posest krških škofov. Zgodaj je nastal tu  trden 
g rad  in pod njim  se je razvil trg, a zdi se, da razmeroma kesno, 
zakaj p rv ik ra t se v virih imenuje šele v letu 1404 (6; 10). D a je 
bil strateški nagib odločilen pri izbiri za namestitev gradu, ki je 
dolgo imel vodilno» vlogo» v Kozjanskem hribovju, se razvidi na 
prvi pogled. Zakaj P ilštan j stoji vrh b rda (381 m), ki se dviga 
nekako» sto metrov nad  dnom Bistriške doline, in sicer prav  na 
mestu, k je r  je  Bistrica po epigenezi zašla v trd i triadni dolomit 
in si mogla izdolbsti v njem le tesno deber. Postojanka vrh brda, 
dvigajočega se med debrijo in grapo ob majhnem pritoku, tvore- 
čega lep pomol, ki se zdi kakor zavaljen povprek čez dolino», nudi 
povsem gospodujočo lego» ter popolnoma zapira prehod. K raj je 
tem pomembnejši, ker se v sovodnji tik  severno o»d njega družijo 
poti od Zusma, Šentjurja—Celja ter od Sevnice—Planine. D a je



trg  nastal ob gradu, je očitno; tudi ime priča o tem. Stari grad  na 
višini severno od naselja in enako novejši v k ra ju  samem sta v 
razvalinah. Neznaten zaselek v okolici im a ime Stari trg, medtem 
ko se sedanji P ilštanj leta 1404 označuje kot Novi trg (2). Y dobi 
turških  napadov je P ilštanj opravljal funkcijo obrambe. O dkar je 
nehala njegova strateška važnost, se je pokazalo, da je k ra j za 
tržno vlogo vendarle neprikladno izbran, saj lega sredi hribovja

Pod. 225. Podsreda v Bistriški dolini

premalo vabi na demogeografsko koncentracijo. In  tako- ima dan
danes značaj običajne, niti ne pomembnejše vasi, s pritličnimi 
hišami, postavljenimi brez reda vrli brda, k je r je središče ob cerkvi, 
razvaljenem gradu in šoli te r gruči pretežno ruralnih domov.
V dobi 1880—1931 se je  prebivalstvo v  njem skrčilo- za 25 %<, a  v 
vsej dobi 1880—1953 za 39,1 %, o-d 404 n a  246 ljudi, bivajočih 
v 64 hišah. P ilštan j je v  moderni dobi prehitelo sosedno- Kozje. 
P ilštanju  je ostala samo slikovita lega v zapori nad  dolino; celo 
novoosnovana cesta, tekoča po debri pod njim, ga pusti ob strani, 
razpotje pa se n ahaja  v  bližnjem Lesičnem.

P o d s r e d a  spominja po svoji legi v marsičem na Pilštanj. 
Postavljena je v  oni tesni oddelek Bistriške doline, ki je vrezan 
v trd i litavski apnenec. Toda tesnic je v  dobni še več, bodisi niže 
ko-t više od tod; Podsredo so- namestili tuka j nedvomno- zaradi tega.



ker se vleče povprek čez Bistriško dolino sinklinalno senovsko po
dolje, ki teče po njem pot k  Savi mimo Senovega in Brestanice 
(Ra jhenburga). Za ob vlado križišča so postavili že zgodaj, bržkone 
v dobi borbe za ogrsko mejo*, grad  Sredo (ali Srenjski grad), in 
sicer na  višini 474 m na strmem apniškem pomolu severnih pobočij 
Orlice. Pod njim  je nastalo tržno naselje, najp rej v dolini tik  pod 
gradom, na  mestu, kjer stoje še danes tri hiše in ki se imenuje

Pod. 226. Dolina sotelske Bistrice s Kozjim

»Stari trg«. Kesneje so preložili trg na sedanje mesto, in sicer v 
p rav  tesni del doline, kjer se cepi cesta na Brestanico’. Tu se zdi, 
da je bilo trško- naselje postavljeno- povsem na novo; tločrt nam 
ga kaže še dandanes razvrščenega na, kratko ob cesti, z domovi, 
stoječimi po dolgem na obeh straneh. Tudi v območju Podsrede 
niso z izkopaninam i ugotovili stare naseljenosti, toda o njej priča 
krajevno ime Gradišče n a  enem od gričev. Podsreda se prv ik rat 
im enuje kot trg leta 1377 (7). Njeno ime tolmačijo' v zvezi s tržnim 
dnem, ki da je bil ob sredah; po njem  naj bi dobil ime trg (prim. 2). 
R ačunati moremo z možnostjo-, da je trg dobil ime po gradu Sreda 
(morda v podobnem smislu kot Osredek, to- je pomol). Njegova 
strateška veljava je bila  nedvomno v zvezi s prehodom proti Sotli, 
važnim v dobi borbe za ogrsko mejo in za časa turških  napadov. 
Bil je dolgo- v posesti krških  škofov, pozneje Celjskih grofov. Za



njegovo tržno funkcijo je bila poleg ugodnosti postojanke pod 
gradom poglavitne važnosti lega na razpotju, saj držijo« še sedaj 
od tod ceste k  Sotli, Podčetrtku, h  Kozjemu—Planini—Celju ter 
na Brestanico. Toda za tržno središče tudi tu, v tesni dolini sredi 
hribov, ni prikladno; prirodni pogoji ne vabijo* na koncentracijo«. 
In  tako« je  Podsredi ostal sicer do naše dobe naslov trga, toda kljub 
temu ima le značaj neznatne vasi. D a tudi v moderni dobi ni 
mogla napredovati (upadek za 2 ,2%  v  dobi 1880—1931), leži na 
dlani; v letu 1931 je  imela 483 prebivalcev, toda z bližnjimi zaselki; 
trg  sam je  štel komaj 190 ljudi. N azaduje tudi v najnovejši dobi; 
leta 1953 se našteli samo 431 prebivalcev, k a r  pomeni v zadnjih 
83 letih nazadovanje za 12,7 %.

K o z j e  se po svoji legi razlikuje od P ilštan ja  in Podsrede. 
Tudi Kozje stoji v Bistriški dolini, toda ne v soteski, marveč v 
onem delu, ki se odlikuje po« znatnejšem planem dnu. Vrh tega tu  
ni prirodnega križišča, zakaj cesta proti Podčetrtku ni vezana na  
prirodne ugodnosti in bi se mogla od bistriške odcepiti tudi kje 
drugje. Na strmem gorskem pomolu Bredič pa je kakor nalašč 
imenitna postojanka za grad; staro« Kozje (nem. Drachenburg) je 
nastalo na njem že zgodaj in postalo« sedež dokaj imenitnega fev
dalnega rodu, kesneje v posesti krških  škofov. Bodisi po strateški 
kot po« prom etni legi se Kozje ni moglo meriti s P ilštanjem  ter 
s Podsredo, vendar je tudi pod tem gradom nastal trg. Toda v novi 
dobi, ko je strateški moment izgubil veljavo, je moglo Kozje pre
kositi oba svoja tekmeca, dasi po prirodi ni pravega razloga za to«. 
Nemara je  osrednja lega pomagala odločiti, da so leta 1855 semkaj 
namestili sedež sodnega okraja. Stari grad  na hribu je že davno 
v razvalinah, novi grad v trgu je nem ara pripomogel, da je  Kozje 
dobilo vodilno« upravno vlogo. S tem, da je postal sedež sodnega 
okraja, je mogel pritegniti tudi nekaj trgovskega življenja pa obrti 
in poklicev, ki se naslonijo na  upravno« središče. Že po zunanjem  
licu se mu vidi, da ni staro urbansko naselje, toda vendar je tesneje 
sklenjeno, dasi ima na ravnini obilo prostora, ter premore več nad 
stropnih hiš. Oddaljenost od železnice in  gospodarsko razgibanih 
središč ne pospešuje naselitve podjetništva. Le izkoriščanje velikih 
gozdov je dalo« osnovo« za žage, ki še delajo«. Drugega obrtnega ali 
industrijskega podjetništva :— razen opekarne — Kozje ni poznalo. 
Šele v letu 1955 se je  tu, v poslopju nekdanjega velikega gradu, 
kesnejšega sodišča, naselilo tekstilno industrijsko« podjetje te r za
čelo z delom. To« je prvi poskus industrializacije odročno ležečega 
Kozjega, od koder je z avtobusom ali kamionom do« Celja 37 km  
(do Šentjurja 26 km), a do Brestanice 22 km  ter skozi Podčetrtek



đo Mestinja 24 km. Spričo tega do sedaj Kozje ni moglo gospo
darsko uspevati in demografsko ne naraščati. Od leta 1880 se je 
od 545 prebivalcev povečalo- do leta 1931 na 563, to- je le za 3,3 %, 
in do- leta 1953 n a  609 ljudi, to je v vseh 83 letih samo- za 11,7 %.
V času narodnoosvobodilne borbe je Kozjansko predstavljalo- jedro 
močnega odpora zoper okupatorja. Postavljeno pod Y etm ik, od 
vrha do tal porasel z gostimi, temnimi gozdi, v dokaj prostorno-,

Pod. 227. Središče naselja Kozje

a globoko in precej zaprto dolino, s hladnejšimi zimami pred 
stavlja Kozje tako rekoč zadnjo gorsko pokrajino- ob prehodu v 
nizko panonsko- področje ob Sotli.

P l a n i n a .  Iz Bistriške doline drži cesta ob severnem vznožju 
strmih severnih pobočij Bohorja na valovito majhno- razvodno p la 
noto-, k i leži nekako- med povirjem pritokov Bistrice, Sevnščine ter 
Gračnice in nedaleč o-d izvira Voglajne. Tu stoji v višini 588 m trg 
Planina, ki se ima za svoj nastanek zahvaliti legi na tem razvodju, 
od koder se ni težko spustiti na  štiri strani. Tu je o-b Sevnščini cesta 
v  Savsko- dolino k  Sevnici, a do Savinje pri Rimskih Toplicah ob 
Gračnici, mimo Jurkloštra. Po višinah in ob zgornji Voglajni teče 
cesta na Šentjur pri Celju, a po Bistriški dolini na  Sotlo. Trg 
P lanina nas po- svojem razvodnem in razpo-tnem položaju spo-



min ja  na  Trojane. Lega na prometnem vozlu, kakor v hribovitem 
ozemlju niso pogostne, mu je dala neko strateško važnost. P lanina 
je nastala pod gradom, k i so- ga že zgodaj postavili na strmem brdu 
iz litavskega apnenca v kraju , k i nudi dober pregled čez visoko 
planoto- s prirodnim i razpotji, a s tem možnost za njeno ob vlado. 
Stari grad vrh strme skalnate stene je danes seveda v razvalinah. 
Pod njim  so postavili Planino, k i se im enuje kot trg že leta 1345,

Pod. 228. Planina z razvalinam i starega gradu

torej prva med trgi na Kozjanskem. Znakov stare naseljenosti tu  
niso- našli. Ime »planine« se nanaša bržkone na hrbet iz litavskega 
apnenca, ki se dviga z dolgo, izredno- strmo skalnato- steno nad 
planoto- domala sto- metrov; na njem stoji P laninska vas. P rav  pod 
steno stoji Planina, a v podobno slikoviti legi Šentvid, znatnejša 
stara vas. Zdi se, da se P lanina kot trg  tudi spočetka ni ka j prida 
uveljavljala. Vendar, v tej hriboviti raz vodni pokrajini, k i je 
znatno oddaljena od razgibanih dolinskih tržišč in gospodarskih 
središč, je pomenil trg skromno tržišče za široko raztresena gorska 
naselja. Zunanjemu licu Planine so dajale številne trgovine in go
stilne te r nekatere znatnejše hiše, razvrščene ob glavni prevalni 
cesti, vendarle nekaj trškega značaja. Toda kakor je lega na  raz- 
vo-dni planoti, z gradom na. strmini tik  nad naseljem, imela neko 
strateško veljavo — za gospodarsko uspevanje je bilo« vse to pre-



Zaključek

malo. In  tako je v najnovejši dobi P lanina od 269 prebivalcev v 
letu 1880 nazadovala za 15,2 %> na 228 ljudi v letu 1931, a vendarle 
spet napredovala do leta 1953 na 314 prebivalcev, torej v vsej 
naznačeni dobi za 14,3 %». Svojevrsten položaj v prevalnem pod
ročju, strateško' pomemben, mu je  dal posebno vlogo» v narodno
osvobodilni borbi celotnega Kozjanskega. O črtane svojske poteze

Pod. 229. Kmetski dom v Žegarju ob Prevorju  na Kozjanskem

te nekako izolirane razvodne gorske pokrajine so» tudi najbolj od
ločile, da se je  vsa ta  soseska v letu 1955 organizirala kot posebna 
kom una s sedežem v Planini s 3579 prebivalci, temelječimi še 
s 76 %  v kmetijstvu.

ZAKLJUČEK. V  celem je Kozjansko ena najbolj zatišnih, od 
poglavitnih prom etnih žil in  modernih železnic oddaljena pokra
jina. Zato je ohranila najbolj kmetijski značaj — komuna Kozje 
76,7 %, kom una P lanina 76 %  kmetijskega prebivalstva — in je 
mogla v gospodarskem razvoju najm anj napredovati. Osrednji 
predeli nudijo» sicer v  svojih lepih gozdih osnovo za lesnoindu
strijsko delavnost, k i je imela nekdaj svoje središče v Jurkloštru 
pa v Kozjem, danes pa je  zelo šibka. Vinorodne gorice ob srednji 
Sotli slabo uspevajo, ker trpijo pod konkurenco ugodneje ležečih



vinogradnih pokrajin. Vsekakor ima ta  hriboviti svet za poljedel
stvo mnogo slabše pogoje nego za živinorejo, ki jo tudi sedaj že 
najbolj gojijo. Reja goveda za prodaj, to  je že dolgo v tej gorski 
pokrajini glavna oblika km etijskega gospodarjenja, dasi je odda
ljenost sejmov celo' tej panogi delala hude preglavice. P rav  posebno 
p a  so gorski k ra ji Kozjanskega p ripravni za sadjerejo in že sedaj 
imamo po gorskih hrbtih, ob kmetskih domačijah kozjanskih vasi 
izredno velike sadovnjake, od koder bi ljud je  radi poslali na trg 
obilne množine zelo lepega sadja.

Zato je Kozjansko' področje znatnega odseljevanja in prim e
roma slabotne gostote naseljenosti. Nekoliko je izboljšala gospo
darsko' uspevanje ter olajšala napredek nova železnica ob Sotli, k i 
se je že dolgo projektirala nekako v smeri od P tu ja  do Brežic in ki 
so jo gradili v 1. 1956 v sektorju od bližine Savskega Marofa do 
Kumrovca, Ker pa je za slovenski del Sosedskega gravitacijsko sre
dišče v pokrajini Brežice in Videm-Krško1, je dogovorjeno', da se bo 
nova železnica takoj izpopolnila z zvezno progo mimo' O breža na 
Dobovo', med tem ko se bo od Kumrovca podaljšala v Podravje na  
Pragersko'. — Do' sedaj je tekel ves prevoz le po cestah z avtobusi 
ali kamioni. Za izhodišče avtobusnih zvez se uveljavlja nekoliko 
Savska dolina s k ra j i  Sevnica (za Planino), Brestanica (za Senovo 
in Podsredo) ali Brežice (za Bistrico', Podčetrtek). Toda poglavitne 
avtobusne zveze so' usmerjene na Celje, pač znamenje, da je do 
sedaj ta  odročna pokrajina vendarle gospodarsko in prometno ter 
sploh demogeografsko' najbolj povezana s Celjsko kotlino ter nje
nimi gospodarskimi središči.

UPRAVNA UREDITEV SAVINJSKEGA PREDELA. Vse Savinjsko je 
v upravnem  pogledu urejeno' v eno veliko' okrajno skupnost občin 
ali komun. O d nekdaj je bil Savinjski predel organiziran v upravno 
enoto' s sedežem v Celju, in ta  okraj je bil domala vedno dokaj 
velik, kakor je znatna prirodna enota Celjske kotline in Savinjske 
celotne pokrajine. Pozneje so se robni predeli upravno osamosvo
jili, tako Gornjegrajsko kakor šaleška dolina in tudi Laško' z do
lino ob spodnji Savinji ter zgornje in srednje Sotelsko', ki se je 
najčešče v upravnem  pogledu naslanjalo na  Celje. Spričo' vsega 
tega se zdi docela prirodno, da je tudi moderno urejan je  skupnosti 
komun v obliki novih velikih okrajev zajelo’ vso' Savinjsko kotlino 
v najširšem  smislu z Gornjegrajskim in s šaleško' dolino pa  tudi 
vse zgornje in srednje Sotelsko s Kozjanskim, preko tega p a  še 
znatne dele D ravinjskih goric, organizirane v občini-komuni Ko
njice, od koder je bližje na Celje ko na  Maribor.



V naznačenem obsegu je sedanja okrajna skupnost novih 
občin-komun Celje sicer po reliefu neenotno ozemlje, toda pro- 
rnetnogeografsko dobro zvezana ter gospodarsko lepo razvita po- 
krajina. Im a sicer še vedno 42,4 % kmetijskega prebivalstva, toda 
povečini z visoko stopnjo razvitosti, a  poleg tega z nič m anj ko 
20,2 %! industrijskega in z 19,5 % v neproizvajalnih poklicih zapo
slenega prebivalstva. S svojimi 187.979 prebivalci na 231.067 ha je 
tretji okraj po- številu ljudstva v Sloveniji, predstavljajoč 12,5 % 
vsega prebivalstva ter 11,4 %  vsega površja LR Slovenije. To se 
pravi, da je gostota naseljenosti v okraju Celje vendarle še ne
koliko nad  povprečno gostoto- obljudenosti v vsej republiki. Ako 
p a  ne vzamemo v poštev občine-komune Mozirje, k i predstavlja 
dejansko- nekdanji G ornjegrajski okraj in pripada v resnici gor
skemu svetu, pride p rav i značaj Celjskega okraja  posebno dobro 
do veljave. In  v tem obsegu pomeni 11,5 % prebivalstva Slovenije 
in le 8,9 %  njenega areala. Gostota v celoti le malo- zaostaja za 
obljudenostjo Štajerskega Podravja kot enote.



POGLAVITNI KNJIŽEVNI VIRI

V navajanju virov med tekstom pomeni prva številka v oklepaju zapo
redne številke citiranega dela, druga številka, po vejici, pa kaže stran v na
vedenem delu. Kadar je navedenih dvoje ali več del zaporedoma, so med 
seboj ločena s podpičjem. Kadar gre za citiranje književnega vira iz I. dela 
»Slovenije«, je  pred številko postavljena rimska številka I., a če gre za sklice
vanje na vire iz knjige »Slovenski alpski svet«, II. i.

ŠTAJERSKA S POMURJEM IN MEŽIŠKO DOLINO 

SKUPNOSTI. PREGLEDNA DELA

I. Slovenski Štajer: Dežela in ljudstvo. Spisali Rodoljubi. Slovenska Matica 
v Ljubljani 1868—1870. — 2. Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana 
1937. Izdala Zveza za tujski promet za Slovenijo v Ljubljani (odgovoren Guido 
Zupan). Strani 715. — 2 a. Spominski zbornik Slovenije ob dvajsetletnici Jugo
slavije. Ljubljana 1939, strani 703. — 3. Anton Melik, Slovenski alpski svet. 
Slovenija II. 1. Slovenska Matica. Ljubljana 1954. — 4. Dore Ogrizek, Y(Jugo
slavie. Collection Le Monde en Couleurs. Paris 1955. Strani 446 (poglavje o Slo
veniji na str. 87—156). — 5. Rudoilf Karcher, Mittelsteiermark. München 1937. —
6. Dr. Fran Kovačič, Slovenska Štajerska in Prekmurje. Zgodovinski opis. Slo
venska Matica. Ljubljana 1926. — 7. Milko Kos, Zgodovina Slovencev. Od 
naselitve do petnajstega stoletja. V Ljubljani 1955. Slovenska Matica. —
8. Milko Kos, Srednjeveški urbarji za Slovenijo. I. Urbarji salzburške nadškofije. 
Ljubljana 1939. Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. — 9. Časopis 
za zgodovino in narodopisje. Maribor. Izhajal od leta 1904 do 1940, letnik I 
do XXXV (pri drobnih zapiskih citiram (letnik in stran; zelo uporabljana k ra 
tica ČZN). — 10. Hans Pirchegger, Geschichte der Steiermark. I, II, III. Graz- 
Leipzig 1931—1936.

II. F. X. Hlubek, Ein treues Bild der Herzogthums Steiermark. Graz 1860.
— 12. Alfons Dopsch, Die landesfürstlichen Gesamturbare der Steiermark aus 
dem Mittelalter. Wien-Leipzig 1910. — 13. J. Janisch, Topographisch-statistisches 
Lexicon von Steiermark. 3. Bände. Graz 1878—1885. — 14. Vetters Hermann, 
Geologische Karte der Republik Oesterreich und der Nachbargebiete. Wien 1927 
do 1933. — 14 a. Vetters Hermann, Erläuterungen zur Geol. Karte der Republik 
Oesterreich. — 15. Johann Solch, Die Landformung der Steiermark. Graz 1928.
— 16. F. X. Schaffer, Geologie der Ostmark. Wien 1943 (Heritsch, Janoschek, 
Schaffer, Vetters, Schwinner, Spengller, Waldmann, Winkler-Hermaden). (A.Win- 
kler-Hermaden: Das steirische Becken, str. 303—403.) — 16 a. F. X. Schaffer,



Geologie von Oesterreich, von R. Grill, F. Heiitsch-O. Kühn, R. Janoschek, F. X. 
Schaffer, R. Sch winner, E. Spengler, L. Waldmann, A. Winkler-Hermaden. Zweite 
veränderte Auflage. Wien 1951 (F. Heritsch-O. Kühn, Die Südalpen, str. 233 
do 297; A. Winkler-Hermaden, Die jungtertiären Ablagerungen an der Ost- 
abdachung der Zentralalpen und das inneralpine Tertiär, str. 414—522). —
17. Ivan Rakovec, Naši kraji v miocenski dobi I. Proteus XY. 1. Ljubljana 1952 
do 1953, str. 1—5 (z dvema kartama). •— 17 a. Ivan Rakovec, Naši kraji v mio
censki dobi II. Proteus XV. 2. 1952/53, str. 38—41. — 18. I. Rakovec, Naši kraji 
v pliocenski dobi. Proteus XIV. 1951/52, 1—2, str. 10—18. — 19. Ivan Rakovec, 
Nove najdbe diluvialnih svizcev v Sloveniji (Mornova zijalka pri Šoštanju, 
Špehovka pri Zgornjem Doliču, Huda Luknja pri Marenbergu). SAZU, Razred 
za matematične, prirodoslovne, medicinske in tehnične vede. Razprave IV, 
str. 205—228. Ljubljana 1949. — 20. Ivan Rakovec, O najdbah mastodonta 
(mastodon arvemensis Croiz et Job.) na Štajerskem (pri Slovenski Bistrici; 
Sv. Adraž v Slovenskih goricah). Razprave SAZU, Razred za prirodoslovne in 
medicinske vede, str. 173—202. Ljubljana 1951. — 21. Ivan Rakovec, O fosilnih 
slonih iz Slovenije. I. Mammonteus trogontherii (Pohlig) z Janževega vrha pri 
Vuhredu. Razprave SAZU, Razred za prirodoslovne vede II, str. 215—-275, Ljub
ljana 1954. — 21 a. A rthur W inkler, Ergebnisse und Probleme der quartären 
Entwicklungsgeschichte am östlichen Alpensaum ausserhalb der Vereisungs
gebiete. Oesterr. Akad. d. Wissenschaften. Denkschriften d. math.-naturw. 
Kl. 110. B 1. Abh. Wien 1955 (ni bilo več mogoče upoštevati).

22. Dr. W. Petrascheck, Kohlengeologie der Oesterreiehischen Teilstaaten.
I. in II. del. Katowice 1926—1929. Strani 484. — 23. Ciril Šlebitiger, Toplice in 
slatine na Slovenskem Štajerskem. Izvestje Muzejskega društva v Mariboru. 
Leto I. 1932. Str. 10—58. — 24. F. Heritsch, Geologie von Steiermark, Graz 1922.
— 24 a. Gowalowski Karl, Steiermark. Hand- und Reisebuch, Graz 1914. —
25. Pavle Vujevic, Podneblje FNR Jugoslavije. Beograd 1953. Prirodno-mate- 
matički fakultet u Beogradu, 46 strani. — 26. Letno poročilo hidrometeorološke 
službe LR Slovenije za leto 1953. I, št. 1. Ljubljana 1954. —  27. Robert Klein, 
Klima von Steiermark. Wien 1909. — 28. O. Reya, Neobičajno močna toča v 
Dravski banovini. Hrv. Geogr. Glasnik, Spomenica Gavazziju, 1939, str. 188 
do 194. — 29. Reya Oskar, Najvišje in najnižje temperature v Sloveniji. Geogr, 
vestnik XV. Ljubljana 1939, str. 3—26. — 30. Reya Oskar, Padavine na Slo
venskem v dobi 1919—1939. Geogr, vestnik XVI. Ljubljana 1940, str. 23—41.

31. Danilo Furlan, Nova padavinska karta  Slovenije. Geogr, vestnik XXV. 
Ljubljana 1953, str. 189—196. — 31 a. Padavinske karte Slovenije 1925—1940. 
Izdala Uprava hidrometeorološke službe LR Slovenije. Ljubljana 1954 (z me
sečnimi in letnimi podatki v tekstu). — 32. Elektrogospodarska skupnost 
Slovenije. Letno poročilo I, 1950, II, 1951 in sledeči letniki. Ljubljana. — 
32 a. Miljana Hrastelj, Električna energija 1939 in 1946—1955. Prikazi in študije 
Zavoda za statistiko LR Slovenije II, št. 2. Ljubljana 1956. — 33. J. Šlebinger in 
J. Marentič, Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919—1938. 
Ljubljana 1939, str. 220. — 34. Razmerje med delovnim krajem in bivališčem 
industrijskega delavstva v LR Sloveniji. Gradivo za študijo v Inštitutu za 
geografijo SAZU in Univerze. — 35. Deset let socialistične graditve v Sloveniji. 
Izdalo predsedstvo Glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva. 
Ljubljana 1955, strani 137. — 36. Razvoj tehnike i  privrede u Jugoslaviji 1945 
do 1955. Savez inženjera i tehničara FNR Jugoslavije. »Tehnika«. Jubilarni



broj. Beograd 1955, strani 438. — 37. Anton Melik, Razvoj železnic na ozemlju 
Jugoslavije. Geogr, vestnik XIV, 1938, str. 118—134. — 38. Sto godina željeznica 
Jugoslavije. Zbornik olanaka povodom stogodišnjice železnica Jugoslavije. Iz- 
danje redakcije štamparskog preduzeća jugoslovenskih železnica. Beograd 1951. 
Strani 595. — 39. Albert Struna, Vodni pogoni na Slovenskem (gradivo za 
zgodovino). Ljubljana 1955. Izdal Tehniški muzej Slovenije. Strani 450. —
40. Gstirner, A.: Die Schwaighöfe im ehemaligen Hcrzogtume Steiermark. Z. d. 
hist. Ver. f. Steierm. XXXI. Jg. 1937, str. 1—86.

41. Gospodarska struktura Slovenije v luči poklicne statistike in delav
skega zavarovanja. Izdelal Geografski institut. Zbirka študij št. 5. Socialno
ekonomski institut v Ljubljani 1939, str. 38 in karte. — 42. Svetozar Ilešič, 
Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem. SAZU. Inštitut za geografijo. Dela 2. 
Ljubljana 1950. 119 strani. — 42 a. M. Sidaritsch, Geographie des bäuerlichen 
Siedelungswesens im ehemaligen Herzogthum Steiermark. Graz 1925. —
43. M. Sidaritsch, Die steirischen Städte und Märkte in vergleichend-geographi
scher Darstellung. Siegers Festschrift. Graz 1924, str. 161—187. — 43 a. H. Pirch- 
egger, Beiträge zu eineT geschichtlichen Statistik der steierischen Städte und 
Märkte. Siegers Festschrift. Graz 1924, str. 146—160. — 44. Anton Melik, O mestih 
in trgih na Slovenskem. Glasnik Muz. društva za Slovenijo XX. Zbornik ob sto
letnici društva 1839—1939. Ljubljana 1939. Str. 333—345. — 45. Mestne naselbine 
v Sloveniji. Mesečni stat. pregled LRS III, št. 2, febr. 1954, str. 67—69 (1948—53).
— 46. Kos, dr. Fr., Doneski za krajevne kronike (Slovenj Gradec, Ptuj, Planina, 
Kunšperk, Rogatec, Konjice) ČZN XVI. 1920/1921, Str. 1 do 13, 61 do 78. —
47. Dr. Sieghard Moravetz, Gemeindegrösse, Wald- und Ackeranteil und Volks
dichte in der Südsteiermark. Eine geographisch-statistische Untersuchung. 
Peterm. Geographische Mitt. 1941. 1. H. Januar. Str. 15—24. — 48. Krajevni 
leksikon Ljudske republike Slovenije. Ljubljana 1954. Izdal Zavod za statistiko 
in evidenco LRS. Strani 653 in 232. — 49. Popis prebivalstva 31. marca 1953. 
Št. 12. Prvi rezultati popisa prebivalstva z dne 31. marca 1953 v primerjavi z 
rezultati popisa leta 1948. Ljubljana, dne 4. m aja 1953. — 50. Predhodni rezultati 
popisa prebivalstva 15. marca 1948 v LR Sloveniji. Statistični urad Slovenije, 
Ljubljana, avgusta 1948. — Definitivni rezultati 1951.

51. Statistični letopis LR Slovenije 1953. Zavod z a . statistiko’ in evidenco 
LR Slovenije. Ljubljana 1953. — 52. Statistični letopis LR Slovenije 1955. Zavod 
za statistiko LR Slovenije. Ljubljana 1955. — 53. Stane Zrimec, Gibanje prebi
valstva Slovenije v razdobju 1931—1948. Geografski vestnik 1950, str. 61—94. —
54. Die Ergebnisse d. oesterreichischen Volkszählung v. 22. MäTZ 1934, Steier- 
markt, Wien 1935. — 54 a. Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Juni 1951 nach 
Gemeinden, Steiermark, Wien 1952. — 55. Mesečni statistični pregled LR Slo
venije. Izdaja Zavod za statistiko LRS kot mesečno revijo od leta 1951 dalje.
V citiranju pomeni letnica — letnik revije, naslednja številka pa stran. — 
55 a. Prikazi in študije. Izdaja Zavod za statistiko LRS od leta 1955 dalje. — 
55 b. Gospodarski koledar za leto 1956. Ljubljana 1956. Izdala redakcija »Nove 
proizvodnje«. — 55 c. Zavod za statistiko LR Slovenije v Ljubljani. Statistično 
gradivo, do sedaj neobjavljeno, in arhiv. —• 56. Statistička revija. Izdaja Jugo- 
slovensko statističko društvo, Beograd od leta 1950 dalje. — 56 a. Statistički 
godišnjak za godinu 1954, 1955, 1956. Izdaje Savezni zavod za statistiku. Beo
grad. — 56 b. Fedor Mikic, Vitalne snage našeg stanovništva. Jgsl. Akad. znan. i 
umj. Razprave odjela za mat., fiz. i tehn. nauke. Sv. I, br. 5. Zagreb 1955. —



57. Ante Beg, Slovensko-nemška meja na Štajerskem 1905. — 58. Bogo Grafen
auer, Czörnigova etnografska statistika in njena metoda. SAZU, Razred za 
zgod. in društv. vede. Razprave I. Ljubljana 1950. Str. 117—164 (v glavnem 
o Koroški). — 59. Dr. Bojan Pirc, dr. Ivo Pirc, Zdravje v Sloveniji, Ljubljana
1937. — 60. Fran Zwitter, Prebivalstvo na Slovenskem od 18. stoletja do današ
njih dni. Razprave Znanstvenega društva v Ljubljani, 1936, 112 str.

61. Dr. I. Grafenauer, Štiftarji in štif tarska narodna pesem, Slovenski 
jezik II, snopič 1—2. Ljubljana 1939, str. 15—35 (o nastajanju cerkvic po gorah 
in gozdnih samotah). — 62. Zahn, Urkundenbuch des Herzogtumes Steiermark. 
Ergänzungsheft zu den Bänden I bis III. Bearbeitet von Hans Pirchegger und 
Otto Düngern. Graz 1949. Str. 144. — 63. Fr. Zwitter, Prva štajerska narodnostna 
statistika. CZN XXXII. Kovačičev zb. 1937, str. 190—194. — 63 a. Baš, F., K zgo
dovini narodnega življenja na Spodnjem Štajerskem. ČZN XXYI, str. 23—89. —
64. Ivan Bratko, Nekmetska in tuja zemljiška posest v Sloveniji. Tehnika in 
gospodarstvo 1939, 7—8, str. 164—180. — 64 a. Ivan Bratko, Gibanje cen in naše 
kmetijstvo. Obzorja II, 1939. Maribor. Strani 32. — 65. »Zakon o upravni raz
delitvi federalne Slovenije«. Uradni list Slovenskega Narodno» Osvobodilnega 
sveta in Narodne vlade Slovenije 8. septembra 1945, letnik I/II, št. 33, str. 137 
do 141 (obsega navedbe okrožij, okrajev in krajev). Posebej: Uradni list 25. avg. 
leta 1945, str. 127—128: »Razglas o obsegu in upravni razdelitvi glavnega mesta 
Ljubljane.« —- 66. Zakon o upravni razdelitvi LR Slovenije. Uradni list LRS
3. aprila 1946, št. 26 (letnik III), str. 75—112 (obsega okrožja, okraje, kraje in 
naselja). — 66 a. Zakon o upravni razdelitvi LRS z dne 10. septembra 1946 
(spremembe in dopolnitve zakona z 2. aprila 1946). Uradni list LRS 14. sept. 
1946, št. 62, str. 251—300. —■ 66 b. Zakon o spremembah zakona o upravni raz
delitvi LRS z dne 10. septembra 1946 do dne 23. januarja 1947. Uradni list LRS 
z dne 25. januarja 1947, št. 5, str. 23—24 (odpravijo se okrožja). — 67. Zakon 
o upravni razdelitvi LRS z dne 17. februarja 1948. Uradni list LRS 23. februarja
1948. št. 9, str. 39—98 (obsega okraje, kraje in naselja). Neznaten popravek: 
Uradni list LRS, št. 11, 2. marca 1948, str. 154. — 67 a. Zakon o  spremembah in 
dopolnitvah v upravni razdelitvi LRS z dne 16. februarja 1949. Uradni list 
LRS 1. marca 1949, št. 8, str. 56—60. (Uvedejo se 3 oblasti v LRS.) — 67 b. Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS z dne 21. okto
bra 1949. Uradni list LRS 25. oktobra 1949, št. 33, str. 228—237. — 67 c. Ukaz o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS z dne 7. novembra
1949. Uradni list LRS 8. novembra 1949, št. 35, str. 245—255. — 67 č. Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS z dne 20. junija
1950. Uradni list LRS 21. junija 1950, št. 20, str. 126—127 (spremembe prejšnjega 
zakona z dne 25. oktobra 1949; izločitev nekaterih mest iz okrajev itd.) in Uradni 
list dne 14. novembra 1950, št. 34, str. 203—205 ter popravek 5. decembra 1950, 
št. 36, str. 211 (sprememba meje Maribora). — 67 d. Zakon o odpravi oblasti kot 
upravno-teritorialnih enot v LRS 13. januarja 1951. Uradni list 23. januarja 1951, 
št. 4, str. 25. — 68. Zakon o razdelitvi LR Slovenije na mesta, okraje in občine 
z dne 12. aprila 1952. Uradni list LRS 19. aprila 1952, št. 11, str. 43—79. Popravek: 
Uradni list LRS 22. maja 1952, str. 125. — 68 a. Zakon o  spremembah in dopol
nitvah zakona o razdelitvi LR Slovenije na mesta, okraje in občine z dne 
30. junija 1952. Uradni list LRS 9. julija 1952, št. 19, str. 209—210. — 69. Zakon
o območjih okrajev in občin v LR Sloveniji z dne 28. junija 1955. Uradni 
list LRS 30. junija 1955, št. 24, str. 477—512.



I

POHORSKO PODRAVJE 

POHORJE IN KOBANSKO

70. Janez Koprivnik, Pohorje (ponatis iz Planinskega vestnika 1913—1919). 
Maribor-Ljubljana 1923. Str. 123. — 71. Ivan Gams, Pohorsko Podravje. Razvoj 
kulturne pokrajine. Geogr, zbornik V. Ljubljana 1957. — 72. Dreger J., Geolo
gische Mitteilungen aus dem Bachergebirge in Südsteiermark. Verh. geol. RA 1876 
(Vortrag). Str. 84—90. — 72 a. Doelter C., Bericht über die geologische Durch
forschung des Bachergebirges. Mitt. d. naturwiss. Vereines f. Steiermark 1892. 
Graz 1893. — 73. Dreger J., Geologische Aufnahme im Blatte Unterdrauburg. 
Verh. geol. R. A. 1906 (Vortrag). Str. 91—97. — 74. Ludwig K., Der Bacher und 
Possruek; eine geographische Skizze. Program Staats-Oberrealschide Olmütz 
1895/96. Olmütz 1896. — 75. Žurga J., Starost granita na Pohorju. Geogr, vestnik
II. Str. 35—37. — 75 a. Dr. Franz Heritsch, Granit im westlichen Bacher? Geogr, 
vestnik FV. Ljubljana 1928. Str. 118—121. — 76. L. Dolar-Mantuani, Diferen
ciacija magmatskih kamnin na Pohorju. Razprave mat. prirod, razr. AZU I. 
Ljubljana 1940. — 76 a. Dr. L. Dolar-Mantuani, Tonaliti na Pohorju, takozvani 
pohorski graniti. Tehnika in gospodarstvo 1938. — 77. L. Dolar-Mantuani, Raz
merje med tonaliti in apliti pohorskega masiva. Geol. Anali Balkan, polnostrva, 
knj. XII/2, str. 1—165. Beograd 1935. — 78. A. Kieslinger, Geologie und Petro
graphie des Bachern. Verh. Geol. B. A., Wien 1935. Nr. 7. Str. 101—110. — 78 a. 
A. Kieslinger, Zur Geologie des südöstl. Bachern. Akad. Wiss. Wien. Anzeiger 
1936. Nr. 7/8, str. 53—55. — 79. C. Germovšek, Petrografske preiskave na Po
horju v letu 1952. Geologija. Razprave in poročila. II. 1954. Str. 191—210. —
80. Dr. Franc Mišič,» V žaru in čaru šumovitega Pohorja. Maribor 1934. Str. 186.

81. Mravljak J., Zadnji lov na volkove na Pohorju. ČZN. XXII. 1927. 
Str. 194—195. — 81 a. Josip Mravljak, Plavž pri Sv. Primožu na Pohorju. ČZN. 
1936. Str. 129—132. 1936. — 82. Kovačič, dr. Fr., Sv. Areh na Pohorju. ČZN. 
XIII. 1917. Str. 45—94. — 83. Artur Zettersten-(Karl Marne, Ljubljana), Jugo- 
slaviska skidor. Poseben odtis iz Paskidor 1933. Malmö 1932 Landby & Lund- 
grens Boktryckeri (Opis pohorskih smučk in primerjava z drugimi tipi ter 
razmšljanje o- izvoru; tudi O' krpljah nekaj, str. 96—103). — 84. Franjo Baš, 
Zgodnje halstattske najdbe na Pohorju. Časopis za zgod. in narodopisje Ma
ribor 1937. — 84 a. Franjo Baš, Pripombe k  požigalništvu. Posebni odtis iz 
Slov. etnografa, VI—VII. Ljubljana 1954, 83—102. — 85. Jože Lampret, Tvarno- 
duhovna struktura župnije Ribnica na Pohor ju. Dejanje 1938. 3. zv., str. 95 
do 101. — 85 a. Danilo Furlan, Vprašanje gozdne meje na Pohorju. Geografski 
vestnik 1948/49. — 86. Robert Schwinner, Die Zentralzone der Ostalpen. Schaf
fer, Geologie von Oesterreich, 2. Auflage. Wien 1951. Za Strojno, Kobansko in 
Pohorje: strani 120 sl. — 87. Rudolf Badjura, Pohorje (Praktičen vodnik po 
Podravju). Ljubljana 1924. Str. 124. — 88. Rudolf Badjura, Kozjakovo pogorje 
nad Dravo. Maribor 1927. Str. 32. — 89. Dreger J., Vorläufiger Bericht über die 
Geoil. Untersuchung des Possruck usw. Verh. geol. R. A. Wien 1901. — 90. A. Win
kler-Hermaden, Das vortertiäre Grundgebirge im österreichischen Anteil des 
Possruckgebirges in Südsteiermark. Jahrb. Geol. B. A. 83. B. H. 1—2 Wien 1933.
— 91. H. Beck, A. Kieslinger, Fr. Teller, A. Winkler, Geologische Spezialkarte 
der Republik Österreich: Unterdrauburg. — 92. A. Kieslinger, Geologie und



Petrographie der Koralalpe I. Diapthoritzone. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien
1926. Abt. 1, 135, Bd. II. Marmore. Prav tam. — YI. Pegmatite der Koralpe. 
Prav tam, 1928. Abt. 1, 137, Bd. VII. Eklogite und Amphibolite. Prav tam. IX. 
Der Bau der Koralpe und seine Beziehungen zu den Nachbargebieten. Prav tam.
— 93. Baš F., Kobanski hram. ČZN XXIII. 1928. Str. 17—42. — 93 a. Franjo Baš, 
Kobansko. Turistični vestnik II., št. 1. Ljubljana. 1. jan. 1951, str. 4—5.

DRAVSKA, MEŽIŠKA IN MISLINJSKA DOLINA

94. Mavricij Zgonik, Drava kot hidroenergetski vir. Geogr, vestnik 1954. —■
95. K raft Doris, Das untersteirische Drauland. Deutsches Grenzland zwischen 
Unterdrauburg und Marburg. München 1935. —- 96. Heritsch Franz, Die gla
zialen Terrassen des Drauthales. Carinthia II, 1905, 95. Klagenfurt. — 97. Ange- 
rer H., Neue Studien im Gebiete des Ostendes des diluvialen Draugletschers. 
Carinthia II. Klagenfurt 1906. —■ 98. A. Penck-Ed. Brückner, Die Alpen im 
Eiszeitalter III. Draugletscher, 1085 -sl. Leipzig 1909. — 99. Karl Troll, Die 
jungglazialen Schotterfluren, str. 210—211. — 100. Elektrogospodarska skupnost 
Slovenije. Letno poročilo. Leto I—V. Ljubljana, od 1.1951 do 1956. — 101. Jakob 
Kelemina, Krajevna imena iz spodnjepanonske marke. Časopis za slovenski 
jezik, književnost in zgodovino' VI, snopič 1—4, str. 41—44. Ljubljana 1927. —
102. Mravljak J., Vulgarna imena kmetij v vuzeniškem okolišu. Kovačičev 
zbornik. ČZN XXXII, 1937, str. 321—325. — 103. Mravljak J., Iz vuzeniške zgo
dovine. ČZN XXVI, 1931, str. 110—140; XXX, 1935, str. 79—82. — 104. Mrav
ljak J., Vuzeniški urbarji (Doneski h gospodarski zgodovini). ČZN XXII, 1927, 
str. 61—75, 169—190. — 105. Mravljak J., Bratovščina splavarjev v Vuzenici. 
ČZN XXII, str. 86—88. Maribor 1927. — 106. Mravljak J., Sajkarstvo v Vuzenici. 
ČZN XXIII, 1928, str. 76—78. — 107. Mravljak J., Nadžupnija in dekanija Vuze
nica. Maribor 1928. Str. 90. (Poročilo ČZN XXIII, str. 157—159.) — 108. Mrav
ljak J., Vuzenica v srednjem veku. Maribor 1927. Str. 42. — 108 a. Mravljak J., 
Vuzenica II. Daljši okoliš v srednjem veku, trg  in grad 1457—1663. Maribor 1929. 
Str. 62. — 109. Mravljak J., Doneski k  zgodovini kmetijstva v Dravski dolini 
v 17. stoletju. ČZN XXVII, 1932, str. 171—190. — 110. Mravljak J., Marenberg 
1257/59 in 1272, dvoje spornih vprašanj. ČZN XXIV, 1929, str. 200—204. —
110 a. Job, Ruše. Topografska skica. Jubilejna knjiga SPD. Ruše 1936, str. 60 
do 68.

111. Mravljak J., Muta. ČZN XXIII, 1928, str. 42—53 — 112. Mravljak Josip, 
Dravograd I (1161—1261). Dravograd 1932 (založilo Tujskoprometno' društvo 
v Dravogradu). Str. 32. — 112 a. J. Mravljak, Trg Dravograd 1638, ČZN XXXIII,
1938, str. 201—204. — 113. Kratek pregled gospodarskega stanja okraja Slovenj 
Gradec. Tipkani rokopis. Slovenj Gradec 1953. —• 114. Ivan Mohorič, Industria
lizacija Mežiške doline. Maribor 1954. Založba Obzorja. Strani 315. — 115. Ciril 
Vončina, Iz zgodovine mežiškega rudarstva v sredi 19. stoletja. ČZN XXXI, 
str. 132—136. Maribor 1936. — 116. Jahne Ludwig, Zur Geschichte des Erzberg
baues im Petzen-Miessgebiet. Berg- u. Hüttenmänn. Jahrb. 80, 1932, str. 8—19 
(Ref. Carinthia I, 1932, str. 164). —• 117. Jahne Ludwig, Entwickelung und Be
deutung des Eisenwerkes Prävali. Carinthia I, 1933, str. 139—149. — 118. Mrav
ljak J., Početki Guštanja. ČZN XXVIII, 1933, str. 40—47. — 119. Mravljak J., 
Guštanjski rokodelski (obrtniški) ceh. ČZN XXVII, 1932, str. 194—197. —
120. Grannig B. und Koritschoner J. H., Die geologischen Verhältnisse des 
Bergbaugebietes von Miess in Kärnten. Z. f. prakt. Geol. 22. 1914. — 120 a. Du-



hovnik J., O izvoru molibdena v svimcevem in cinkovem rudišču Mežica. 
Geologija, 2. knjiga. Razprave in poročila. Ljubljana 1954. Str. 113—117. —
121. Rajko Ložar, Staroslovansko' in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji. Glasnik 
Muz. dr. za Slov. XX. Zbornik ob stoletnici društva 1839—1939, str. 180—225. —
122. Slovenj Gradec ob sedemstoletnici. Slovenj Gradec 1951. — 123. Ivan Gams, 
Človek na zemlji Slovenjgraške kotline. Geografski zbornik I, 1952, str. 33—74.
— 124. France Stele, Potovanje skozi Slovenijo' v letu 1571 in 1574. Glasnik Muz. 
dr. Slov. XX. Zbornik 1839—1939. Ljubljana 1939. Str. 304—309. — 124 a. Jaro
slav Šantel, Colatio kot rimska poštna postaja. Zbornik filozofske fakultete II. 
Ljubljana 1955. Str. 71—83. — 125. Baumgartner E., Kovnici Slovenjgradec in 
Kamnik v dobi Andechs-Merancev. ČZN XXVIII, 1, str. 17—36.

II

SPO D N JE POD RA YJE S POMURJEM

126. Winkler A., Über die sarmaitischen und pontischen Ablagerungen im 
Südostteil des steirischen Beckens. Jahrbuch d. Geol. B. A. Wien 1927. —
127. A. Winkl er-Hermaden, Ergebnisse d. Unters, über Abtragung und Aufschüt
tung am Ostrande der Alpen. Jahrbuch Geol. B. A. 83. B. H. 3—4. Wien 1933. —
128. A. Winkler, Die morphologische Entwicklung des steirischen Beckens in 
der jüngeren Tertiärzeit:. M. Geogr. Ges. Wien 1927. — 129. Arthur Winkler, 
Neue Beobachtungen im Tertiärbereiche des mittelsteirischen Beckens. I. Teil. 
Berichte des Reichsamtes für Bodenforschung, Zweigstelle Wien. Jahrgang 1944. 
Wien 1945, str. 31—43. — 129 a. Isto: II. Teil. M ittelungen des Naturwissen
schaftlichen Vereins für Steiermark. Band 81/82. Graz 1952, str. 145—168. —
130. Franjo Ožegović, Prilog geologiji mladjeg terciara na temelju podataka iz 
novijih dubokih bušotina u Hrvatskoj. Vjesnik Hrv. drž. geol. zavoda. Zagreb 1944, 
str. 393—473. — 130 a. F. Ožegović, Koje su starosti nosioci nafte u Šumečanima
i Bunjanima? Geol. V jesnik VIII—IX, str. 93—105. Zagreb 1956.

131. Geološki referati, izdelani na podlagi vrtanj v Prekmurju in Sloven
skih goricah. Arhiv Geološkega oddelka v podjetju »Proizvodnja nafte«, Len
dava. — 132. Izsledki geoloških kartiranj v Prekmurju in Slovenskih goricah. 
Arhiv Geološkega zavoda v Ljubljani, Parmova 33. — 132 a. M. Pleničar, Ob- 
m urska naftna nahajališča. Geologija. Razprave in poročila. 2. knjiga, str. 36 
do 83. Ljubljana 1954. — 133. Ciril Šlebinger, Obvestilo o kartiranju  lista 
Maribor 4 in Murska Sobota 3. Geologija. Razprave, poročila I. Ljubljana 1953, 
str. 293—297. — 133 a. Ciril Šlebinger, Geologija mariborske okolice. Izvestja 
Muzejskega društva v Mariboru III. 1936, str. 3—28. — 134. A rthur Winkler- 
Hermaden, Geologischer Führer durch das Tertiär- und Vulkanland des stei
rischen Beckens. Berlin 1939. Str. 209 (z obsežnim seznanom književnih virov 
za srednje štajersko in obmejno slovensko ozemlje). — 135. Winkler A., Das 
Abbild der jungen Krustenbewegungen im Thalnetz des steirischen Tertiär
beckens. Ztsehr. Deutsch. Geol. Ges. 78, 1926. — 136. F. Baš, Vetrenjače u Slove
niji. Glasnik Etnogr. muzeja u Beogradu III. Beograd 1928. Str. 66—76. —■
137. Kos Milko, K postanku ogrske meje med Dravo in Rabo. ČZN XXVIII. 
Maribor 1933. Str. 144—153. — 137 a. Kos Milko, Panonska krajina od naselitve 
Slovencev do prihoda Madžarov. Slovenska Krajina, str. 16—20. — 138. Kle
menc J.-Saria B., Areheologische Karte von Jugoslavien: Blatt Ptuj. Beograd- 
Zagreb 1936. — 138 a. Arheološka karta  Rogatec. Zagreb 1942.



GORIČKO IN MURSKA RAVAN TER SLOVENSKE GORICE. 

PREKMURJE IN PRLEKIJA

139. Matija Slavič, Prekmurje. Ljubljana 1921. — 140. Slovenska Krajina. 
Zbornik ob petnajstletnici osvobojenja. Uredil Vilko Novak. Beltinci 1935. 
Str. 133. — 140 a. Slovenska Krajina (karta). Priredil J. Maučec. Risal V. Finžgar. 
Merilo 1 : 150.000. Založil Klub Prekmurskih akademikov 1935. — 141. Svetozar 
Ilešič, Geografski pregled Slovenske Krajine. Slov. Krajina 1935, str. 5—12. —
142. Vilko Novak, Bibliografija o Slovenski krajini. Slovenska krajina, str. 116 
do 133. — 143. Franjo Baš, Narodopisni položaj Slovenske Krajine, Silov. Kra
jina 1935, str. 108—115. — 144. Maučec Matija, Prenaseljenost in sezonsko izselje
vanje v Prekmurju. Geogr, vestnik IX, 1933, str. 107—118. — 145. Franjo Baš, 
Protestanti v Prekmurju, Geogr, vestnik V-—VI, 1930, str. 78—93. — 146. Ludvik 
Olas, Sezonsko izseljevanje v Prekmurju. Geografski vestnik XXVII, Ljubljana 
1957. — 147. Vengust J., Seznamek prekmurskih občin (krajev). Radgona 1919. 
Str. 16. — 148. Štefan Kovač, Gospodarske in socialne razmere v Prekmurju. 
Obzorja. M aribor 1938. — 149. Csänki Dezsö, Magyaroszäg torténelmi föl- 
drajza a Hunyadiok Koräban I—III, V. Budapest 1894. Historični topografski 
leksikon Ogrske (približni naslov te madžarske knjige v petih zvezkih, iztšle 
v 4 zvezkih od 1894 dalje), ki je v njih zbrano gradivo o* zgodovinskih podatkih 
za kraje, u rejene po županijah. — 150. Fr. Stele, Gradivo za prekm ursko zgo
dovino. ČZN XXII, 1927, str. 1—9. — 150 a. Ivan Zelko, Doneski k prekmurski 
zgodovini. ČZN XXXI, 1936, 2, str. 68—77.

151. Matija Maučec, Podstenje in priklet v prekmurski hiši. ČZN XXXIV. 
Maribor 1939. Str. 176—188. — 152. Mladi Prekmurec. Revija, izhajala v Murski 
Soboti od leta 1936 do 1940 ter prinašala o Prekm urju tudi članke socialno- 
gospodarske vsebine. — 153. Sapač Franc, Gospodarski problemi Prekmurja. 
Mladi Prekmurec II, 1937/1938, str. 17, 49. — 153 a. Fran Trdko, Doprinos k 
socialni strukturi Prekmurja. Mladi Prekmurec III, 1938/39, str. 27, 58, 120, 160.
— 153 b. Trdko Fran, Gospodarsko življenje Prekmurja. Mladi Prekmurec IV, 
1940, str. 51, 117, 140. — 153 c. Kokolj Miroslav, Kako so nekoč potujčevali 
mlade Prekmurce. Mladi Prekmurec II, 1937/38, str. 69, 103, 156. — 154. Dragica 
Černy, Rast prebivalstva v Prekmurju. Pregled gibanja prebivalstva od leta 1869 
do leta 1948. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino. Leto I, št. 2, 
str. 131—137. Ljubljana 1953. — 155. Anton Vratuša, Tri o rabskih Slovencih. 
Sodobnost 1940, zv. 1—2. — 156. Anton Vratuša, Jezikovne razmere v severnem 
Prekm urju in slovenskem Porabju. Slovenski jezik, 2. letnik. Ljubljana 1940. —
157. Dr. Avgust Pavel, O dprta ognjišča v kuhiinjah rabskih Slovencev. Etno
log IV, 2. Ljubljana 1931. Str. 125—145. — 158. Slovensko Porabje. Sestavila 
Jože Maučec in Vilko Novak. Slov. knjižni zavod, 1945. Strani 30. — 159. Maks 
Wraber, Gozdna vegetacijska slika in gozdnogojitveni problemi Prekmurja. 
Geografski vestnik XXIII, 1951, str. 179—226. — 159 a, Maks Wraber, Domači 
kostanj v Sloveniji. Nova proizvodnja VI, št. 2, str. 61—83. Ljubljana 1955. —
160. F ran jo  Baš, Prlekija. Geografski vestnik IV, 1928, str. 106 do 110. — 
160 a. Prlekija. Spominski zbornik ob desetletnici. osvoboditve. Ljutomer 1955. 
Strani 100.

161. Mario Pleničar, Naftno polje pri Lendavi. Proteus 1953/54, št. 2, str. 37 
do 39. — 161 a. Š. Kolenko, Poročilo o Geološkem zavodu LR Slovenije od usta
novitve do leta 1952. Geologija. Razprave in poročila. Knjiga 1. Ljubljana 1953.



str. 262—284 (o geološkem raziiskavaaju za nafto: str. 267—269). — 162. Norbert 
Krebs, Talnetzstudien. Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten d. Preuss.Akad. 
Wiss. Phys.-math. Kl. 1937. VI. Berlin 1937. 23 s. (o razvoju vodnega toka v Po
m urju itd., viri!). — 163. A rtur Winkler von Hermaden, Geologie und Boden
wirtschaft im Grabenland und unteren Murgebiet. Mitteilungen d. Geopraphi- 
schen Gesellschaft Wien. Band 86, Heft 4—6. Wien 1943. Str. 147—171. — 
163 a. T. Wiesböck, Die Terrassen des unteren Murtales. Mitt. d. Geogr. Ges. 
Wien, B. 86. Wien 1943. Str. 225—227. — 164. O tto Lamprecht, Die Entwicklung 
des Landschaftsbildes im Grabenlande und unteren Murtal. Mitt. d. Geogr. Ges. 
Wien. B. 86, str. 227—246. — 164 a. A. Jentsch, Die Bodennutzungssysteme 
(Fruchtfolgen) im Flussgebiet der unteren Mur. Mitt. d. Geogr. Ges. Wien, B. 86. 
Wien 1943. Str. 246—251. — 164 b. Hans Hufnagl, Bericht über die waldwirt
schaftlichen Erhebungen im Pircherdegebiet Südisteiermarks (Grabenland). Mitt. 
Geogr. Ges. Wien. B. 86, Wien 1943, str. 251—254. — 165. Ivan Gams, Morfologija 
Slovenskega Pomurja. Geografski zbornik V. Ljubljana 1957. — 165 a. Ivan 
Gams, Goričko-prekmurske Alpe. Planinski vestnik 1955, str. 395—399. —
166. Božidar Kert, Geomorfologija severozahodnih Slovenskih goric. Geografski 
zbornik V. Ljubljana 1957. — 167. Borut Belec, H geomorfologiji vzhodnih 
Slovenskih in Medjimurskih goric. Geografski zbornik V. Ljubljana 1957. —
168. Johann Solch, Die Windischen Bühel. Mitt. Geogr. Gesi Wien 1919. B. 62, 
Nr. 5, str. 220—226, Nr. 6, str. 241-—276. — 169. Kovačič Fr., Ljutomer. Zgodovina 
trga in soreza. Maribor 1926. — 170. Slekovec M., Grad in graščina ljutomerska. 
ČZN I, str. 159—184.

171. Kovačič Fr., Krajevna imena v Ljutomerski okolici. Slamnjak, Kre- 
sovčak. ČZN XX, str. 85—87. — 172. Kovačič Fr., Stara narodna noša okoli 
Ljutomera. ČZN XVII, str. 36—39. — 173. Ljubša M., Slovenske gorice. Opis. 
Tisk in zaloga tiskarne sv. Cirila v Mariboru 1925. Str. 78. — 174. R. G. Puff, Die 
Windischen Bühel. Marburger Taschenbuch für Geschichte, Landes- und Sagen
kunde der Steiermark III, 1859. — 175. Ciril Šlebinger, Toplice in slatine na 
Slovenskem Štajerskem. Izvestje Muz. društva I. Maribor 1932. Str. 10—58. — 
175 a. Šlebinger Ciril, Mofete v Slovenskih goricah. P rote j 1938, št. 2, str. 37—39.
— 671. Jože Kerenčič, Zemljiški odnos v Jeruzalemskih goricah. Obzorja 1938, 
št. 1—2, 3—4, 5—6, 7—8, 9. — 177. Franc Kolarič, Vinograd na posest v Sloven
skih goricah. Geografski vestnik XV. Ljubljana 1939. Str. 58—69. — 178. Kert 
Božidar, Vinogradništvo v M ariborskih goricah. Geografski vestnik 1957. —
179. Fr. Kovačič, Doneski k  starejši zgodovini Murskega polja. ČZN XV, 1919, 
str. 23—85. — 180. Franjo Baš, Vaški grb v Noršincih pri Ljutomeru. ČZN XXV,
1930, str. 218—225. — 181. Borut Belec, Vasi na spodnjem Murskem polju. Geo
grafski vestnik XXVII, 1957. — 182. Dr. Zvonimir Dugački, Medjimur je. Izdal 
Pododbor Matice Hrvatske v Čakovcu 1936.

DRAVSKO POLJE, DRAVINJSKE GORICE IN HALOZE

183. Zgonik M., Dravsko polje in njegovi sestavni deli. Proteus 1937. —
184. A. Tangi, Das Pettauerfeld und seine Umrandung. Jahresber. XLI gimnazije 
v Ptuju 1910. — 185. Franjo Baš, Izgoni na Dravskem polju. ČZN XXXII, 1937. 
Kovačičev zbornik, str. 325—340. — 186. P. Schlosser, In der Schretten. Ein geo
graphisch-historisches Weichlandsbild. Deutsche Rundschau für Geographie 
XXXV, 1913, str. 211 sl. — 187. Hoffer M., Die Verteilung des bäuerlichen Grund-



besitzes in der Umgebung von Marburg zu Beginn des 19 Jahrb. Jahresber. 
gimnazije v Mariboru 1907. •— 188. Levec Vladimir, Pettauer Studien. Mitt. der 
Anthropol. Ges, Bd.XXVIII, 1898; XXIX, 1899; XXXV, 1905. Wien. — 189. Pivko, 
dr. Ljudevit, Ribištvo v Dravi dn njenih vodah. ČZN XXX, 1935, str. 157—166.
190. Kovačič Fr., Trg Središče. Krajepis in zgodovina. Maribor 1910.

191. Kovačič, dr. Fr., Ormož. Predavanje v Ormožu dne 18. decembra 1910. 
ČZN VIII, str. 107—115. — 192. Franjo Baš, Historično-geografski razvoj Ptuja. 
ČZN XXVIII, 1933, str. 83—113. — 193. Abramiič M.-Sovrè A., Poetovio. Vodnik 
po muzeju in stavbnih ostankih rimskega mesta. P tu j 1925. Str. 206. — 194. Franjo 
Baš, Bibliografija o Ptuju. ČZN XXVIII, 2—4, str. 242—254. — 195. Kovačič, 
dr. Fr., Gospodarska zgodovina dominikanskega samostana v Ptuju. ČZN X, 
str. 59—120. — 196. Franjo Veselko, Mestne pravice Ptuja iz leta 1376. Kro
nika VII, št. 2, 1940, str. 92—96. — 197. Josip Korošec, Poročilo' o izkopavanju na 
Ptujskem gradu. AZU. Ljubljana 1947. Str. 62. — 198. Josip Korošec, Slovansko 
svetišče na Ptujskem gradu. SAZU, Razred za zgod. in druž. vede. Dela 6. 
Ljubljana 1948. — 199. Josip Korošec, Staroslovansko grobišče na Ptujskem 
gradu. SAZU, Razred za zgod. dn družb. vede. Dela 1, str. 368. Ljubljana 1950.
— 200. Josip Korošec, Predzgodovinska naselbina na Ptujskem gradu. SAZU, 
Razred za zgod. in družb. vede. Dela 6, str. 272. Ljubljana 1951.

201. JoisipKlemenc, Ptujski grad v kasni antiki. SAZU, Razred za zgod. in 
družb. vede. Dela 4, str. 98. Ljubljana 1950. — 202. SAZU, Razred za zgod. in 
družb. vede. Dela 3: Arheološka poročila (tudi o izkopavanjih na Panorami 
v Ptuju). Ljubljana 1950. — 203. Josip Korošec-Paola Korošec, Predzgodovinsko 
in staroslovansko grobišče pri Turnišču v bližini Ptuja. SAZU, Razred za zgod. 
in družb. vede. Razprave III, str. 179—237. Ljubljana 1953. — 204. Friedlich 
Teller, Erläuterungen zur geol. Karte der östenr.-ung. Monarchie. SW-Gruppe 
Pragerhof-Windisch Feistritz. — 205. Redlich O., Das Alter der Kochlenablage- 
rungen ö. u. w. von Rötschach in Südsteiermark. Jahrb. d. geol. R. A. Bd. L, 
1910, str. 409 sl. — 206. Kovačič, dr. Fran, Predavanje o zgodovini Slovenske 
Bistrice. ČZN IX, str. 145—156. Maribor 1912. — 207. Stegenšek, dr. Avgust, 
Umetniški spomeniki Lavantinske škofije. II. zvezek. Konjiška dekanija. Ma- • 
ribor 1909. —■ 208. Stanko Polajnar, Morfološki razvoj v Podravinju. Geografski 
zbornik V. L jubljana 1957. — 209. Franc Zgeč, Haloze. Sociološka študija. 
Sodobnost III. Ljubljana 1935. — 209 a. Dr. Franjo Žgeč, Haloze. Rokopis, 
160 strani. Proučitev posestnih, socialnih in gospodarskih razmer pred zadnjo 
vojno za celotne Haloze. — 210. Franc Kolarič, Haloze. Razvoj zemljiško- 
posestnih odnosov v k. o. Gorca in Dežno v dobi od leta 1825 do 1947. Geografski 
vestnik XX—XXI, str. 121—150. Ljubljana 1949. — 211. France Stele, Ptujska 
gora. Celje 1940. Str. 130.

MARIBOR

212. Franjo Baš, Maribor, a) I. Historično-geografski razvoj. GV II, 1926, 
str. 59—72 in 139—153; b) II. Geomorfološke razmere. GV III, 1927, str. 1—19. —
213. (Franjo Baš) Vodnik; po Mariboru. Kulturna, tujsko-prometna in gospo
darska slika mesta in pokrajine. Uredil in založil Reform-Reklam-bureau Guido 
Zupan. Ljubljana 1932. Str. 222. — 214. Maribor. Vodnik po mestu in okolici. 
Uredil s sodelovanjem uredniškega odbora Anton Ingolič. Maribor 1955. (Vse
bina: Teply Bogo, Vodnik po Mariboru in okolici, str. 5—197; Adresar, zbral 
in sestavil O. Kolmančič, str. 199—285; načrt mesta Maribora.) — 215. Franjo



Baš, Maribor (Mestna meja). ČZN XXIV, 1929, str. 143—174. — 215 a. Franjo Baš, 
Kultura v Mariboru v začetku 19. stol. Mariborski koledar 1932, str. 51—68. —
216. Franjo Baš, Gradbena slika Maribora v začetku 19. stoletja. Mariborski 
koledar 1933, str. 41—63. — 217. Franjo Baš, Iz starega velikega Maribora. Mari
borski koledar 1936, str. 49—69. — 218. Franjo Baš, Topografska dinamika Mari
borskega polja. Kronika I, 1934, str. 322—326. — 219. Jakob Orešnik, Teritorialni 
razvoj Maribora. Kronika II, 1935, str. 122—126. — 220. Puff, Marburg in 
Steiermark. Graz 1847.

221. Ciril Slebinger, Geologija Maribora. Kronika Y. Ljubljana 1938. Str. 157 
do 163, 221—226. — 222. A. Schlosser, Marburg im Jahre 1789. Deutsche Rund
schau für Geographie XXXVI, str. 453—469. — 222 a. M. Hoffer, Die räumliche 
Entwicklung der Stadt Marburg. Kartograph, u. sehulgeogr. Zeitschrift 1913. —
223. H. Pircliegger, Marburg in alter Zeit. Hausmann, Südsteiermark. Graz 1925.
— 224. Gabriel Majcen, Kratka zgodovina Maribora. Maribor 1926. Str. 113 
(Ciril, knjiž., XXI. zv.). — 224 a. H. Vučnik, Marburgs Bevölkerungszahl in 15. 
und 16. Jahrhundert. Blätter zur Gesch. d. Heimatkunde d. Alpenländer. No. 88. 
Graz 1913. — 225. V. Bieber, Beitrag zur Trinkwasserversorgungsfrage der Stadt 
Marburg XXI. Izvestje drž. realke v Mariboru, 1891. — 226. M. Hoffer, Marburg 
vor hundert Jahren. Blätter zur Gesch. und Heimatkunde d. Alpenländer. 
Jhg. IV. — 227. Hauptmann Ljudmil, Mariborske študije. Rad Jgsl. Akad. zn. i 
umj. Knjiga 260. Zagreb 1938. Str. 57—118. — 228. Dr. L. Dolar-Mantuani, Mari
borski grad. Kronika IV, str. 211—214. Ljubljana 1937. — 228 a. Fabriei Erwin 
Edler von Südwaiden, Die Burgen der Stadt Marburg a. d. D. mit besonderer 
Berücksichtigung des Treppenrisalites an der jetzigen Burg. (Diss.) München 
1935. 15 str. (Poročilo: Fr. Baš, ČZN 1936, str. 40.) — 229. Franjo Kramberger, 
Nekaj številk o Mariboru. Mariborski koledar 1933, str. 93—108. — 230. Razvoj 
naselij na območju mesta Maribora in okolice v letih 1869—1953. Mesečni sta
tistični pregled LR Slovenije. Ljubljana, avgusta 1954. Str. 457—460. — 231. Ma
riborski teden 1955 od 30. julija do 7. avgusta. Katalog ob desetletnici osvobo
ditve z uvodno besedo in člankom »Deset let mariborskega gospodarstva, str. 9 
do 17. — 231 a. Gospodarski razvoj Maribora. Gradivo k  zgodovini industri
alizacije mesta Maribora. Uredil in napisal dipl. ek. Ermin Kržičnik. M aribor 
1956. 192 strani. — 232. Ivan Rakovec, Pregled tektonske zgradbe Slovenije. 
Zbornik razprav prvega jugoslovanskega geološkega kongresa na Bledu 1954. 
L jubljana 1956. Str. 73—83.

III

SAVINJSKI PREDEL

233. Tolmačenja h geološkim kartam (Erläuterungen zur geologischen 
Karte) Mozirje (Prassberg); a) Pragersko'—Slovenska Bistrica (Pragerhof—Win- 
disch Feistritz); b) Ptuj—Vinica (Pettau—Vinica); c) Celje—Radeče (Cdlli— 
Ratschach); č) Rogatec—Kozje (Rohitsoh—Drachenburg). (Prim. I. Rakovec, 
Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani, Geološko-paleantološki od
delek. Ljubljana 1933.) — 233 d. Tumač geologijskoj karti Rogatac—Kozje 
(hrvatski del). — 234. Anton Melik in sodelavci: Povodenj okrog Celja junija 
1954. Geografski vestnik XXVI, 1954, str. 3—58. — 235. Baš Franjo, Hmeljarstvo 
v Savinjski dolini. GV I, 1925, str. 40—52. ■— 235 a. Anton Marolt, Hmeljarstvo 
v Savinjski dolini. Geografski vestnik XXVII. Ljubljana 1957. — 236. Baš 
Franjo, Gospodarsko poslopje v Savinjski dolini. ČZN XXIV, 1929, str. 71—90.



»

— 237. Kos, dr. Fr., K zgodovini trga Žalca. ČZN XIV, 1918, str. 57—71. — 
237 a. Štrekljeva Milica, Grad Ojstrica v Savinjski dolini. ČZN XIV, 1918, 
str. 76—90. — 238. Okrajni ljudski odbor Celje-okolica, Predlog za desetletni 
perspektivni p lan v kmetijstvu. Celje 1952. Strani 43. — 239. A. Fekonja, Celje 
in okolica. Dom in svet 1895 (VIII), str. 336, 371, 410, 438, 470, 495, 533, 566, 596, 
630, 663, 695, 718, 746. — 240. Gubo Andreas, Geschichte der Stadt Cilli vom 
Ursprung bis auf die Gegenwart. Graz 1909. Str. 481.

241. Ljubša Matija, Postanek srednjeveškega Celja. ČZN XXIV, str. 1—16.
— 242. Orožen J. in dr. R. Savnik, Celje. Vodnik po mestu in okolici. -Celje 1928. 
Str. 83. — 243. Maxolt Marijan, Dekanija Celje. I. del: Cerkvene umetnine v 
celjski župniji. Umetnostni spomeniki Slovenije III. Zgod. društvo v  Mariboru. 
Maribor 1931. — 244. Ing. Blaž Pristovšek, Regulacijski problem Savinje. Kro
nika I, str. 217—221. — 245. Janko Orožen, Zgodovina Celja, I., II. in III. del. 
Celje 1927, 1930. — 246. Orožen-Felicijan, Kratka gospodarska zgodovina Celja 
in okolice. Celje 1952. — 247. Janko Orožen, Vodnik po Celju in okolici. Celje 
1940. — 248. Janko' Orožen, Celje z zaledjem. Celje 1948. — 249. Celjski zbornik. 
Celje 1951. Strani 270. — 249 a. Inž. Janko Štrukelj, Razvoj tekstilne industrije 
v Celju in okolici. Celjski zbornik, str. 256—265, 1951. — 249 b. Inž. Lojze Kač, 
Hmeljarstvo v Savinjski dolini. Celjski zbornik 1951, str. 67—84. — 250. Josip 
Klemenc, Nekaj kronoloških podatkov rimskega pokopališča v Šempetru v 
Savinjski dolini. Arheološki vestnik SAZU V, 2, str. 284—305. L jubljana 1954.

251. Alojzij Bolta, Najdba staroslovanskega groba v Gotovljah pri Žalcu. 
Arheol. vestnik II/2, str. 241. Ljubljana 1951. — 252. France Stare, Predzgodo
vinsko grobišče na Rifniku pri Celju. Arheol. vestnik II/2, str. 185—204. Ljub
ljana 1952. — 253. L. Bolta, Gradišče na Miklavškem hribu nad Celjem. Arheo
loški vestnik II/l, str. 69—73. Ljubljana 1951. — 254. Ivan Rakovec, Razvoj 
pleistocena na Slovenskem. Zbornik Prvi jugoslovanski geološki kongres na 
Bledu 1954. Ljubljana 1956. Str. 61—72. — 255. Emil Kolenik, Pokrajina okrog 
Trnovelj in Ljubečne pri Celju. Geografski vestnik XXIX. Ljubljana 1957. - 
256. Razvoj naselij na območju mesta Celja in sosednjih občin v letih 1869 
do 1953. Mesečni statistični pregled LR Slovenije. Ljubljana, julija 1954. Str. 383 
do 389.

ŠALEŠKA DOLINA

257. Sore Anton, šaleška dolina nekdaj in danes. Geografski vestnik XVII. 
L jubljana 1957. — 258. H ribernik Franc, Mesto Šoštanj. Šoštanj 1932. Samo
založba (Poročilo ČZN XXVII, str. 115), I. zv., II. zv., 1932, 86 str., III. zv. — 
259. Kovačič Fr., Šoštanj (Gradivo za krajevne kronike). ČZN X, 1913, str. 43 
do 47.

ZGORNJE SOTELSKO

260. Dr. P. Strmšek, Lemberg (Prispevek k  vprašanju gibanja topografskih 
središč). ČZN 1937. Kovačičev zbornik, str. 128—132. — 260 a. Dr. P. Strmšek, 
Lemberg in Sladka gora. Izdalo' in založilo Muzejsko društvo' v Celju 1937. 
Strani 31. — 260 b. Dr. P. Strmšek, Medvedovo selo. Izdalo in založilo Muzejsko 
društvo v Celju 1936. Strani 51. — 260 c. Niko Kuret, Šaljive zgodbe o Lember- 
žanih. Zabavna knjižnica 7. Maribor 1954. Strani 33; — 261. Dr. Adolf Režek, 
Iz prošlosti vrela mineralnih voda Rogaške Slatine. Rogaška Slatina 1937. Za



ložila uprava zdravilišča R. S. (Poročilo ČZN XXXIII, 1938, str. 99 do 106, 
Fr. Miinarik). — 261 a. Dr. A. Režek, Prilog poznavan ju mineralnih voda Rogaške 
Slatine. Ljubljana 1947. AZU. Poročila 2. Strani 128. — 261 b. Kidrič Fran, 
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