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HISTORIČNO GEOGRAFSKA ANALIZA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE V
LUČI JOŽEFINSKE VOJAŠKE KARTE
Izvleček:
Diplomska naloga zajema ozemlje Spodnje Savinjske doline. V obravnavo so zajeti
zgodovinski oris pokrajine, primerjava ozemlja Spodnje Savinjske doline na jožefinski
vojaški karti iz druge polovice 18. stoletja ter današnje topografske karte in primerjava
zapisov geografskih imen.
Prehodnost ozemlja ter ugodne naravnogeografske razmere so botrovale, da je bila
Spodnja Savinjska dolina že zgodaj gosto poseljena. V zadnjih 200 letih je bila pokrajina
podvržena številnim spremembam. Obravnavanemu ozemlju so dali značilen pečat
nasadi hmelja, ki so se začeli obširneje uveljavljati v osemdesetih letih 19. stoletja. Do
največjih sprememb pa je prišlo v gibanju prebivalstva, kar je vidno tudi v sami rasti
naselij. Le redka so tista naselja, kjer se je število prebivalstva zmanjšalo.
KLJUČNE BESEDE: Spodnja Savinjska dolina, jožefinska vojaška karta, topografska
karta, izbrane pokrajinske spremembe.
A HISTORICAL-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE LOWER SAVINJA
VALLEY IN THE LIGHT OF THE JOSEPHINIAN MILITARY MAP
Abstract:
The diploma work comprises the territory of the Lower Savinja valley. It treats the
historical outline of the country, the comparison of the territory of the Lower Savinja
valley on the Josephinian military map from the second half of the 18th century with the
present topographical map and the comparison of the records of geographical names.
Because of the transitoriness of the territory and favourable natural-geographical
conditions the Lower Savinja valley was very early densly populated. In the last 200
years the country was subjected to numerous changes. The discussed territory was
famous for its hops plantations which started to make themselves more valued in the
eighties of the 19th century. The greatest changes occured in the movement of the
population, which can be also seen in the very growth of the settlements. The settlements
where the number of population reduced are rare.
KEY WORDS: the Lower Savinja valley, Josephinian military map, topographical map,
transformation of the country.
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1. UVOD
Namen dela je predstaviti izbrane pokrajinske spremembe Spodnje Savinjske doline v
zadnjih 200 letih. Za ugotavljanje pokrajinskih sprememb sem uporabila jožefinsko
vojaško karto iz druge polovice 18. stoletja in današnjo topografsko karto. Osredotočila
sem se na spremembe, ki jih je mogoče razbrati s kart; prometnice, vodovja, mline,
mostove, rastje in naselja.
Cilji, ki sem si jih zastavila v nalogi so:
- predstaviti zgodovino Spodnje Savinjske doline, predvsem po letu 1750;
- ugotoviti izbrane pokrajinske spremembe v zadnjih 200 letih na osnovi jožefinske
vojaške in današnje topografske karte;
- prikazati razvoj naselij po jožefinski vojaški in današnji topografski karti;
- primerjati geografska imena na jožefinski vojaški karti, v Opisih in na današnji
topografski karti.
Historična geografija je pri nas v primerjavi z drugimi geografskimi vejami, slabo
razvita. Ob prebiranju literature sem ugotovila, da le-te skoraj ni. Prav tako ni izdelanih
historično-geografskih nalog, z izjemo U. Eniko, (1998).
Naloga je historično-geografskega značaja, zato sem vanjo vključila tudi poglavje o
zgodovinskem orisu Spodnje Savinjske doline. Podrobneje je predstavljena zgodovina
obravnavanega območja po letu 1750 (čas nastanka jožefinske vojaške karte).
Spodnja Savinjska dolina je v širšem slovenskem prostoru nekaj svojevrstnega. Vzrok so
nasadi hmelja, ki dajejo pokrajini značilno podobo. Ob prebiranju literature o Spodnji
Savinjski dolini sem naletela na zanimiv sestavek, v katerem geograf Marjan Žagar piše:
»Ne bi povedali preveč, če trdimo, da je današnja Spodnja Savinjska dolina do Celja dar
hmelja. Odkar je v osemdesetih letih preteklega stoletja prebivalstvo uvedlo sajenje
hmelja, se ni začelo korenito spreminjati le zunanje lice pokrajine, temveč se pred
drugimi slovenskimi agrarnimi predeli hitro spreminja tudi antropogeografska slika.
Hmelj je dvignil kmetijstvo Savinjske doline na stopnjo najnaprednejših slovenskih oz.
jugoslovanskih agrarnih pokrajin, njenim prebivalcem pa je posadil življenjsko raven nad
raven agrarnega prebivalstva v ostalih pokrajinah za toliko, kolikor jih je tudi kulturno in
agrotehnično postavil znatno nad nje …« (Slovenija, Pokrajine in ljudje, 1998, str. 176).
V nalogi je zato nekaj besed namenjenih tudi zgodovini hmeljarstva.
Osnova, na kateri temelji naloga, je jožefinska vojaška in današnja topografska karta.
Sekcije, ki zajemajo obravnavano območje, so zajete v 5. zvezku Slovenija na vojaškem
zemljevidu (1763 – 1787), kateremu so dodani še Opisi (za posamezno sekcijo).
Literature za obravnavano območje je precej. Podroben zgodovinski oris pokrajine je
podal v svojih delih J. Orožen (1951, 1965, 1971).
Geografske značilnosti pokrajine pa najdemo v delih A. Melika (1954), M. Nateka (1967,
1977), Krajevnem leksikonu Slovenije. Knj. 3. Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo
(1976), D. Debiča (1982), F. Kralja (1990), vodniku Spodnja Savinjska dolina (1994),
Krajevnem leksikonu Slovenije (1995), turističnem vodniku Slovenija (1995) ter
Slovenija: pokrajine in ljudje (1998).
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O Spodnji Savinjski dolini je bilo napisanih že več seminarskih in diplomskih nalog. V
Osrednji knjižnici v Celju pa za območje Spodnje Savinjske doline najdemo tudi
raziskovalne naloge, ki so jih naredili dijaki različnih celjskih srednjih šol.
2. PRISTOPI IN METODE PREUČEVANJA
2.1. OBMOČJE PREUČEVANJA
Območje, ki je zajeto v historično-geografsko analizo sega na področje devetih občin,
vendar pa vse občine oz. njihova naselja niso v celoti zajeta v nalogo. Tako so v analizo
zajeta skoraj vsa naselja v občini Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Žalec. Večje
število naselij zajetih v analizo pripada še občini Vransko in Celje, medtem ko so v
občini Vojnik in Šmartno ob Paki v analizo zajeta le posamezna naselja.
V analizo so zajete naslednje sekcije jožefinske vojaške karte: 163, 173, 174, 175, 193 in
194. Analiza ne zajema celotne karte sekcij, temveč samo tista območja na karti, ki
spadajo v okvir Spodnje Savinjske doline. Ker je cilj diplomskega dela ugotavljanje
preobrazbe pokrajine, sem za primerjavo vzela topografsko karto v merilu 1: 25 000.
Zakaj topografska karta v tem merilu? Vojaške karte so v merilu 1: 28 800; da pa je
primerjava smiselna, so temu merilu najbližje topografske karte 1: 25 000. Za primerjavo
sem uporabila naslednje liste: LAŠKO 101 (1997), ŽALEC 078 (1997), CELJE 102
(1997), VOJNIK 079 (1998), VELENJE 077 (1997), ZAGORJE OB SAVI 099 (1997),
MOZIRJE 076 (1997), TRBOVLJE 100 (1997).
2.2. METODA PREUČEVANJA
Pri prebiranju literature sem naletela na precej različna izhodišča in smernice, ki jih
zagovarjajo posamezni geografi in zgodovinarji. Prav tako ni izdelanih diplomskih nalog
historično-geografskega tipa - z izjemo ene - zato sem se morala sama s pomočjo
mentorja odločiti za metodo, na kateri temelji naloga.
Poslužila sem se Jgerjeve retrogresivne metode. Za primerjavo s sedanjostjo sem izbrala
obdobje med letoma 1763-1787 (čas nastanka jožefinske vojaške karte). Hkrati to
obdobje sovpada z dobo Marije Terezije in Jožefa II.. Osredotočila sem se le na izbrane
elemente (prometnice, vodovja, mline, mostove, naselja, rastje), ki jih je možno razbrati s
kart. Te elemente sem na osnovi jožefinske vojaške karte primerjala z današnjo
topografsko karto.
Zaradi različnega merila kart je možna le opisna primerjava. Dodala sem še opise
potokov, rek (globina, širina, prehodnost …), cest, poti, gozdov ter posameznih objektov,
ki jih najdemo v Opisih.
Z vidika prometnih površin me je zanimal:
- potek nekdanjih cest in poti v primerjavi z današnjim cestnim omrežjem (ali
potekajo današnje cestne povezave med naselji po istih trasah kot nekdaj);
- gostota prometnega omrežja (ali je število cestnih povezav ostalo enako kot
nekdaj oz. se je povečalo ali zmanjšalo);
- vrste cest (glavne ceste, stranske poti/krajevne ceste, kolovozi in ali so nekdanje
cestne povezave enakovredne današnjim).
Z vidika mostov in mlinov je po kartah možna le primerjava:
- števila mostov in mlinov;
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- lokacija.
V analizi vodovja sem spremljala:
- tok rek in potokov;
- regulacijo današnjih vodotokov.
Z vidika naselij sem primerjala:
- potek cest/ulic skozi naselja;
- potek širitve naselij (ali je širitev potekala iz nekdanjega kmečkega jedra oz. ali je
nastal novi del naselja samostojno – vzroki);
- tip naselja (v primerjavi s preteklostjo).
Z vidika rastja me je zanimalo:
- na katerih delih Spodnje Savinjske doline so najpogostejši nasadi hmelja;
- katere površine (travniki, gozdovi, polja, vinogradi, sadovnjaki) so se v
primerjavi z drugo polovico 18. stoletja povečale oz. zmanjšale.
2.3. DOSEDANJA TEORETIČNA IZHODIŠČA
Pri razlagi vsebine, vloge in pomena historične geografije so si zgodovinarji in geografi
različni.
Zgodovinarji imajo historično geografijo za nekakšno družbeno geografijo preteklih
obdobij. »Njena naloga naj bi bila, da opiše in objasni določeno geografsko regijo v
določenem zgodovinskem obdobju ali v več zaporednih obdobjih. Predmet njenega
raziskovanja je geografsko okolje in človek kot član večje ali manjše skupnosti v toku
zgodovine. V naravnem okolju so faktorji, ki stalno vplivajo na ljudske skupnosti, vendar
ne izzivajo hitrih sprememb. Nekateri drugi pojavi pa lahko povzroče nagle učinke (npr.
potresi, klimatska nihanja) in sprožijo pomembne zgodovinske in družbene spremembe.
Po drugi strani pa je človek faktor, ki daje v določeni meri naravnemu okolju drugačen,
kulturni izgled. Zato mora historična geografija preučevati gospodarske in prometne
razmere, naselja in ljudske skupnosti v njihovi etnični in družbeni sestavi, spremembe, ki
jih je povzročilo človeško delo v rastlinskem in živalskem svetu, kot tudi upravne in
politične meje ter toponomastiko« (Vrišer,I., 1985, str. 75).
Med slovenskimi zgodovinarji je svoj pogled na historično geografijo podal B.
Grafenauer (1960), ki zagovarja tezo, da so ljudje vedno živeli v določenem geografskem
prostoru in da je možna predstava o zgodovinskem razvoju le ob poznavanju prostora, v
katerega spadajo posamezna obdobja tega razvoja. Geografsko okolje je za Grafenauerja
pomembno, saj je le-ta eden pomembnejših dejavnikov v samem zgodovinskem razvoju.
Toda meje geografskega vpliva so vedno določene s stopnjo gospodarstva, ki pa niso
absolutne. Za Grafenauerja tako naloga historične geografije ni naravnogeografska
analiza terena, temveč reševanje vprašanja, kako sta na določeni stopnji gospodarskega
razvoja človek in narava vplivala drug na drugega. Naloge historične geografije po
Grafenauerju:
1. »raziskuje in prikazuje razvoj posameznih »prirodnih« pokrajin pod vplivom
človeka v »kulturne« pokrajine;
2. raziskuje tako nastanek in razvoj posameznih naselij kakor celotne naseljenosti
oz. kolonizacije ter vseh z njo zvezanih sprememb v teku zgodovine;
3. raziskuje razdelitev ozemlja pod političnimi in teritorialnimi vidiki«
(Vrišer, I., 1985, str. 75).
Geografi so si glede pojmovanja historične geografije manj enotni. Med prvimi, ki je
začela razvijati historično geografijo je bila nemška geografska šola. Za enega najbolj
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znanih nemških historičnih geografov velja H. Jger (1969), ki navaja: »Historična
geografija ima tako kot geografija sedanjosti svoj predmet preučevanja v pokrajini,
vendar s to razliko, da so v osredju njenega zanimanja (nekdanji) pojavi na zemeljskem
površju, ki so sestavljali in oblikovali nekdanjo pokrajino« (Vrišer, I., 1985, str. 76).
Iz anglosaškega prostora je znana razlaga historičnega geografa H. C. Darbyja (1968), ki
pojem historične geografije razlaga kot zgodovino odkritij, zgodovino geografije,
zgodovino spreminjanja političnih meja, vpliv geografskih dejavnikov na zgodovinske
dogodke oz. kot rekonstrukcijo geografskih razmer v preteklosti. V svojem delu je na
posameznih zgodovinskih obdobjih rekonstruiral poselitev, kmetijske, prometne in
trgovske razmere ter omrežje podeželskih in mestnih naselij.
V ZDA sta se oblikovali dve smeri pojmovanja historične geografije. Prva »berkleyska
šola« zagovarja tezo, da mora geografija preučevati tako fizično kot kulturno oblikovitost
pokrajine ter njuno medsebojno učinkovanje. Glavni pomen pa imajo ljudje, njihovo
gospodarjenje … (kulturna oblikovitost). Da pa lahko razumemo predele z določenim
načinom življenja, pa je pomembno tudi poznavanje zgodovinskih razmer. Drugačno
stališče glede historične geografije je zavzel A. H. Clark, ki v historični geografiji vidi
preučevanje »geografskih sprememb skozi čas«, pri katerem morajo biti zajeti tako
fizično- kot družbenogeografski dejavniki. Poleg družbenega razvoja tako Clark v
preučevanju pokrajine zajema tudi razvoj in spremembe nastale v naravnem okolju.
Svoje poglede na historično geografijo so podali tudi nekdanji sovjetski geografi, ki so
ločili fizično in »ekonomsko« historično geografijo (dualistični koncept). K enotnemu
pristopu historične geografije je težil Žekulin (1982). Na podlagi različnih pojmovanj je
podal svojo tezo historične geografije: »Historična geografija je, podobno kot geografija
sedanjosti, poseben sistem ved, ki je razpet med geografijo in zgodovino. Njegovo
torišče je medsebojno učinkovanje družbe in narave v različnih zgodovinskih obdobjih.
Kjub različni vsebini in metodam je treba stremeti za združevanjem historično-fizične in
historično-ekonomske geografije. Za uspešnost pri delu je potrebno tako zgodovinsko kot
geografsko znanje. Pri bolj geografski usmeritvi historične geografije je v ospredju
»pogled na preteklost iz sedanjosti«, kar terja dobro poznavanje geografskih pojavov in
sil. Šele na tej osnovi je možno preučevanje njihove zgodovine. Temeljno načelo:
poznavanje historičnega procesa oblikovanja sedanjih geografskih objektov, naj bo
vodilo pri združevanju historične in ekonomske geografije. Takšna enotna historična
geografija je tudi lahko osnova za geografsko prognoziranje prihodnjosti« (Vrišer, I.,
1985, str. 78).
Nič manj pomembne pa niso konkretne raziskave historičnih geografov. Največkrat so
bile to agrarnogeografske preučitve, raziskovanja poselitve, zemljiške razdelitve, agrarne
tehnike in obdelovanja ter študije političnih in upravnih meja. S temi študijami so se
največ ukvarjali evropski raziskovalci, npr. M. Kieczewska Zaleska (1947),R. A.
Butlin (1973,1996), P. Atkins (1998) in drugi. Druga oblika študij pa so bili geografski
orisi pokrajin v določenih zgodovinskih obdobjih. Poleg evropskih so bili dejavni še
ameriški raziskovalci, npr. R. H. Brown (1948), H. C. Darby (1968)R. A. Butlin (1998),
M. Slukan Altić (2006).
Temelje slovenske historične geografije so postavili A. Melik, M. Kos, F. Zwitter, F.
Baš, V. Bohinc, S. Ilešič (1964). Ukvarjali so se predvsem s preučevanjem kolonizacije,
mest, trgov, prebivalstva in poljske razdelitve (Vrišer, I., 1985, str. 78,79).
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Historični geografi zagovarjajo različne pristope oz. metode dela.
Jger loči:
1. progresivno metodo, kjer poteka raziskovanje od starejšega k mlajšemu in daje
razvojno razlago
2. reduktivno metodo, kjer obstaja tesna povezanost med pokrajinskimi razmerami v
sedanjosti in razmerami določenega obdobja v preteklosti:
a) pri generičnem načinu jih razlagamo kot preostanke ali kot razvojne
determinante sedanje pokrajine
b) pri retrogresivnem načinu pa najprej izberemo za pokrajino pomembna
obdobja ter jih nato primerjamo med seboj, s sedanjimi razmerami.
Baker zagovarja t.i. retrospektivno metodo, ki je enaka Jgerjevi retrogresivni metodi.
Žekulin loči:
1. komponentni pristop, kjer gre za več različnih historično-geografskih preučitev
(poselitev, upravno-politične meje, gospodarstvo, …). Le-te med sabo niso
usklajene in so različnega izvora. Na osnovi te metode se skuša razbrati celovita
podoba nekdanjih geografskih razmer;
2. integralni pristop se ukvarja s celovito preučitvijo neke dežele v določenem
obdobju. Slabost te metode je, da je manj natančna.
(Vrišer, I., 1985, str. 73-81).
2.4. POJMI
V nalogi se pojavlja nekaj pojmov, za katere se mi zdelo potrebno, da jih še dodatno
pojasnim.
- Zemljevid/karta, kartografski prikaz dela ali celotnega zemeljskega površja,
spremenjen v grafični prikaz v ravnini (Oxfordova enciklopedija, 1995, str. 341).
- »Komercialna cesta«, enakovredna današnji magistralni cesti. Današnja
magistralna cesta Ljubljana-Maribor poteka po isti trasi kot, je nekdaj
»komercialna cesta« iz Dunaja proti Trstu.
- »Tovorna cesta proti Gornjemu Gradu«, enakovredna današnji magistralni cesti.
Zanjo je veljalo, da je bila v tisti dobi edina cesta proti Zgornji Savinjski dolini,
po kateri so lahko vozili težki vozovi.
- »Trdne zgradbe«, na zapis naletimo v Opisih. Gre za zgradbe, ki so bile v celoti
zidane ali pa samo podkletene. K tem zgradbam so spadale cerkve, podzidane
hiše, župnišča, gradovi, enonadstropne kmečke hiše, enonastropne hiše, pošta,
mitnica, gostilne, kapele, …
- Popisne občine, enakovredne današnjim statističnim enotam oz. naseljem.
3. JOŽEFINSKI VOJAŠKI ZEMLJEVID
3.1. NEKAJ BESED O VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU
Prvotno vojaški zemljevid ni imel imena. Danes je poznan kot jožefinski zemljevid ali
jožefinska izmera. Nastal je na osnovi prve izmere habsburške monarhije v letih 17631787. Kartiranje je potekalo po tedanji politični razdelitvi države. Za vsako enote so
izdelali pregledne karte sekcij. Skoraj celotno ozemlje današnje Slovenije je spadalo v
Notranjo Avstrijo, Ogrsko in Vojno krajino, zato je kartiranje potekalo v okviru teh enot.
Večina Slovenije je spadala k Notranji Avstriji (Innerosterreich). Le-ta je združevala dva
gubernija in sicer gubernij v Gradcu, h kateremu so spadale dežele Štajerska, Koroška in
Kranjska ter gubernij v Trstu, ki pa je obsegal Trst z okolico in deželi Goriško in
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Gradiško. V vojaškem pogledu pa je bila Notranja Avstrija enotna s sedežem v Gradcu.
K Ogrski je pripadalo Prekmurje, medtem ko je manjši del Bele krajine upravno spadal
pod Karlovški generalat. Slovenska obala z zaledjem je pripadala Beneški republiki, zato
je izmera tega dela Slovenije potekala šele leta 1797 v okviru beneške Istre, potem ko je
ta del ozemlja po mirovni pogodbi v Campo Formio leta 1797 prešlo pod habsburško
monarhijo.
Današnja državna meja se razen delno s Hrvaško ne ujema z mejami preglednih kart
jožefinskega vojaškega zemljevida.
Karte Notranje Avstrije so risali kartografi, ki so pred tem že kartografirali druge dežele.
Vodja izmere je bil izkušen vojaški kartograf polkovnik Jeney. Pri kartiranju slovenskega
govornega področja se je držal navodil, katere je dobil pri kartiranju Moldavije in sicer,
da morajo biti zapisi imen hribov, dolin in voda v deželnem jeziku. Zato najdemo na
kartah veliko slovenskih imen naselij, predvsem pa imen voda in hribov. Kot vodji sta
mu bila prepuščena tako metoda kartiranja kot tudi način plačevanja kartografov. Nalogo,
ki mu je bila zaupana, je opravil odlično. Žal pa ni mogel uresničiti vseh svojih načrtov.
Med drugim je želel izdelati tudi karto Notranje Avstrije ali njenih posameznih dežel,
toda v manjšem merilu.
Zemljevidi jožefinske izmere sprva niso imeli javne uporabne vrednosti, saj so bili
varovani kot stroga vojaška skrivnost. S splošno dostopnostjo pa so postali neprecenljiv
zgodovinski vir. Zlasti velja to za nas, saj je bil jožefinski zemljevid dejansko prvi
zemljevid, na katerem je bilo izrisano celotno ozemlje današnje slovenske države. Velja
za doslej najpodrobnejši zemljevid, ki nazorno prikazuje pokrajinsko sliko, imena naselij,
hribov, voda ter ledinska imena. Hkrati je odlična osnova za nadaljnje raziskovanje
naselitvene in gospodarske zgodovine.
Obravnavano ozemlje Spodnje Savinjske doline se nahaja v 5. zvezku. Zvezek v celoti
obsega območje južne in zahodne Štajerske, tj. večino takratnega celjskega okrožja. V
celoti so zajete sekcije 148, 149, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 192, 193, 194, 195, 199,
217 in 218, medtem ko sekciji 150 in 161 v 5. zvezku zajemata le štajerski del, preostali
kranjski del pa najdemo v 4. zvezku (Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787,
1999, str. XXV).
3.2. PREDSTAVITEV JOŽEFINSKE VOJAŠKE KARTE
Za posamezno sekcijo vojaškega zemljevida sta bila izdelana dva izvoda: original in t.i.
kopija, tj. preris originala (imenujejo ga tudi čistoris). Karte so v merilu 1: 28 800.
Oddaljenost so takratni kartografi merili v urah ali korakih.
Karte sekcij so v velikosti 42 x 62 cm, listi sekcij pa se med seboj razlikujejo po
velikosti. Kopije so zaradi okvirja, ki jih obdaja nekoliko večje. V zgornjem delu karte je
na levi strani zapisana številka sekcije, okraj, katerega karta zajema, v desnem delu pa se
nahaja merilo v korakih. Na desni strani je bil predviden še prostor, ki bi zajemal imena
vseh krajev sekcije, število konj, volov in krav. Žal je ta prostor v naših primerih prazen.
V nasprotju s kopijo originali okvirja nimajo, zato jih je mogoče sestaviti kot zemljevid.
Tako na originalu, kot na kopiji so narisane okrožne meje (Slovenija na vojaškem
zemljevidu 1763-1787, 1999, str. XXVI).
3.3. LEGENDA
Ker so bile karte in Opisi izdelani za vojaške potrebe, je bilo pomembno, da je bil na
zemljevidu nazorno prikazan teren, po katerem bi se v primeru vojne morala gibati
vojska. Tako so na zemljevidu natančno vrisani hribi in vzpetine, njihove strmine in
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položne strani, gorska pobočja ter doline. Označena je še razširjenost gozdov, smer voda,
obdelovalna zemljišča in podobno. Natančno so vrisane vse vrste naselij, zgradb, cest in
celo znamenj ob njih. Z dosledno uporabo različnih barv ter z natančnim risanjem so
dosegli nazornost in preglednost zemljevida, ki ga še danes občudujemo.
Zapisi na originalu in kopiji so v latinici. Nahajališč zlata, srebra, svinca, bakra, železa,
žvepla, soli , živega srebra in fužin niso označevali s simboli, temveč z besedo.
Kakšen status je imelo posamezno naselje, je razvidno že iz velikosti in oblike črk. Mesta
so bila po večini pisana z velikimi tiskanimi, le redko s večjimi pisanimi črkami.
Imela so še pripis Stadt (Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, str.
XXVI). Nekoliko manjše črke so uporabljali za trge, pred imenom se je nahajal pripis
Markt. Pred vasmi pa je ponavadi stala velika črka D s piko ali dvopičjem. Imena
zaselkov in zemljišč niso imela posebne oznake, zato je pogosto težko razločiti za kakšno
ime gre. Veliko črko B s piko ali dvopičjem najdemo pred imeni potokov in hribov. Pri
rekah pa je pred ali za imenom dodana oznaka Fl., Fluss in podobno.
Gozdne površine so obarvane z bledim tušem, medtem ko so drevesa na njih risana s
črnim tušem.
Tudi obdelovalne površine so na zemljevidu dobro prepoznavne. Polja so obarvana belo,
pašniki zeleno, vinogradi z rjavo, z vrisanimi znaki za trto.
Z modro barvo so vrisane reke, potoki, jezera, močvirja, jarki, izviri studenci in celo
vaške mlake. Na vode so bili še posebej pozorni, saj so lahko le-te predstavljale naravne
ovire na terenu, potrebne pa so bile tudi kot oskrbovalni vir. Kjer bi voda predstavljala
morebitno oviro, so označili tudi njeno prehodnost. Opisi še dodatno pojasnjujejo, kje so
potoki ali reke,
zaradi nizke vode prehodne. Označeni pa so bili tudi mostovi (leseni in zidani) ter
brodovi. Ob vodah so dosledno vrisani še mlini in žage.
Z vojaškega stališča je zelo pomembna tudi poseljenost pokrajine. Vrisana so vsa mesta,
trgi, vasi in zaselki, kot tudi posamezne hiše. Vse zgradbe so v naselju vrisane v svoji
dejanski legi. Narisane so celo razvaline gradov in cerkva. Z barvo so ločili zidane in
lesene zgradbe. Tako so z rdečo barvo označene stavbe, zidani mostovi in kamnita
znamenja, s črno pa leseni mostovi, lesena znamenja in mlini. Zanimivo je, da so pri
zidanih kapelicah razlike glede oznake na originalu in kopiji. Na originalih so zidane
kapelice označene z rdečim križcem na rdečem krogcu, kamniti križi ali manjša znamenj
pa so označena z rdečimi križci . Na kopiji so tako križi, kapelice kot znamenja označeni
enako, to je z rdečim križcem.
Pomembne so tudi prometnice. Deželne (glavne) ceste so na zemljevidu vrisane z dvema
polnima črtama, prevozne ceste z eno polno črto ter vzporedno črtkano, pešpoti pa so
označene s pikčasto črto. Vse vrste poti so prevlečene še z rjavo barvo.
Vrisane so celo vislice, in sicer zidane z rdečo barvo, lesene pa s črno (Slovenija na
vojaškem zemljevidu 1763- 1787, 1999, str. XXVIII).
Tabela št. 1: Primerjava topografskih znakov na jožefinski vojaški in današnji
topografski karti.
RASTJE
jožefinska
vojaška karta
(j. v. k.)

gozdovi, črna drevesa na sivi podlagi
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državna
topografska
karta (d. t. k.)

gozd a) določena meja b) nedoločena meja
listnati
iglasti
mešani

j. v. k.

vinogradi
polja
pašniki

d. t. k.

pašnik, livada

d. t. k.

vinograd
VODOVJE

j. v. k.

vode: reke
potoki
jezera

d. t. k.

reke s širino nad 10 m

d. t. k.

reka s širino od 5 do 10 m

d. t. k.

reka ali potok, ožja od 5 m

d. t. k.

jezero, mlaka, lokev
a) manjša površina b) večja površina
OBJEKTI NA CESTAH IN VODOTOKIH

j. v. k.

d. t. k.
d. t. k.

mostovi: zidani (rdeče)
leseni (črno)

most
a) pogojni znak b) v merilu
most na stebrih, viadukt

j. v. k.

mlini
žage
brodovi

d. t. k.

brod za prevoz vozil
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d. t. k.

mlin

d. t. k.

žaga
PRIKAZ NASELIJ
naselja

j. v. k.

mestno naselje
d. t. k.

d. t. k.

strjene zgradbe – mestni kare

d. t. k.

skupina zgradb

d. t. k.

vrsta zgradb
POSAMEZNI OBJEKTI
gradovi

j. v. k.
d. t. k.

grad

j. v. k.

razvaline gradov in cerkva
cerkve

d. t. k.

razvalina

d. t. k.

cerkev z enim zvonikom

d. t. k.

cerkev z dvema ali več zvoniki

j. v. k.

križi: leseni (črno)
kamniti (rdeče)
znamenja na kopijah (rdeče)

d. t. k.

versko znamenje
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kapele: večje in manjše
j. v. k.
d. t. k.

kapela
vislice

j. v. k.
CESTE
j. v. k.

glavne ceste
stranske poti
pešpoti

d. t. k.

avtocesta

d. t. k.

avtocesta z enim zgrajenim voznim pasom

d. t. k.

cesta, rezervirana za promet z motornimi
vozili

d. t. k.

utrjena cesta

d. t. k.

pešpot, ozka steza

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, str. XXVII;
Državna topografska karta 1:25 000. Topografski ključ s pojasnili za uporabo, 1998,
str. 50-72.

Tabela št. 2: Primer – potek cest skozi naselja na d. t. k. in j. v. k.

d. t. k.

j. v. k.

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, str. XXVII;
Državna topografska karta 1:25 000. Topografski ključ s pojasnili za uporabo, 1998,
str. 50-72.
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3.4. OPISI
Dopolnilo h kartam so bili Opisi pokrajine in njenih značilnosti. Narejeni so bili za
posamezne sekcije. Za Notranjo Avstrijo je sedem vezanih knjig različnih velikosti. V
knjige so vezali t.i. fascikle sekcij, ki so jih izmerili, izrisali in opisali posamezni
kartografi. Opisi sekcij niso urejeni niti po številčnem zaporedju, niti po teritorialni
povezanosti. Imajo pa knjige na platnicah enoten naslov (» Landerkantniss ter Band /
Inner Oesterreich / Militarische Landesbeschreibung / der / Herzogthumer Steuermark,
Karnthen und Krain / Von Fasc: N° bis incl. N°« ).
Sekcije so napisane na snopičih papirja, na vrhu so rubrike. Običajno so rubrike narejene
za cel snopič skupaj, lahko pa so napisane za vsako dvojno stran znova. Sekcije enega
snopiča imajo enotne rubrike. Le-te so pri vseh sekcijah vsebinsko enake, do razlik pri
istem kartografu pa lahko prihaja zaradi pisarja
Opisi so imeli nalogo, da so predstavili stvari, ki jih kartografsko ni bilo možno dovolj
nazorno prikazati. Zajemajo naselja z okolico. Najprej so navedene oddaljenosti od
sosednjih krajev, in sicer v urah ali korakih (ena ura je enako 6000 korakov ali pol milje).
Sledi rubrika
»trdne zgradbe« v kateri so omenjene le tiste, ki so bile trdne z vojaškega vidika. V
glavnem gre za gradove, cerkve, grajska gospodarska poslopja in posamezne hiše.
Posameznih opisov teh zgradb ni, lahko pa iz zapisov razberemo ali gre za zapuščeno
cerkev ali je grad trden in podobno. Nekaj več o posameznih zgradbah lahko izvemo v
rubriki »pripombe«. V rubriki »vode« so opisane reke, potoki, studenci, njihova širina,
globina in prehodnost. Posebna rubrika so »močvirja in barja« v katero so zajeta jezera,
ribniki in vaške mlake. V njej izvemo globino, prehodnost, ali se v posameznem letnem
času osuši in podobno. Zanimiva je rubrika »ceste«, v kateri je zapisano ali so ceste
dobre ali slabe, prevozne z večjimi ali manjšimi vozovi ali so prevozne samo ob lepem
vremenu, navedene so tudi strmine in spusti. Skrbno so opisani tudi gozdovi, ki so
povsem samostojna rubrika. Navedeni so podatki, ali so gozdovi visoki ali nizki ali so
pomešani z grmičevjema ali grmičevje celo prevladuje. V posameznih primerih so
navedene celo vrste drevja. Zlasti pri večjih gozdnih površinah pa je skoraj vedno
navedena še prehodnost. V rubriki »hribi« so v glavnem navedena imena vzpetin, ki se
nahajajo v okolici naselij. Občasno se ob koncu opisa posameznega naselja pojavi še
rubrika »pripombe«. V njej najdemo podrobnejše opise gradov, dvorcev, vasi, razlago,
kaj pomeni črno točkovana linija na karti, in podobno.
V Opisih se poleg slovenskega prevoda nahaja še nemški tekst. Le-ta je transliteriran iz
gotice in preveden v slovenščino. Transliteracija se od izvirnika razlikuje le v primeru, če
je bil izvirnik nečitljiv. Velika/mala začetnica in ločila so v tekstu postavljena v skladu z
današnjimi pravili. Besede, ki v originalu niso bile izpisane do konca, so deloma
dopolnjene v oklepaju npr. ord(inary). Originalni tekst je zapisan v obliki navpičnih
rubrik, medtem ko je v prevedeni izdaji spremenjen v tekoči zapis. Originalne zapise
rubrik lahko vidimo zapisane pred vsako sekcijo, medtem ko so pred posameznimi Opisi
v sekciji zapisi v poenostavljeni obliki. Nekaj je bilo tudi primerov, da imen ni bilo
mogoče identificirati. V teh primerih so imena v naslovni skupini krajev, kot so v tekstu
napisana poševno, tako kot v originalu.
4. PRETEKLOST SPODNJE SAVINJSKE DOLINE
Čas nastanka jožefinske vojaške karte spada v dobo upravnih reform Marije Terezije in
Jožefa II.. Z reformami je Marija Terezija hotela ustvariti večjo enotnost uprave ter
učinkovitejše delovanje deželnoknežje vlade tako v upravnem kot socialnem pogledu.
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Leta 1750 je Marija Terezija celjsko gospoščino prodala grofu Antonu Gaissrucku. Grof
je središče gospoščine iz Celja preselil na polje med Žalcem in Petrovčami. Poleg
graščine je Gaissruck zgradil še veliko gospodarsko poslopje ter uredil park. Gospoščino
je poimenoval po graščini – Novo Celje. S tem je bil odtujen še zadnji ostanek nekdanje
deželnoknežje posesti, ki so jo Habsburžani prevzeli od Celjskih grofov. Z delovanjem je
prenehal dotedanji vicedomski urad, na njegovo mesto pa je bil postavljen okrožni urad,
ki je vršil nadzor nad celjskim okrožjem. (Orožen, 1971, str. 332)
Zaradi popisa vojaških obveznikov je Marija Terezija leta 1771 uvedla popisne ali
konskripcijske občine, vse hiše pa so dobile tudi svoje hišne številke. Celjsko okrožje se
je razdelilo na 1123 popisnih občin, katerim je pripadlo 1092 vasi, 25 trgov, 2 predmestji
in 4 mesta (Celje, Brežice, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec). Kot lahko vidimo
obsega območje zajeto v nalogi le del nekdanjega celjskega okrožja.
Leta 1784 je cesar Jožef II. izdal odlok o ustanovitvi davčnih občin. Merjenja so potekala
v letih 1786-1789. Ponekod so že obstoječe popisne občine združevali v večje davčne
občine.
Leta 1781 je sledil še patent, s katerim je Jožef II. uvedel naborne okraje, ki naj bi služili
za potrebe novačenja. Ker so se ti naborni okraji uporabljali še za davčne in druge
potrebe (ceste,šolstvo), so jih poznali tudi kot naborne ali davčne okraje. Okrožje je
imelo 40 davčnih okrajev (Celje, Novo Celje, Tabor pri Vojniku …); (Orožen, 1971, str.
334).
Pravo revolucijo pa je za Spodnjo Savinjsko dolino pomenila uvedba gojenja hmelja.
Zeleno zlato, kot so poimenovali hmelj, je postalo za večino kmetov življenjskega
pomena. (Žalec in savinjska hmeljarska tradicija, 1992, str. 7) Prvo hmeljišče se je na
tleh Spodnje Savinjske doline pojavilo že leta 1854. Franc Žuža je imel svoje hmeljišče v
okolici Žalca, žal pa ga je opustil, saj se je pokazalo, da češki hmelj za to področje ni
primeren. Leta 1870 pa je Josip Bilger zasadil novo vrsto (wrtttenberški hmelj), kateri
so naravne razmere Spodnje Savinjske doline ustrezale. Bilger je sadike
wrttenberškega hmelja dal še Janezu Hausenbichlerju, Jožefu Žigonu, Mariji Roblek,
Rudolfu in Francu Žuži, Josipu Reharju, Francu Kocelju in Karlu pl. Hauptu. V kasnejših
letih sta novo sorto uvedla Haupt in Hausenbichler, za katero se je izkazalo, da se je od
vseh sort najbolje prilagodila danim naravnim razmeram. Šlo je za sorto angleški
golding. Ta sorta je še dandanes v veljavi, medtem ko je wrttenberško sorto povsem
uničila peronospora leta 1928. Ker so se hmeljske površine začele po uvedbi angleškega
goldinga hitro širiti, se je kot nujno pokazalo povezovanje hmeljarjev. V ta namen so leta
1880 Haupt in Hausenbichler ustanovila Južnoštajersko hmeljarsko društvo, ki je imelo
svoj sedež v Žalcu. Društvo je izdalo svoja pravila, in sicer v nemškem jeziku. Pravila so
bila v veljavi do nastanka Kraljevine SHS. Zaradi vse večje pridelave hmelja in zaradi
prodiranja na tuj trg, se je pojavila potreba po hmeljarni. Hmeljarna bi morala imeti
ustrezne naprave za prepariranje kot pakiranje hmelja. Leta 1902 je bila na pobudo
društva ustanovljena Hmeljarska zadruga. Največ zaslug za nastanek ter razvoj Zadruge
pripisujejo Josipu Širci in Francu Robleku. Zadruga je bila tako uspešna, da je bila
potrebna širitev, katero je financirala država. Hmeljarsko društvo je bilo tudi tisto, ki je
doseglo, da so leta 1928 ustanovili označevalnico za hmelj. Tako so dobili svojo
blagovno znamko z imenom »južnoštajerska dolina». Kvaliteta savinjskega goldinga se
je kazala tudi v številnih mednarodnih nagradah. Hmeljarstvo se je razvijalo zlasti v letih
1926/1928, ko se je močno povečala površina hmeljišč. Naraščalo je tudi število članov.
Leta 1918 se je društvo preimenovalo v Hmeljarsko društvo Slovenije. Tudi Zadruga ni
več zadostovala potrebam, zato so ustanovili Hmeljarsko eksportno društvo - HED, ki si
je zgradila svojo lastno hmeljarno. Naloga tega društva je bila priprava hmelja za
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prodajo. Do 2. svetovne vojne je bila prodaja hmelja komisijska.V letih pred 2. svetovno
vojno je bilo v Sloveniji med 2500 in 2800 ha hmeljišč, od tega je kar 90% odpadlo na
Spodnjo Savinjsko dolino. Svetovna gospodarska kriza je savinjske hmeljarje močno
prizadela, saj so morali prodajati pod ceno, kar je posledično vplivalo na zmanjšanje
hmeljskih površin. V času 2. svetovne vojne so se hmeljske površine zmanjšale na račun
polj. Po vojni je novo ustanovljena zadruga Hmezad, hmeljišča obnovila in poskrbela, da
se je panoga razvijala naprej. Hmezad je nato registriral svojo blagovno znamko, za
ustrezno strokovnost pa je poskbel leta 1952 ustanovljeni Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo. Do leta 1972 so tako gojili izključno savinjski golding, po tem letu pa so
začeli uvajati še druge sorte, od katerih se je najbolje uveljavila sorta aurora. (Žalec in
savinjska hmeljarska tradicija, 1992, str. 8, 9, 10, 11) Danes je v Sloveniji nekaj več kot
2400 ha hmeljišč. Od tega jih je kar tri četrtine v Spodnji Savinjski dolini. V svetu
poznajo naš hmelj pod imenom »štajerski hmelj« in je zelo cenjen. (Spodnja Savinjska
dolina, Vodnik, 1994, str. 22)
5. OSNOVNE POTEZE POSELITVE SPODNJE SAVINJSKE DOLINE
Območje Spodnje Savinjske doline je najgosteje poseljen na osrednjem ravninskem
predelu, na rečnih terasah rek Savinje, Ložnice in Bolske.
Po nastanku ločimo na obravnavanem območju tri tipe naselij, katerim osnova je bila
morfologija terena.
V prvo skupino štejemo dolinska naselja, ki so najstarejša. Nastala so na prodnih terasah
reke Savinje in njenih pritokov. Prevladujejo dolge obcestne vasi, ki ležijo ob glavnih
prometnih žilah in marsikje prehajajo ena v drugo. V osnovi so imela ta naselja agrarni
značaj, njihova značilnost pa je , da ležijo na tisti strani ceste, ki so proč od pobočja
terase. Na ta način so se naselja zavarovala pred poplavami. Primer takšnega naselja je
Arja vas. V preteklosti je bila poselitev tega pasu bolj ali manj enakomerna, z izjemo
ozemlja severno od Ložnice, kjer so močvirna tla ovirala razvoj naselij. Zaradi zgostitve
prebivalstva je težje slediti prvotni poselitvi.
V drugo skupino štejemo naselja hribovitega sveta. Zaradi specifik v reliefu se tu naselja
niso tako razvijala kot v osrednjem delu ravnine, zato prevladujejo samotne kmetije, ki
ob vznožju hribov ali v dolinah potokov prehajajo tudi v gručaste zaselke.
V tretjo skupino naselij pa štejemo gručasta naselja, ki so se razvila ob prehodu potokov
v ravninski del. Ta naselja nikoli niso imela izključno agrarnega značaja, temveč so
predstavljala koncentracijo posvetne in cerkvene oblasti oz. trgovine in obrti. Primeri t.i.
obrtnih vasi so Vransko, Prebold, Griže …
Zaradi razvoja industrije in obrti so se v sedanjosti osnovni poselitveni vzorci delno
zabrisali. Še vedno je glavnina naselij ohranila agrarni značaj, spreminja pa se njihova
arhitektura, ki postaja vedno bolj urbana. Močnejšemu preoblikovanju so bili podvrženi
predvsem večji kraji. Nekdanjim trškim naseljem (Vransko, Braslovče, Žalec, …) so se z
razvojem industrije pridružila še rudarska in industrijska naselja (Liboje, Polzela,
Prebold, Šempeter v Savinjski dolini). Vsi ti dejavniki so vplivali na to, da so ta naselja v
novejši dobi dobila značaj urbaniziranih naselij. (Spodnja Savinjska dolina, Vodnik,
1994, str. 67)
Karta št. 1: Spodnja Savinjska dolina (z roza barvo je označeno območje zajeto v nalogo)
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Vir: Slovenija: pokrajine in ljudje, 1998, str. 168.

Med prebiranjem literature sem naletela na zanimiv podatek, ki ga v svojem delu navaja
Anton Melik in sicer, da je bilo na območju Spodnje Savinjske doline veliko število
starih trgov, kar pri ostalih slovenskih pokrajinah ni pogost pojav. Žal pa noben od teh
trgov ni dosegel vidnejšega razvoja. Izjema je nekdanje mesto Celje, ki je po velikosti
kot gospodarskem pomenu postalo tretje slovensko mesto. (Melik, 1957, str. 490)
Tabela št.3: Število prebivalcev po naseljih med leti 1869 – 2002.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

NASELJE
OBČINA CELJE
BUKOVŽLAK
CELJE
LESKOVEC
LJUBEČNA
MEDLOG
SLANCE
ŠKOFJA VAS
ŠMARJETA PRI CELJU
TEHARJE
TRNOVLJE PRI CELJU
ZAČRET
ZADOBROVA
OBČINA VOJNIK
ARCLIN
VOJNIK
OBČINA ŽALEC
ARJA VAS
DOBRIŠA VAS
DREŠINJA VAS
GOTOVLJE
GRIŽE
KASAZE
LEVEC
LOŽNICA PRI ŽALCU
MIGOJNICE
NOVO CELJE (od leta 1991)
PETROVČE

1869

1900

1953

2002

234
7960
92
215
125
83
192
92
214
365
108
108

254
13143
102
318
152
94
232
138
288
547
125
198

482
26246
172
463
456
132
317
331
442
1312
250
544

329
37834
199
940
286
85
386
196
256
1109
273
848

237
924

247
1253

377
1548

484
1986

246
166
251
613
197
212
297
169
332
/
172

324
202
247
793
185
326
318
184
378
/
304

414
381
294
852
346
579
376
321
467
/
509

523
421
263
1134
627
852
422
413
629
13
909
22

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

DOBRTEŠA VAS
PODLOG V SAVINJSKI DOLINI
PODVIN (od leta 1991)
RUŠE
SPODNJE GRUŠOVLJE
SPODNJE ROJE
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
VRBJE
ZALOG PRI ŠEMPETRU
ZGORNJE GRUŠOVLJE
ZGORNJE ROJE
ŽALEC
OBČINA POLZELA
BREG PRI POLZELI
LOČICA OB SAVINJI
OROVA VAS
PODVIN PRI POLZELI
POLZELA
ZALOŽE
OBČINA BRASLOVČE
BRASLOVČE
GLINJE
GOMILSKO
GRAJSKA VAS
KAMENČE
LETUŠ
MALE BRASLOVČE
ORLA VAS
PARIŽLJE
PODGORJE PRI LETUŠU
PODVRH
POLJČE
PRESERJE
RAKOVLJE
SPODNJE GORČE
ŠENTRUPERT
ŠMATEVŽ
TOPOVLJE
TRNAVA
ZAKL
ZGORNJE GORČE
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
PODGORA
REČICA OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA PREBOLD
DOLENJA VAS
KAPLJA VAS

134
255
/
46
100
32
275
241
89
102
110
553

202
256
/
53
115
38
335
375
101
148
123
744

398
246
/
48
115
40
526
429
101
162
117
1402

/
288
345
69
124
43
1943
577
95
181
123
4919

106
186
36
210
273
332

160
233
53
258
484
408

400
375
79
249
1079
388

805
653
98
235
2375
363

317
55
332
320
80
291
96
137
148
106
349
49
58
99
92
126
106
79
174
61
90

345
50
398
337
90
365
107
166
166
124
360
52
101
132
72
93
136
104
185
78
105

310
46
354
301
91
429
131
177
194
108
399
80
105
181
104
112
158
114
189
61
112

371
41
357
300
140
696
193
182
718
74
382
57
113
322
67
145
162
105
234
55
62

111
204
107

186
252
131

199
282
264

198
393
594

186
337

239
360

426
338

498
314
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70.
71.
72.
73.

LATKOVA VAS
PREBOLD
SV. LOVRENC
ŠEŠČE PRI PREBOLDU
OBČINA TABOR
KAPLA
OJSTRIŠKA VAS
PONDOR
TABOR
OBČINA VRANSKO
BRODE
ČEPLJE
PREKOPA
SELO PRI VRANSKEM
STOPNIK
TEŠOVA
VRANSKO


74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

300
346
315
261

309
433
349
286

503
570
379
319

774
1605
349
391

196
248
173
183

233
266
202
223

241
280
179
210

255
256
157
333

110
138
229
93
247
76
586
24.295

105
143
209
116
246
91
664
33.047

136
153
224
83
198
89
633
53.227

195
134
216
66
174
110
720
77.164

Vir: Šifrer, Ž., Prebivalstvo naselij 1869-1969;
Statistični urad RS, Popis 2002; Statistični urad RS, Popis 1991.

Iz tabele je razvidno, da so imela naselja leta 1869 skupno 24.295 prebivalcev. Po
zadnjem štetju leta 2002 pa kar 77.164 prebivalcev, kar je skoraj 3-krat več. Število
prebivalstva se je povečalo predvsem v naseljih Trnovlje pri Celju, Celju, Šempetru v
Savinjski dolini, Žalcu, Polzeli, Preboldu in Vojniku (Tabela št. 2). Hitro rast tem
naseljem gre pripisati na račun razvijajoče se industrije.
Graf št. 1: Prikaz rasti prebivalstva za naselja Celje, Trnovlje pri Celju, Šempeter v
Savinjski dolini, Žalec, Polzela, Prebold in Vojnik za leta 1869, 1900,
1953 in 2002.
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Kot je razvidno s tabele št. 3, se je število prebivalcev med letoma 1869 in 2002 povečalo
v 85% naseljih, nazadovalo pa je v 15% (Glinje, Grajska vas, Podgorje pri Letušu,
Spodnje Gorče, Zakl, Zgornje Gorče, Kaplja vas, Pondor, Čeplje, Prekopa, Selo pri
Vranskem, Stopnik). Število prebivalcev se je zmanjšalo predvsem v manjših naseljih, ki
ležijo na osrednjem delu ravnine ali na obrobju. Med letoma 1869 in 1900 se je število
prebivalcev povečalo v 90% naselij, nazadovalo pa je v 10% (Drešinja vas, Griže,
Glinje, Spodnje Gorče, Šentrupert, Brode, Prekopa, Stopnik). Iz zgornje primerjave
vidimo, da je v štirih naseljih (Glinje, Spodnje Gorče, Prekopa in Stopnik) prebivalstvo iz
desetletja v desetletje nazadovalo. V letih po 2. svetovni vojni je število prebivalstva
poleg mesta Celje, močneje naraslo še v naslednjih naseljih: Ljubečni, Trnovljah pri
Celju, Vojniku, Petrovčah, Žalcu, Šempetru v Savinjski dolini, Bregu pri Polzeli, Polzeli
in Preboldu. Gre za naselja, ki so bodisi blizu mesta Celje, oz. skozi katere je po letu
1891 stekla savinjska železnica.
Tabela št. 4: Primerjava naselij po številu prebivalcev za leti 1900 in 2002.
število prebivalcev
 100
101-200
201-300
301-400
401-500

501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000

1001-2000
2001-5000
5001-10000
 10000


število naselij
1900
2002
11
13
27
18
19
11
16
13
3
5
76 (93%)
60 (75%)
1
3
1
4
2
3
/
3
/
2
4 (5%)
12 (15%)
1
5
/
2
/
/
1
1
2 (2%)
8 (10%)

Iz zgornje tabele je razvidno, da je leta 1900 živelo največ ljudi v naseljih (33%), ki so
štela med 101 in 200 prebivalci. Tudi leta 2002 je največ naselij (23%) odpadlo na
naselja s 101 do 200 prebivalci. V dobrih 100 letih se je zmanjšalo število naselij, ki so
štela do 500 prebivalcev (s 93% na 75%); povečalo pa se je tako število naselij, ki so
imela med 501 in 1000 prebivalci, kot tistih nad 1000 prebivalcev. Naselij, ki so imela
med 501-1000 prebivalci se je povečalo kar za 3-krat (leta 2002 je bilo teh naselij
dvanajst). Kar za 4-krat pa se je povečalo število naselij z nad 1000 prebivalci. Medtem
ko sta bili leta 1900 v tej kategoriji le dve naselji (Celje, Vojnik), jih je bilo leta 2002 že
osem (Celje, Vojnik, Trnovlje pri Celju, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Prebold,
Žalec in Polzela). Med temi naselji prevladujejo tista, ki imajo med 1001 do 2000
prebivalci.
Graf št. 2: Naselja po številu prebivalcev (za leti 1900 in 2002).
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Največje mesto obravnavanega območja je Celje s 37.834 prebivalci, sledi mu Žalec s
4919 prebivalci. Leta 1991 sta bili v občini Žalec ustanovljeni dve novi naselji in sicer
Novo Celje in Podvin.
V preteklosti so na obravnavano območje Spodnje Savinjske doline segale štiri občine:
Celje, Vojnik, Žalec in Velenje. Danes pa je na omenjenem območju kar devet občin:
Celje, Vojnik, Žalec, Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki, Prebold, Tabor in Vransko.
Razen občine Celje in Šmartno ob Paki so bile vse ostale ustanovljene leta 1998.
6. GEOGRAFSKA ANALIZA JOŽEFINSKEGA VOJAŠKEGA ZEMLJEVIDA
TER DANAŠNJE TOPOGRAFSKE KARTE
6.1. SEKCIJA 173
Obravnavano območje zajema na jožefinski vojaški karti naselja severno od Celja,
območje med Trnovljami pri Celju in Vojnikom.
Karta št. 2: Izsek iz jožefinske vojaške karte, sekcija 173.

Vir: Slovenija na vojaškem zamljevidu 1763-1787, 1999, Karte.

6.1.1. PROMETNICE
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Glavna prometnica je bila »komercialna cesta«, ki je povezovala Ljubljano z Mariborom.
»Komercialna cesta« je iz Celja vodila skozi Šmarjeto pri Celju, Škofjo vas, nato je delila
Arclin od Lešja in skozi trg Vojnik. Ker je veljala za glavno prometno os, je bila v
odličnem stanju. Od »komercialne ceste« so se cepile naslednje stranske poti:
- pred vasjo Šmarjeta pri Celju, pri cerkvi Sv. Marjete proti Trnovljam pri Celju,
Leskovcu in Ljubečni;
v vasi Šmarjeta pri Celju proti Prekorjem;
v Škofji vasi je bil odcep za Zadobrovo;
pri Arclinu je bilo križišče poti proti jugu, jugovzhodu ter severozahodu; pot, ki
se je cepila proti jugu in jugovzhodu je najprej prečkala vas Lešje, nato pa se je
pogosto cepila in povezovala vse vasi jugovzhodno od »komercialne ceste«, vse
tja do Ljubečne in dalje; pot proti severozahodu pa je vodila do hiš, ki so bile
raztresene po nizkem gričevju.
»Komercialna cesta« je nato tik pred Vojnikom naredila oster ovinek, v samem trgu pa se
je tržno razširila. Cesta je zapustila Vojnik na severni strani, dalje je tekla pod Vojniškim
hribom, kjer se je od »komercialne ceste« cepila pot proti Dobrni. Stranske poti so bile v
glavnem ilovnate, skoraj vedno prevozne - razen ob dežju, ko so bile blatne. Zelo strma,
sicer »trdna«, je bila pot, ki se je v Šmarjeti pri Celju odcepila proti Prekorjem. Za
gozdne poti so bile označene poti proti Tomažu nad Vojnikom, ki so bile »zmeraj
uporabne« - po navedbi Opisov. Med Škofjo vasjo in Vojnikom so tik »komercialne
ceste« stale zidana in lesena kapela ter lesen križ. Lesen križ je stal še ob poti od Vojnika
proti Lešju. Nekdanja gmajna Dobrava je bila prepletena s stranskimi potmi.
Nekdanja »komercialna cesta« je vse do izgradnje ceste rezervirane za motorni promet
proti Mariboru, danes avtoceste Ljubljana-Maribor, veljala za glavno povezavo Celja z
Mariborom. Magistralna cesta proti Mariboru še vedno poteka skozi Vojnik, kjer so še
vedno vidni ostanki nekdanje tržne razširitve. Ni pa več tako izrazitega ovinka pred
naseljem, kot ga je imela »komercialna cesta«. Krajevne ceste, ki danes povezujejo
Trnovlje pri Celju, Zadobrovo, Ljubečno in druga naselja so asfaltirana. Lahko pa
vidimo, da je danes teh cest precej manj, kot jih je bilo na jožefinski vojaški karti. Nekaj
teh nekdanjih poti so danes boljši kolovozi in vodijo med hmeljskimi nasadi.
6.1.2. MOSTOVI
»Komercialna cesta« je reko Hudinjo na obravnavanem območju prečkala samo enkrat,
in sicer v Škofji vasi. Most je bil lesen, a podzidan. Lesen most preko Hudinje je bil še v
Vojniku. Severno od Vojnika je stal grad Tabor, ob katerem je tekla Hudinja. Pot do
gradu je bila speljana čez lesen most, medtem ko je »komercialna cesta«, ki se je tu v
ostrem ovinku obračala proti vzhodu, prečkala na jožefinski vojaški karti neimenovan
potok (potok Drežnica). Tu pa je bil most zidan.
Današnja slika se glede mostov na trasi »komercialne ceste« ni spremenila, pač pa je
nastalo nekaj novih mostov čez reko Hudinjo, npr. v Spodnjem Arclinu, pri Vojniku. Na
današnji topografski karti najdemo še most čez potok Dajnico med Škofjo vasjo in
Zadobrovo. Skratka, danes so mostovi povsod tam, kjer so bili nekdaj potoki zaradi
nizkega vodostaja prehodni skozi vse leto tudi brez mostov.
6.1.3. VODOVJE
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Poimensko je na jožefinski vojaški karti prikazana le Hudinja. Vsi ostali njeni pritoki pa
so neimenovani. Hudinja je imela deloma peščeno, deloma kamnito dno. Širina se je
gibala med deset in petnajst čevlji, globina pa med dvema in petimi čevlji. Po večini je
imela nizek breg, le na posameznih mestih je bil breg višji od treh čevljev. Zaradi malega
števila mostov lahko sklepamo, da je bila Hudinja prehodna brez mostov. Pritoki Hudinje
so imeli po večini močvirno dno, z nizkim vodostajem, široki so bili le nekaj korakov.
Tok Hudinje je prikazan z vsemi njenimi vijugami, vendar pa na jožefinski vojaški karti
ni vrisan precejšen okljuk, ki ga danes naredi Hudinja takoj za Spodnjim Arclinom. Ob
Hudinji so tako na jožefinski vojaški karti, kot tudi na današnji topografski karti ob strugi
vrisana drevesa. Na današnji topografski karti je poleg dreves vrisano še grmičevje. Po
navedbi Opisov bregovi Hudinje niso bili strmi - z današnje topografske karte pa vidimo,
da ima reka od gradu Tabor pa vse do Škofje vasi strme bregove. Od Škofje vasi pa do
izliva v Voglajno je reka regulirana. Na jožefinski vojaški karti še vidimo, da je Hudinja
med Škofjo vasjo in Šmarjeto delala drobne vijuge, ki pa jih danes zaradi regulacije ni
več. V jožefinsko vojaško karto ni vrisan potok Dajnica, ki teče vzhodno od Škofje vasi
proti Šmarjeti pri Celju, kjer se izliva v Hudinjo.
6.1.4. MLINI
V drugi polovici 18. stoletja so bili na Hudinji trije mlini. Prvi je bil severno od Škofje
vasi - pod hribom Strmelj (danes je Strmelj ime gozda). Tudi na današnji topografski
karti je na tem delu Hudinje vrisan mlin. Viri navajajo, da je bil mlin obnovljen po letu
1893, ko so zaprli tovarno razstreliva. Druga dva mlina sta bila na Hudinji pri gradu
Tabor. Danes je samo še eden. Ni pa na jožefinski vojaški karti vrisanega mlina pri
Spodnjem Arclinu. Gre za Samčev mlin, za katerega viri navajajo, da je bil opuščen leta
1965.
6.1.5. POSELITEV
Poselitev je bila v drugi polovici 18. stoletja skoncentrirana v vaseh, le redke hiše so se
nahajale izven strjene pozidave. Izjema so vasi, kjer je bila poselitev razpršena. Na
obravnavanem območju so se poleg trga Vojnik, nahajale še vasi Ljubečna, Trnovlje pri
Celju, Leskovec, Šmarjeta pri Celju, Zadobrova, Škofja vas in Arclin. Poleg omenjenih
naselij najdemo na jožefinski vojaški karti še vas Lešje, in sicer vzhodno od Arclina. Na
današnji topografski karti se naselje Lešje nahaja zahodno od magistralne ceste na
nizkem gričevju nad Šmartinskim jezerom. Kjer je na jožefinski vojaški karti vrisana vas
Lešje - pa je danes Arclin. Druga vas, ki se nahaja na jožefinski vojaški karti, je
»Topolovecz«, le-ta nima slovenskega poimenovanja. Danes najdemo na tem delu potok
z imenom Topolovec. Na topografski karti je označen kot potok, ki je občasno brez vode.
Vzhodno od Vojnika je brez slovenskega poimenovanja še »Skozez«, zahodno od
Vojnika pa »Na Matekom«. Nahajata se na rahlo vzpetem svetu.
Današnja poselitev se naslanja na staro, le da so naselja precej večja. Naselja danes
skoraj prehajajo druga v drugo in tako delujejo kot celota, medtem ko so bila na
jožefinski vojaški karti ločena. Izjema so bile vasi Zadobrova, Leskovec in Lešje.

6.1.5.1. TRNOVLJE PRI CELJU
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Poleg trga Vojnik so bile Trnovlje pri Celju v drugi polovici 18. stoletja na
obravnavanem območju največja vas. V vasi je bilo dvaintrideset hiš, ki so ležale na obeh
straneh poti, zato jo lahko označimo kot obcestno vas. Od poti, ki je vodila skozi vas, so
se cepile štiri stranske poti. Za razliko od vzhodne polovice vasi, je bila zahodna polovica
strjeno pozidana. Skrajni severni del zahodne polovice vasi je imel kvadraten prostor –
nekakšen središčni del vasi, okoli katerega so bile zgradbe. Vzhodni del vasi se je na
severnem delu nadaljeval še ob stranski poti proti Leskovcu. V Opisih ni zabeleženo, da
bi v vasi stala kakšna »trdna« zgradba.
Na današnji topografski karti vidimo, da se je naselje precej povečalo. Starejši del
naselja, ki ima še danes izrazito kmečki značaj, tvori danes Zgornje Trnovlje. Avtocesta
Ljubljana-Maribor deli ta del naselja na dva dela. Z rastjo naselja so se oblikovale še
Spodnje Trnovlje, ki segajo vse do celjske energetske in skladiščne cone.
6.1.5.2. LESKOVEC
Vzhodno od Trnovelj pri Celju je stalo osem zgradb, ki je tvorilo vas Leskovec. Zgradbe
so ležale južno od stranske poti proti Ljubečni. Le ena zgradba je ležala neposredno ob
stranski poti. Vas ni bila strjeno pozidana, temveč so zgradbe ležale razpršeno.
Tudi na današnji topografski karti lahko vidimo, da je Leskovec še vedno razloženo
naselje, katerega je avtocesta Ljubljana-Maribor razdelila v dva dela. Nekoliko bolj
strjeno pozidan je del naselja ob krajevni cesti proti Ljubečni.
6.1.5.3 LJUBEČNA
V drugi polovici 18. stoletja je Ljubečna štela sedemnajst zgradb. Večina jih je bilo ob
dveh cestnih krakih, ki sta se na severu naselja združila v eno pot proti Vojniku.
Zanimivo je, da je prostor med obema potema prazen in da se zgradbe nahajajo le po
zunanji strani poti. Strjeno pozidavo imajo zgradbe, ki se nahajajo ob poti na zahodni
strani vasi. Kjer pa se poti združita v eno, so zgradbe po obeh straneh poti proti Vojniku.
Severno od strjene pozidave je bilo še pet zgradb, razpršenih po okolici.
Danes je Ljubečna močno razpotegnjeno naselje. Pri odcepu za Šmiklavž pri Škofji vasi
je nov del naselja s pravilno ulično zasnovo. Na današnji topografski karti vidimo, da so
v naselju večji industrijski obrati in osnovna šola. Ob krajevni cesti proti Leskovcu je
avto poligon. Rast naselja je moč zaslediti po 2. svetovni vojni, ko je z obratovanjem
začela moderna opekarna.
6.1.5.4. ZADOBROVA
Precej razložena vas s osmimi zgradbami, ki so ležale ob poti iz Trnovelj pri Celju proti
Škofji vasi oz. Arclinu. Zanimivo je, da so bile zgradbe razporejene le po eni strani poti.
Sredi vasi se je odcepila stranska pot proti vzhodu. Na severu vasi je bilo križišče poti
proti zahodu, severu in vzhodu. Tu je stal tudi lesen križ. Vzhodno od vasi se je nahajala
gmajna Dobrava.
Danes je Zadobrova strjeno pozidano naselje. Zgradbe ležijo na obeh straneh ceste.
Nekdanja vas Zadobrova, tvori danes Spodnjo Zadobrovo. Severno od nje je nastala še
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Zgornja Zadobrova. Zanimivo je, da je bila nekdaj gmajna Dobrava precej bolj
prepredena s potmi kot danes.
6.1.5.5. ŠMARJETA PRI CELJU
V drugi polovici 18. stoletja je Šmarjeta pri Celju štela sedemnajst zgradb. Večina zgradb
je bila strjeno pozidana na obeh straneh »komercialne ceste« proti Mariboru. Izven
strjene pozidave so bile tri zgradbe pri cerkvi Sv. Marjete ter tri zgradbe, ki so ležale ob
stranski poti proti Prekorjem. Šmarjeto pri Celju bi lahko opredelili kot obcestno vas.
Cerkev Sv. Marjete se je nahajala južno od strjene pozidave in je ležala tik ob
»komercialni cesti«. Veljala je za edino »trdno« zgradbo v vasi.
Danes je Šmarjeta pri Celju gručasto naselje. Leži severno od avtoceste LjubljanaMaribor, ob magistrali proti Mariboru. Ker se je naselje precej povečalo, se s svojim
južnim delom domala že stika s Hudinjo (predmestje Celja). Naselje ima v svojem
osrednjem delu ulični sistem in sega vse do Cvetelove hoste na zahodu. Danes je naselje
sklenjeno pozidano. Močno se je povečalo tudi število zgradb ob odcepu za Prekorje. Na
jožefinski vojaški karti vidimo, da se je vas nahajala le na desnem bregu reke Hudinje,
medtem ko je danes precej zgradb tudi na levem bregu Hudinje oz. na prostoru med
Hudinjo in potokom Dajnico. Na današnji topografski karti ni vrisane cerkve Sv.
Marjete. Viri navajajo, da so jo porušili za časa cesarja Jožefa II..
6.1.5.6. ŠKOFJA VAS
Opredelila bi jo kot gručasto vas, ki je štela štiriindvajset zgradb. Glavnina zgradb se je
nahajala ob »komercialni cesti« ter ob njenem odcepu sredi vasi, ki je vodil proti hribu
Strmelj. Ta del vasi je stal na desnem bregu reke Hudinje. Tu je »komercialna cesta«
naredila oster ovinek in prečkala Hudinjo. Na levem bregu Hudinje je stalo še sedem
zgradb in sicer ob poti, ki se je takoj za mostom cepila od »komercialne ceste«. V tem
delu vasi je stal lesen križ. Zgradbe so stale na obeh straneh poti. Izven vasi je v smeri
proti Vojniku stala na levi strani »komercialne ceste« še zidana kapela.
Danes je Škofja vas deloma gručasto, deloma obcestno naselje. Naselje se je precej
razširilo ob magistralni cesti, v smeri proti Vojniku. V južnem delu se naselje začenja s
tovarno Etol, ki leži pod vzhodnimi obronki Ložniškega gričevja. Tudi danes naredi
magistrala v naselju dvojni ovinek in nato preide na drugi breg reke Hudinje. Na
jožefinski vojaški karti vidimo, da sta bili med »komercialno cesto« in Hudinjo na
njenem desnem bregu le dve zgradbi, pa še ti sta stali tik ob cesti. Danes se je na tem
prostoru število zgradb povečalo in segajo do same Hudinje. Preostanek naselja, ki leži
na levem bregu Hudinje, se je le znatno povečal. Zgradbe ob krajevni cesti proti
Zadobrovi segajo skoraj do potoka Dajnice. Poleg tovarne Etol je v naselju na levem
bregu Hudinje še ena tovarna. Naselje je znano tudi po hipodromu, ki stoji severno od
ceste proti Zadobrovi.
6.1.5.7. ARCLIN
Arclin je bila razložena vas, ki je ležala ob stranskih poteh na obeh straneh »komercialne
ceste«, južno od Vojnika. Zgradbe ob zahodnem odcepu so si sledile preko reke Hudinje
v nizko gričevje. Vzhodno od »komercialne ceste« pa so bile zgradbe ob stranski poti, ki
je vodila proti Ljubečni. K Arclinu sem štela tudi zgradbe, ki so ležale južno od strjene
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pozidave. Skupno je imel Arclin dvaintrideset zgradb. Ob zahodnem odcepu so si
zgradbe vse do Hudinje sledile druga za drugo po obeh straneh poti, vendar niso segale
do samega brega reke. Zgradbe na desnem bregu reke so se začele takoj za potjo, ki je
vodila ob Hudinji, vendar niso bile razvrščene v nekem pravilnem zaporedju. Tu je bilo
tudi stičišče stranskih poti in ob eni od teh, ki je vodila v nižji gričevnat svet, je bilo
zazvrščenih še nekaj zgradb. Na vzhodni strani »komercialne ceste« so bile zgradbe
razvrščene v glavnem le po eni strani poti. Južno od strjene zazidave je bilo še nekaj
zgradb, ki pa so bile razpršene po širši okolici.
Danes je Arclin večje razloženo obcestno naselje. Deli se na Zgornji in Spodnji Arclin.
Spodnji leži zahodno od magistrale. Bistvenih sprememb v poselitvi glede na jožefinsko
vojaško karto ni, le da se je povečalo število zgradb. Danes so zgradbe bližje reki, ob
Hudinji je vrisan mlin, ki pa ne obratuje več. Del naselja, ki se nahaja v nizkem
gričevnatem svetu povezuje preko reke most, nekdanje stranske poti v tem delu naselja
pa so danes kolovozi.
6.1.5.8. LEŠJE
Na jožefinski vojaški karti je vzhodno od Arclina ležala vas Lešje, ki pa je na današnji
topografski karti ni več vrisane. Na današnji topografski karti se na tem mestu nahajajo
zaselki, ki pripadajo Vojniku. Z jožefinske vojaške karte razberemo, da je šlo za
razloženo obcestno vas, ki je štela dvanajst zgradb. Glavnina zgradb je stala ob poti, ki je
povezovala Vojnik z Ljubečno. V vasi je ob poti stal lesen križ. Ker je gozd segal skoraj
do poti so zgradbe stale v glavnem le ob levi strani poti proti Vojniku.
6.1.5.9. TOPOLOVEC
Jožefinska vojaška karta navaja Topolovec kot kraj, vendar pa pred imenom ni nobene
oznake. Verjetno gre za poimenovanje samotne kmetije, kajti na jožefinski vojaški karti
je označena samo ena zgradba, ki leži sredi gozdnih površin, v višjem vzpetem svetu. Na
današnji topografski karti je z imenom Topolovec poimenovan potok, ki je občasno brez
vode. Nahaja pa se precej bolj vzhodno od nekdanje zgradbe. Potok Topolovec se izliva
nad Šmiklavžem pri Škofji vasi v Ložnico.
6.1.5.10. VOJNIK
Na obravnavanem delu sekcije je Vojnik edino naselje, ki je bilo na jožefinski vojaški
karti označeno kot trg. Zaradi goste pozidave natančnega števila zgradb ni mogoče
ugotoviti. Večina zgradb v trgu je bila »trdnih«. Opisi navajajo tudi tri cerkve. Na gmajni
južno od trga je stala cerkev Sv. Jerneja. Cerkev Sv. Marije (danes cerkev Marije Sedem
žalosti), do katere so vodili štirje kamniti križi, je stala na vzpetini nad trgom. V samem
trgu pa je stala še neimenovana cerkev (Sv. Florjana). »Komercialna cesta« je tik pred
trgom naredila oster ovinek, nato je vodila skozi trg, kjer se je tržno razširila. Poleg te
glavne ulice je imel Vojnik še eno ulico. Nahajala se je vzhodno od glavne ceste in je bila
z njo vzporedna. V južnem delu trga sta se na »komercialno cesto« priključili dve
stranski poti, ena z vzhoda in druga z zahoda. S svojim zahodnim delom je trg segal vse
do Hudinje, nekaj zgradb pa se je nahajalo še na desnem bregu reke. Zgradbe na desnem
bregu je z trgom povezoval lesen most. Pod Vojniškim hribom, severno od trga, sta ob
»komercialni cesti« stali še dve zgradbi. Naproti njima, preko Hudinje, je stal grad
Tabor.
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Danes je Vojnik gručasto naselje. Prvotna parcelacija naselja se ni bistveno spremenila.
Še vedno je magistralna cesta proti Mariboru glavna ulica. Nekdanja »komercialna
cesta«, ki je v trg zavila v ostrem ovinku, je danes speljana v bolj blagem. Z razširitvijo
naselja se je oblikovala ulična zasnova. Naselje se je močno razširilo proti vzhodu (pod
pobočje Tomaževega hriba), jugu (sega vse do cerkve Sv. Jerneja oz. skoraj do bolnice za
zdravljenje živčnih bolezni), kot tudi proti severu (pod Vojniški hrib oz. ob krajevni
cesti, ki vodi proti Sv. Tomažu). Še najmanj se je naselje razširilo proti vzhodu, saj ga
tam omejuje reka Hudinja. Vendar segajo zgradbe vse do brega Hudinje. Na desnem
bregu reke se število zgradb glede na stanje v drugi polovici 18. stoletja ni bistveno
povečalo. Ob nekdanji stranski poti proti zahodu oz. današnji krajevni cesti proti naselju
Šmartno v Rožni dolini (proti Šmartinskemu jezeru) leži pokopališče. Na današnji
topografski karti lahko vidimo, da ima naselje osnovno šolo s stadionom, bencinsko
črpalko in spomenik. K naselju spada še pet zaselkov. Zaselek Gmajna leži ob krajevni
cesti proti Šmartinskemu jezeru. Ta zaselek je vrisan tudi na jožefinski vojaški karti in
tvori skupino petih zgradb. Severno od Gmajne leži zaselek Gorica. Zaselka Petelinjek in
Kurjastec ležita na gričevnatih obronkih jugovzhodno od naselja. Zaselka bi lahko bila
nekdanja vas Lešje. Vzhodno od naselja pa leži na položnem pobočju še zaselek Pod
Tomažem.
6.1.5.11. »SKOZEZ« in »NA MATEKOM«
Na jožefinski vojaški karti najdemo še dve poimenovanji in sicer »Skozez« in »Na
Matekom«. Nimata slovenskega poimenovanja niti nimata pred imenom oznake za vas.
»Skozez« se je nahajal v višjem vzpetem svetu vzhodno od Vojnika in je štel sedem
zgradb. V okolici so bili vinogradi. »Na Matekom« pa se je nahajal severozahodno od
Vojnika, prav tako na višjem vzpetem svetu. Sestavljali sta ga dve zgradbi.
6.1.6. RASTJE IN POVRŠINE S HMELJEM
Do bistvenih sprememb v pokrajinski podobi obravnavanega območja ni prišlo.
Prevladovala je ravnina z njivskimi površinami. Travne površine so se na jožefinski
vojaški karti nahajale južno od cerkve Sv. Jerneja, južno od Arclina, južno od Leskovca,
vzdolž reke Hudinje, med Trnovljami pri Celju in reko Hudinjo ter južno od Leskovca.
Ob Hudinji zaradi občasnih poplavljanj reke, tla prav tako niso bila primerna za
kmetijsko obdelavo. Čeprav je bila Dobrava znana kot gmajna, je na jožefinski vojaški
karti obarvana rjavo (polja). Višji hribovit in gričevnat svet so poraščali visoki, gosti
gozdovi. Opisi navajajo, da so bili nad vasjo Lešje in Arclinom smrekovi gozdovi. Južno
od vasi Lešje je bila na ravnini manjša zaplata gozda, medtem ko se je severno od vasi
Zadobrova nahajala sredi ravnine večja povšina porasla z gozdom. Po navedbi Opisov
naj bi šlo za hrastov gozd. Po obeh bregovih reke Hudinje so na jožefinski vojaški karti
vrisana posamezna drevesa. Na višjem vzpetem svetu nad trgom Vojnik ter v okolici
»Skozeza« so na jožefinski vojaški karti vrisani vinogradi.
Današnje območje med Trnovljami pri Celju in Vojnikom zaznamujejo hmeljski nasadi.
Hmeljišča najdemo na današnji topografski karti v glavnem na območju severno od
avtoceste Ljubljana-Maribor in sicer med avtocesto in Škofjo vasjo (med Hudinjo in
potokom Dajnico) ter med Škofjo vasjo in Vojnikom (zahodno od magistralne ceste proti
Mariboru, na obeh straneh reke Hudinje). Na delu nekdanje gmajne Dobrave
prevladujejo njivske površine s posameznimi drevesi. Tudi nekdanje manjše gozdne

32

površine severno od Zadobrove ni več. Površine okoli naselja Leskovec, zlasti južno od
krajevne ceste Trnovlje pri Celju-Ljubečna so zaradi ilovnatih zamočvirjenih tal še vedno
pod travniki. Tudi v Spodnjih Trnovljah, kjer so tla bolj mokrotna so v prevladi travne
površine, med katerimi se nahajajo površine poraščene z redkim hrastovim gozdom. Višji
vzpeti svet, ki obroblja ravnino je pod gozdom. V prevladi so mešani gozdovi, smrekov
gozd najdemo le južno od Arclina ter v Cvetelovi hosti nad Šmarjeto pri Celju. Tudi na
današnji topografski karti vidimo, da so ponekod vinogradi. Le-ti so se ohranili vzhodno
od Vojnika (Tomažev hrib) ter okoli kmetij Jurčak, Borovnik in Plajhar.
6.2. SEKCIJA 194
Obravnavano območje zajema na jožefinski vojaški karti območje vzhodno od Celja, in
sicer območje med Začretom, Bukovžlakom in Teharjem.
Karta št. 3: Izsek iz jožefinske vojaške karte, sekcija 194.

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Karte.

6.2.1. PROMETNICE
Najpomembnejša prometna žila tega dela obravnavanega območja je bila deželna cesta,
ki je iz Celja vodila proti vzhodu, pod Teharji prečkala reko Voglajno, se v vasi Teharje
obrnila proti severovzhodu, mimo Bukovžlaka ter dalje proti vzhodu. Deželna cesta je
vodila le skozi vas Teharje, medtem ko so do ostalih vasi vodile stranske poti, ki so se
cepile od deželne ceste oz. so vodile iz vasi Trnovlje pri Celju, Leskovca in Ljubečne. V
kakšnem stanju je bila deželna cesta, Opisi ne navajajo. Za pot med Začretom in Žepino
Opisi navajajo, da je bila zmeraj uporabna, čeprav je imela deloma trdno, deloma
ilovnato, deloma luknjasto podlago. Za razliko pa je pot iz Začreta proti zahodu vodila
čez močvirja, zato je bila ob dežju težko prevozna. Tudi poti okoli Čreta so bile zmeraj
uporabne, čeprav so bile ob dežju blatne.
Če primerjamo današnjo topografsko karto in jožefinsko vojaško karto, lahko opazimo
kar nekaj sprememb. Nekdaj je deželna cesta vodila iz Celja skozi vas Teharje in dalje
skozi Proseniško na vzhod. Z izgradnjo magistralne ceste pa je izgubila na pomenu.
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Danes je poznana pod imenom »stara teharska cesta«. Magistralna cesta iz Celja danes
poteka po drugi trasi. Iz Gaberja vodi proti vzhodu, mimo Cinkarne in se v blagem
ovinku dvigne na rob terase proti Teharjem. Tik pred Teharji se od magistralne ceste
odcepi krajevna cesta proti Slancem, Bukovžlaku, Ljubečni in Proseniškemu (nekdaj je
tod vodila deželna cesta). Magistralna cesta vodi skozi Teharje, se obrne proti Štoram in
dalje na vzhod. Na Teharjih je križišče, kjer se na današnjo magistralo priključi »stara
teharska cesta«. Nekdaj je iz vasi Teharje do Štor vodila le stranska pot. Na današnji
topografski karti vidimo, da po obravnavanem območju poteka tudi dvotirna železnica
Celje-Maribor. Železniška proga je speljana iz Celja po nasipu ob reki Voglajni, pod
Teharji prečka »staro teharsko cesto« in se nadaljuje pod teraso proti Štoram.
6.2.2. MOSTOVI
Deželna cesta je imela na svoji poti skozi obravnavano območje le en lesen most, in sicer
pod vasjo Teharje, ko je prečkala Voglajno. Opisi navajajo, da je bila med Čretom in
Bukovžlakom na Voglajni brv za pešce. Dva lesena mostova sta bila še na potoku
Ložnica. Prvi je bil pod vasjo Bežigrad, drugi na na poti iz Leskovca proti Bukovžlaku.
Na jožefinski vojaški karti sem zasledila še en lesen most in sicer na poti iz Trnovelj pri
Celju proti Žepini, takoj za vasjo Začret. Lesen most se je nahajal na neimenovanem
potoku, ki se je izlival v Ložnico.
Na današnji topografski karti je tok rek Voglajne, Hudinje in Ložnice nekoliko
spremenjen, zato lahko od nekdanjih mostov, ki stojijo na istem mestu najdemo le enega
in sicer je to most preko Voglajne pod Teharji. Danes tudi ni več brvi preko Voglajne.
Sicer pa se je danes število mostov na obstoječih vodotokih povečalo.
6.2.3 VODOVJE
Na jožefinski vojaški karti so prikazani reka Voglajna ter potoka Ložnica in Hudinja s
svojimi imenovanimi in neimenovanimi pritoki. Reka Voglajna je pritekla na
obravnavano območje pod teraso pri vasi Teharje. Pri mostu, kjer je deželna cesta
prečkala reko, je imela višje in strmejše bregove, dalje proti Bežigradu pa so bili bregovi
položnejši. V tem delu je dobila Voglajna z desne pritok Ložnico. Pod Bežigradom, kjer
je Voglajna naredila okljuk je imela zopet strme bregove, tja do treh čevljev. Nato se je
reka obrnila proti zahodu in dobila s severa še pritok Hudinjo. Opisi navajajo, da je imela
Voglajna kamnito in peščeno dno, ponekod tudi mulj. Široka je bila od deset do dvanajst
korakov, globina pa ni presegala štirih čevljev.
Potok Ložnica je na obravnavano območje pritekel z vzhoda, mimo vasi Začret. Na svoji
poti skozi mokroten svet je vseskozi drobno vijugal. V glavnem je imel peščeno dno.
Ponekod se je pojavljal tudi mulj. Potok je bil širok med pet in šest čevlji in globok do
dva čevlja. Bregovi so segali do višine dveh čevljev, nekoliko višje bregove je imela
Ložnica le tik pred izlivom v Voglajno. Brez mostov potok ni bil prehoden. Na svoji poti
je potok dobil kar nekaj pritokov. Z desne je Ložnica dobila dva neimenovana pritoka in
sicer enega pred in drugega za vasjo Začret. Z leve pa je dobila Ložnica pritok »Veliki
Globok«.
Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je pri vasi Vrhe izviral neimenovan potok, ki je
tekel skozi dva ribnika, nato je še nekaj časa tekel po površini, nakar je poniknil.
Hudinja je na obravnavano območje pritekla s severa ter se pri Bežigradu izlivala v
Voglajno. Hudinja je po navedbi Opisov imela peščeno dno, širina potoka je nihala med
deset in petnajst čevlji, medtem ko globina potoka ni presegala štirih čevljev. Višina
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bregov je segala vse do treh čevljev, zato Hudinja brez mostov ni bila prehodna. Hudinjo
se je brez mosta dalo prečkati le pri »hrvaškem mlinu«.
Kot sem že omenila sta na jožefinski vojaški karti severno od vasi Vrhe vrisana dva
ribnika. Viri navajajo, naj bi bila po izročilu grajska ribnika, ki sta bila povezana tudi z
nastankom imena Teharje.
Današnja hidrografska slika je precej spremenjena. Reka Voglajna je na vsej svoji poti
regulirana, struga je ravna in reka nič več ne vijuga. Spremenjen pa je tudi sam tok reke.
Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je Voglajna od mostu pod Teharji še kar nekaj časa
tekla proti severu, kjer je dobila še dva večja pritoka. Danes pa začne Voglajna kmalu za
mostom zavijati v levo, kjer teče mimo tovorne železniške postaje Čret in šele kasneje
dobi pritok Hudinjo.
Do razhajanj prihaja tudi glede Ložnice. Na jožefinski vojaški karti priteče Ložnica na
obravnavano območje z vzhoda, medtem ko na današnji topografski karti priteče Ložnica
s severa, se pred naseljem Začret obrne proti zahodu, kjer dobi z vzhoda pritok Dobje
(potok Dobje je na jožefinski vojaški karti označen kot potok Ložnica). Tako Ložnica,
kot potok Dobje sta danes do naselja Začret regulirana. Tok Ložnice je vse do izliva
izravnan, tako da Ložnica ne dela več vijug čez zamočvirjen svet. Zaradi spremenjenega
toka reke Voglajne, se Ložnica ne izliva več vanjo pri Bežigradu, temveč teče mimo
Bežigrada in se šele nad Cinkarno izliva v reko Hudinjo. Hudinja pa se nato pri stari
Cinkarni izliva v Voglajno. Kot lahko vidimo na današnji topografski karti - se v Ložnico
izliva še nekaj manjših neimenovanih pritokov, ki so občasno brez vode.
Ni pa na današnji topografski karti poimenovan nekdanji potok »Veliki Globok«. Na
mestu nekdanjih dveh ribnikov, severno od naselja Vrhe, je danes precej veliko jezero, ki
služi Cinkarni kot deponija sadre.
6.2.4. MLINI
Edini mlin, ki ga najdemo na jožefinski vojaški karti, je mlin na reki Voglajni. Stal je v
neposredni bližini lesenega mosta, kjer je deželna cesta prečkala Voglajno. Mlin, poznan
kot Pocajtov ali Turkov mlin, je stal ob Voglajni do zadnje regulacije. Danes ga ni več. Z
omenjenim mlinom je povezana tudi zgodba o Mlinarjevem Janezu, ki naj bi celjskega
grofa prisilil, da je Teharčane dvignil v plemiče, ker ga je zalotil pri nekem dekletu.
6.2.5. POSELITEV
Poselitev je bila v drugi polovici 18. stoletja omejena v glavnem na sklenjene vasi. Vse
vasi, z izjemo Začreta, so ležale v neposredni bližini oz. ob deželni cesti. Na jožefinski
vojaški karti so se na omenjenem delu sekcije nahajale vasi Čret, Teharje, Bukovžlak,
Začret, Vrhe in Bežigrad. Pred imeni vasi, z izjemo Bežigrada, je stala velika tiskana
črka D s piko (oznaka za vas). Na skrajnem robu karte je vrisan t.i. »hrvaški mlin«. Opisi
ga označujejo kot kraj. Zanimivo je, da se pod imenom »Tschrete« na jožefinski vojaški
karti pojavljata kar dve vasi. Na današnji topografski karti sta to naselji Čret in Začret.
Današnja poselitev se naslanja na starejšo, le da so naselja danes precej večja. Med
naselji Teharje, Slance in Bukovžlak danes skoraj ni meje in dajejo vtis, da eno prehaja v
drugo. Pod vas Teharje je v drugi polovici 18. stoletja spadalo danes povsem samostojno
naselje Slance. Ni pa na današnji topografski karti vasi Bežigrad. Pokrajinska podoba se
je zlasti močno spremenila na območju med današnjim Čretom, Bukovžlakom in Teharji.
Na tem delu se namreč končuje celjska industrijska cona.
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6.2.5.1. ZAČRET
Začret je bila razložena vas ob poti iz Trnovelj pri Celju proti Žepini. Štela je enajst
zgradb. Zgradbe so stale na obeh straneh poti. Vas ni imela izrazitega jedra, prav tako
zgradbe niso bile strjeno pozidane. Sredi vasi sta se proti severu cepili dve stranski poti,
od katerih je ena vodila proti Ljubečni. Od poti skozi vas pa se je cepila še ena stranska
pot in sicer proti jugu, do potoka Ložnice.
Na današnji topografski karti vidimo, da se je naselje razširilo, zlasti ob cesti iz Trnovelj
pri Celju. Od krajevne ceste, ki vodi skozi naselje, se cepita dve cesti in sicer - prva vodi
do kmetijskega kombinata, druga cesta pa je povezava Bukovžlaka in Ljubečne. Ob tej
cesti stoji opuščena opekarna. Od kmetijskega kombinata do ceste ob kateri stoji
opuščena opekarna vodi kolovoz, ob katerem stojijo zgradbe.
6.2.5.2. ČRET
V drugi polovici 18. stoletja je bil Čret samostojna vas, danes pa je kot bližnje naselje
priključen mestu Celje. Na jožefinski vojaški karti je naselje štelo deset zgradb. Del vasi
je tvorila skupina šestih zgradb, ki so stale severno od deželne ceste proti Teharjem in so
bile od deželne ceste nekoliko odmaknjene. Ostale zgradbe pa so stale po obeh straneh
deželne ceste, vse tja do mosta čez Voglajno.
Današnja podoba Čreta je precej spremenjena. Sicer pretežno gručasto naselje obsega
danes dva dela. Zgornji Čret se nahaja ob nekdanji deželni cesti in sega po pobočju vse
do mestnega pokopališča. Spodnji Čret pa se nahaja na ravnini nad Voglajno in
železniško progo. Dejansko je ta del naselja danes industrijska cona, saj večji del
prostora zavzema tovorna železniška postaja Čret. Na preostalem delu je še nekaj
manjših industrijskih obratov. Med industrijskimi obrati se nahaja še nekaj starejših
stanovanjskih hiš.
6.2.5.3. TEHARJE
K Teharjem je v drugi polovici 18. stoletja pripadalo danes samostojno naselje SLANCE.
Nahajalo se je severno od vasi Teharje. Skupno sta današnja naselja štela štiriintrideset
zgradb, od tega jih je enajst odpadlo na današnje Slance. Teharje so bile gručasta vas, z
osrednijm prostorom ob cerkvi. Na jožefinski vojaški karti cerkev ni imenovana (cerkev
Sv. Martina). Zgradbe so ležale okrog osrednjega prostora, nekaj jih je bilo še ob deželni
cesti, ki je vodila skozi vas oz. ob njenih odcepih proti jugu in vzhodu. Poleg cerkve v
osrednjem delu vasi je ob poti proti Sv. Ani stala še cerkev Sv. Štefana, ob kateri naj bi
po navedbi Opisov stalo župnišče. Cerkvi in župnišče so bile v vasi edine »trdne«
zgradbe. Na jožefinski vojaški karti vidimo, da so Teharje ležale na nižji vzpetinici (na
terasi), ki je prehajala v pobočje griča Sv. Ane.
Teharje so se v zadnjih desetletjih razširile predvsem ob nekdanjih poteh, ki so vodile v
ali iz vasi. Tako danes segajo zgradbe ob nekdanji deželni cesti (stara teharska cesta) vse
do reke Voglajne; povečalo se je število zgradb ob nekdanji stranski poti proti Štoram
(današnji magistralni cesti proti Rogaški Slatini), kot tudi ob cesti proti Slancam. Teharje
so danes s sosednjim naseljem Vrhe že skoraj zraščene v enotno naselje. Na današnji

36

topografski karti vidimo, da v naselju stoji le še ena cerkev, to je cerkev Sv. Martina.
Cerkev Sv. Štefana je bila leta 1958 porušena.
6.2.5.4. SLANCE
Na jožefinski vojaški karti Slance niso bile poimenovane, pač pa so spadale k Teharjem.
Slance so ležale severovzhodno od matične vasi, v neposredni bližini deželne ceste.
Skupno je Slancam pripadalo enajst zgradb, od tega jih je sedem ležalo na obeh straneh
deželne ceste, skoraj do Bukovžlaka. Preostale štiri zgradbe pa so ležale ob odcepu
stranske proti Vrhem, Sv. Ani in Teharjem. Na jožefinski vojaški karti lahko vidimo, da
so Slance ležale pod teraso. »Trdnih« zgradb ni bilo.
Danes so Slance samostojno naselje. Na jugu so s sklenjeno zazidavo povezane s Teharji,
na severu pa z Bukovžlakom. Skozi naselje vodi krajevna cesta proti Ljubečni. Zgradbe
ležijo ob krajevni cesti ter ob njenih odcepih. Vzhodno od naselja leži jezero, ki prekriva
nekdanje odlagališče sadre. Pod pregrado jezera je mestno odlagališče odpadnega
materiala.
6.2.5.5 BUKOVŽLAK
Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je vas ležala na blagi vzpetini (na temenu terase,
kjer naj bi bil breg nekdanjega terciarnega morja). Zgradbe so ležale ob poti iz Bežigrada
proti deželni cesti. V vasi je bila pot razširjena, kar naj bi predstavljalo središče vasi. Iz
tega osrednjega dela sta se proti jugu cepila dva kolovoza. Ob enem izmed njih so ležale
zgradbe vse do priključka na deželno cesto. Iz osrednjega dela vasi se je proti severu
cepila še stranska pot, ki je povezovala vas s potjo iz Trnovelj pri Celju. Skupno je štel
Bukovžlak triindvajset zgradb. Glavnina zgradb je predstavljala gručasto vas. Posamezne
zgradbe so stale še južno od vasi, samostojna skupinica petih zgradb pa je stala ob
priključku kolovoza na deželno cesto. Opisi navajajo, da sta bili v vasi dve »trdni«
zgradbi in sicer ena podzidana kmečka hiša v vasi, druga pa je stala v trikotniku med
Bukovžlakom, Čretom in potokom Ložnico. Obe sta bili enonadstropni.
Danes je Bukovžlak razpotegnjeno, obcestno naselje. Naselje leži na temenu terase.
Glavnina zgradb leži ob krajevni cesti proti Slancem. Poleg asfaltirane ceste vodijo skozi
naselje ter ob njem številni kolovozi., ob katerih prav tako stojijo zgradbe. Skozi naselje
poteka daljnovod.
Na zahodnem delu pomola terase leži graščina BEŽIGRAD. Na jožefinski vojaški karti
je bil Bežigrad samostojna vas, ki je štela štiri zgradbe. Graščine ne omenjajo niti Opisi,
niti ni vrisana na jožefinsko vojaško karto. Danes graščino uporablja slovenska vojska.
Pod graščino se nahajajo industrijski obrati Cinkarne.
6.2.6. RASTJE IN POVRŠINE S HMELJEM
Če pogledamo jožefinsko vojaško karto vidimo, da se na karti pojavlja precej zelenih
površin. Travne površine se pojavljajo zlasti severno od Bežigrada in vasi Bukovžlak.
Prvo večje območje pod travniki je med potokoma Hudinjo in Ložnico ter potjo iz
Leskovca. V vzhodnem delu tega območja vidimo vrisana na karti posamezna drevesa.
Drugo večje območje pod travniki pa se nahaja južno od potoka Ložnice in se vleče vse
do deželne ceste. Vzrok, da so bila ta območja označena kot travniki, je potok Ložnica, ki
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je redno poplavljal. Večji del bregov potoka Ložnice so poraščala drevesa. Na manjše
travne površine naletimo ob pregledu jožefinske vojaške karte še južno od vasi
Bukovžlak ter severozahodno od vasi Teharje. Tudi ob reki Voglajni so prevladovale
travne površine, zlasti med reko Voglajno in vasjo Čret na jugu. Tudi bregove Voglajne
so poraščala drevesa. Manjšo zaplato gozda lahko vidimo na jožefinski vojaški karti ob
današnjem naselju Slance. Pod gozdom je bilo še območje južno od deželne ceste, od
vasi Bukovžlak proti vzhodu ter vzpetina na skrajnem robu karte (med deželno cesto pri
vasi Čret in reko Voglajno).
Na današnji topografski karti so pod gozdom površine, ki so bile tudi že v drugi polovici
18. stoletja, tako da do sprememb glede spreminjanja gozdnih površin praktično ni prišlo.
Lahko pa vidimo, da je bilo nekdaj pobočje jugovzhodno od vasi Teharje poraščeno z
vinsko trto. Danes vinske trte ni več. Še vedno je precej površin pod travniki. Lahko pa
vidimo na današnji topografski karti, severno od naselja Začret manjši nasad hmelja.
Zlasti okoli naselja Bukovlak se pojavlajajo sadovnjaki.
6.3. SEKCIJA 193
Obravnavano območje zajema na jožefinski vojaški karti širše območje mesta Celje. V
obravnavo so poleg ožjega mestnega jedra, zajete tudi nekdanje vasi.
Karta št. 4: Izsek iz jožefinske vojaške karte, sekcija 193.

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Karte.

6.3.1. PROMETNICE
Iz severozahoda je proti Celju vodila »komercialna cesta« iz Trsta. Po navedbi Opisov je
bila v dobrem stanju, široka okoli šest sežnjev. Nanjo sta se s severa priključili še dve
stranski poti in sicer prva je vodila iz vasi Lava, druga pa je vodila iz severnega obrobja.
Opisi navajajo, da so bile te poti vedno prevozne in v dobrem stanju. Iz mesta Celje se je
proti severu nadaljevala »komercialna cesta«, označena kot »komercialna cesta proti
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Vojniku«. Na slednjo so se priključile stranske poti s vzhoda. Te poti so bile po navedbi
Opisov ob deževnem vremenu blatne. Iz mesta Celje proti vzhodu pa je vodila t.i. cesta
proti Hrvaški (deželna cesta). Opisi navajajo, da je bila široka okoli štiri sežnje in v
dobrem stanju. Od te ceste se je takoj za mostom preko Hudinje (danes Voglajne)
odcepila pot proti jugu. Sprva pot, je nato prešla v kolovoz in je vodila ob Savinji proti
jugozahodu. Od deželne ceste sta se v vasi Zavodna cepili še dve poti, ena proti
severovzhodu in druga proti jugu. Iz mesta Celje je proti jugu vodila pot, ki je takoj za
obzidjem prečkala širok lesen most, se nadaljevala skozi današnji Breg (na jožefinski
vojaški karti ni poimenovan) proti Laškem. Po navedbi Opisov je imela pot dobro
podlago, navajajo pa še podatek, da je pot od Brega do lesenega križa potekala po
strmem bregu ter da je bila tako ozka, da je po njej lahko peljal le en voz. Zanimiv je
podatek, ki ga navajajo Opisi za kolovoz, ki je vodil mimo kapucinskega samostana na
vzpetino Sv. Nikolaja (danes Miklavžev hrib) oz. dalje proti vinogradom z minoritsko
kletjo. Opisi navajajo, da je bila pot dobrih 400 metrov udrta in močvirna zaradi vode, ki
je tekla navzdol. Sicer je imela pot trdo podlago, a je bila zelo strma in zato težko
prehodna.
Če primerjamo jožefinsko vojaško in današnjo topografsko karto vidimo, da je potek
glavnih prometnih poti ostal nespremenjen, je pa danes bistveno več cest, saj se je z
rastjo naselij povečala tudi potreba po medsebojni povezanosti le-teh. »Komercialna
cesta« iz severozahoda je bila do izgradnje ceste, rezervirane za motorna vozila - kasneje
avtoceste Ljubljana-Maribor, glavna prometna žila, ki je povezovala Celje z Ljubljano.
Današnja Ljubljanska cesta (nekdaj »komercialna cesta«, ki je vodila do samega
središča) je na pomenu izgubila z izgradnjo obvoznice, ki poteka severno od mestnega
jedra. Tudi nekdanja »komercialna cesta« proti Vojniku (magistralna cesta proti
Mariboru) je do izgranje sprva ceste rezervirane za motorni promet, kasneje avtoceste
proti Mariboru veljala za glavno povezavo Ljubljane z Mariborom. Tudi nekdanja
deželna cesta proti Teharjem je bila razbremenjena z izgradnjo magistralne ceste mimo
Cinkarne. Magistralna cesta iz Levca se v Medlogu nadaljuje z obvoznico severno od
mestnega jedra, v Gaberju seka magistralno cesto iz Vojnika proti Laškem in se mimo
Cinkarne nadaljuje proti Teharjem. Nekdanja pot proti Laškem in današnja cesta pa se
razlikujejo v toliko, da danes cesta ne vodi več skozi Breg, pač pa se je cesta pomaknila
bližje k Savinji.Do sprememb je prišlo še na posameznih odcepih nekdanjih poti. Prav
tako se je povečala sama gostota cestnega omrežja. Danes so ceste asfaltirane. Z
odprtjem avtoceste Ljubljana-Maribor se je močno razbremenil promet skozi Celje. Na
današnji topografski karti je še en pomemben element, ki ga na jožefinski vojaški karti še
ni bilo. To je železnica. Celje je pomembno železniško križišče, in sicer vodi iz Celja
proti Žalcu enotirna železnica (t.i. savinjska železnica), proti vzhodu – Mariboru ter proti
jugu – Ljubljani pa dvotirna železnica. V Začretu je tovorna železniška postaja in tu se
proti severu odcepi enotirna železnica, ki vodi mimo silosov do skladišč današnjega
Merkurja oz. do plinarne in Petrola. Na današnji topografski karti je vrisana še ena
enotirna železnica, ki se je pri glavni postaji cepila proti severu do silosov. Le-ta je danes
opuščena.
6.3.2. MOSTOVI
Mostov, ki so prikazani na jožefinski vojaški karti je na obravnavanem ozemlju kar
nekaj. Vzrok temu je, da so se na tem delu sekcije v reko Savinjo izlivali številni večji in
manjši vodotoki. Na reki Savinji je vrisan le en most, in sicer gre za most, po katerem je
vodila pot iz središča mesta proti Laškem. Most je bil lesen in po navedbi Opisov širok

39

šest korakov. Savinjo se je dalo prečkati še preko brvi nasproti vasi Lava. Mostovi so bile
še preko potokov Ložnice (na »komercialni cesti« iz Levca), Sušnice (trije mostovi v
neposredni bližini pristave), Koprivnice (dva mosta) in Hudinje (trije mostovi in brv).
Poleg omenjenih mostov sta bila še dva na »komercialni cesti« proti Vojniku. Vsi
mostovi so bili leseni.
Primerjava jožefinske vojaške karte in današnje topografske karte glede mostov skoraj ni
mogoča, saj je prišlo do sprememb že glede poteka samih vodotokov. Nekdaj sta preko
Savinje vodila most in brv, danes so preko reke zgrajeni na obravnavanem območju kar
trije mostovi za promet in eden za pešce, ki vodi v mestni park. Mosta, ki je vrisan v
jožefinski vojaški karti, ni več. Poznan je bil kot kapucinski most in ga je leta 1933
odnesla poplava. Pomemben podatek v primerjavi nekdanje in današnje topografske
karte je tudi, da je bila na jožefinski vojaški karti kot potok imenovana Hudinja, na
današnji topografski karti pa gre za reko Voglajno. Kot sem že navedla so bili na Hudinji
v drugi polovici 18. stoletja trije mostovi in brv, medtem ko so na današnji topografski
karti vrisani štirje mostovi. Preko dveh je speljana cesta, preko enega dvotirna železnica
proti Ljubljani, zadnji pa je most za pešce in se nahaja ob mostu, preko katerega je
speljana železnica. Na ostalih vodotokih je primerjava nemogoča, saj so z regulacijo
prestavili struge potokov. Je pa mostov v primerjavi z jožefinsko vojaško karto precej
več.
6.3.3. VODOVJE
Na obravnavanem delu jožefinske vojaške karte je prikazana reka Savinja s svojimi
pritoki. Vsi pritoki, z izjemo enega, so poimenovani. Potoki imajo poleg imena še oznako
»Bach«. Ta oznaka se razen pri Hudinji nahaja pred imeni potokov. Brez oznake je le
potok Sušnica. Reka Savinja je poimenovana kot »Sann Fluss«. Tok reke Savinje je
prikazan natančno z vsemi njenimi vijugami in nanosi proda. Na delu obravnavane
sekcije je označenih sedem rečnih plitvin. Največja je bila zahodno od vasi Lava, tik pred
brvjo. Na njej so označena posamezna drevesa. Dve rečni plitvini s strmimi bregovi sta
se nahajali neposredno pred spodnjim celjskim gradom, kjer se je v Savinjo izlival potok
Ložnica. Zaradi številnih rečnih plitvin je imela Savinja precej rokavov. Poleg Ložnice je
Savinja v tem delu dobila še pritok Sušnico. Od spodnjega celjskega gradu pa do konca
obzidja se je Savinja precej razširila ter tekla neposredno ob obzidju. Tu so bile še tri
manjše rečne plitvine. Preko dveh je bil zgrajen most. Zadnja plitvina, po navedbi Opisov
skalnata in peščena, je bila na mestu, kjer je Savinja dobila pritok Hudinjo in se je v
ostrem ovinku obrnila proti jugozahodu. Levi breg reke je bil od mesta navzgor (vse do
konca lista sekcije) v glavnem položen, le mestoma strm. Desni breg reke pa je bil
vseskozi strm in visok. Opisi podajo bralcu zelo natančen opis Savinje: »Reka Savinja
ima povsod kamnito dno, pod Celjem, kjer zavije v smeri proti jugozahodu, celo
skalnato. Pri mostu (ki je lesen in širok 6 korakov) je od mesnice do brega široka 140
korakov. Prekop med mesnico in vrati je širok 15 do 20 korakov. Zgoraj in spodaj je
Savinja še širša, posebej zgoraj ima mnogo rokavov in plitvin, ki se ob večji vodi
razširijo in spet zožijo. Zato je tu širino reke težko oceniti oz. zdajšnjo strugo in širino
razbrati z zemljevida. Zgoraj je reka široka že 60 do 100 korakov, pod Celjem, kjer se
obrne proti jugozahodu, pa 80 do 100. Ob tem zavoju je skalnata in peščena plitvina, ob
kateri je reka precej ožja, pogosto se tudi cepi. Tudi globina se spreminja; pri srednji
količini vode je globoka 3 do 6, 7-8 korakov, na mnogih mestih je tudi globlja. Breg na
tej strani od mesta navzgor do konca sekcije je največkrat položen in tu in tam nekaj
čevljev visok. Na oni strani ob pobočjih hribov je strm in visok. Okoli mostu je visok 4
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do 6-7 čevljev, nekoliko nižje položen. Od konca predmestja do okoice Polul je breg
visok in strm, zlasti do križa je visok 7-10 čevljev. Naprej navzdol na tej strani je
večinoma položen. Na oni strani je visok 2 do 3-4 čevlje. Most je do mesnice dolg 140,
do mestnih vrat pa 180 korakov. Pri povprečni količini vode je reke nad ledino Gasel in
pod njo v smeri proti koncu sekcije lahko prevozna …« (Slovenija na vojaškem
zemljevidu 1763-1787, 1999, str. 166).
Današnja hidrografska slika obravnavanega dela sekcije je precej drugačna. Strugo reke
Savinje so z regulacijo izravnali. Regulacija reke je potekala po odsekih in sicer med
Bregom in Tremarji v letih 1934-1941 ter med izlivom Ložnice in Bregom v letih 19541958. Žal je regulacija prinesla tudi slabosti, saj je tok reke postal hitrejši. Material, ki ga
reka prinaša s sabo pa se danes v glavnem odlaga na ovinku med Miklavškim hribom in
Starim gradom. Prod se odlaga na notranji strani ovinka, regulacija reki onemogoča, da
bi se širila pod pobočje Starega gradu, zato se struga reke oži. Vsi ti dejavniki so v
zadnjih letih botrovali pogostim poplavam, ki so prizadele mesto Celje. V glavnem so
regulirani tudi vsi pritoki Savinje. Nekaterim potokom so v preteklosti preusmerili tok.
Še najmanj sprememb je bila deležna Ložnica. Potok se v Savinjo izliva pri celjskem
odprtem bazenu. Na današnji topografski karti vidimo, da se v potok Ložnico izliva
potok Koprivnica s pritokom Sušnica. Oba potoka se na jožefinski vojaški karti nista
izlivala v Ložnico, temveč sta se izlivala ločeno in sicer potok Sušnica v reko Savinjo pri
celjskem spodnjem gradu ter potok Koprivnica v Hudinjo (danes Voglajno) severno od
mestnega obzidja. Opisi navajajo, da je imela Ložnica kamnito in peščeno dno. Široka je
bila med šest in petnajst koraki, globoka pa med enim in tremi čevlji. Bregovi potoka so
bili v glavnem položni, le ponekod visoki. Na delu, kjer je »komercialna cesta« iz Levca
prečkala potok, so bili bregovi poraščeni s posameznimi drevesi, nižje ob toku pa dreves
na karti ni vrisanih. Pač pa Opisi navajajo, da je bila Ložnica tik ob izlivu precej globlja,
kot sicer.
Za potoka Koprivnico in Sušnico Opisi navajajo, da sta imela kamnito dno, deloma tudi
peščeno. Široka sta bila pet korakov, globoka pa do dva čevlja. Sušnica je imela v
glavnem položne, nizke bregove, medtem ko je imela Koprivnica visoke.
Zanimiva je tudi hidrografska slika vzhodno od mestnega središča. Jožefinska vojaška
karta prikazuje tok Hudinje, medtem ko je na današnji topografski karti reka
poimenovana kot Voglajna (na jožefinski vojaški karti (sekcija 194) se Voglajna izliva v
Hudinjo). Na obravnavanem delu sekcije teče Hudinja tik mestnega obzidja in se pod
obzidjem izliva v Savinjo. V Opisih je Hudinja opisana kot počasen potok, zaradi česar
ima mestoma muljasto, sicer kamnito oz. peščeno dno. Široka je bila med dvajsetimi in
štiridesetimi koraki, pri izlivu v Savinjo celo med šestdesetimi in osemdesetimi. Globina
ni presegala sedem čevljev, pri izlivu (pri brvi) je bila še plitvejša, tako da je bil ob
povprečni količini vode možen preko Hudinje tudi prevoz brez mostov. Bregovi, zlasti
proti izlivu so bili nekoliko višji (od enega do štirih čevlje), kar je vidno tudi na karti.
Današnje stanje je precej drugačno. Pri Čretu se v Voglajno s severa izliva Hudinja. Tako
Voglajna kot Hudinja sta vseskozi regulirani. Na današnji topografski karti vidimo, da je
tok Voglajne ob mestnem jedru speljan nekoliko drugače kot nekdaj, saj reka pod Starim
gradom naredi večji ovinek in se šele za ovinkom reke Savinje izlije vanjo. Na jožefinski
vojaški karti pa se je Hudinja v reko Savinjo izlivala na mestu današnje železniške
postaje, pred ovinkom.
6.3.4. MLINI
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Na obravnavanem območju jožefinske vojaške karte najdemo tri mline. Dva sta bila na
reki Savinji in sicer je bil prvi na rokavu reke Savinje pri spodnjem celjskem gradu, drugi
pa takoj za lesenim mostom preko reke, v neposredni bližini Vodnega stolpa. Po
navedbah virov, naj bi gornji mlin stal že za časa Celjskih grofov. Oba mlina sta s
predmestja Lent (vodni pristan) izginila okrog leta 1800.
Tretji mlin pa je bil na Hudinji, ob mostu proti cerkvi Sv. Jožefa.
Na današnji topografski karti na rekah in potokih ni mlinov.
6.3.5 POSELITEV
Če primerjamo jožefinsko vojaško in današnjo topografsko karto, lahko vidimo, da je
bila poselitev v drugi polovici 18. stoletja omejena v glavnem na strogo mestno jedro, ki
je še imelo obzidje. Le redke so bile stavbe, ki so se nahajale za mestnim obzidjem.
Poleg mesta Celje so bile na obravnavanem območju še vasi Lava in Zavodna ter Gabrje,
ki pa pred imenom nima nobene oznake. Vasi Lava in Zavodna imata pred imenom
oznako D. (oznaka za vas), mesto Celje pa je na karti zapisano z velikimi tiskanimi
črkami - »STADT CILLI«.
6.3.5.1. CELJE
Če vzamemo pod drobnogled najprej jožefinsko vojaško karto, lahko vidimo, da je bilo
mesto Celje obdano z obzidjem. Na karti so vidni tudi štirje stolpi. Ker gre za gosto
pozidano območje, ni možno navesti števila zgradb. Sta pa znotraj obzidja vrisani dve
cerkvi in sicer cerkev Sv. Daniela in Marijinega vnebovzetja. Ob vratih na severozahodni
strani obzidja je vrisan grad in zidan križ. Opisi navajajo, da so bile v mestu v glavnem
enonadstropne hiše, nekaj je bilo tudi dvonadstropnih. Izven obzidja je bilo največ
zgradb ob »komercialni cesti« proti Vojniku ter ob poti, ki se je pri mostu čez Koprivnico
cepila od »komercialne ceste«. Pot je potekala severno od mestnega obzidja in se je pri
vratih na severozahodni strani obzidja priključila na »komercialno cesto« proti Levcu.
Izven obzidja sta bili med mostom čez Koprivnico in Gaberjem še dve cerkvi in sicer
cerkev Sv. Duha ter še ena neimenovana, ki je stala nasproti omenjene cerkve (na drugi
strani »komercialne ceste« proti Vojniku). Po navedbi Opisov so bile zunaj mestnega
obzidja žitnica, skladišča in dvorec (v neposredni bližini cerkve Sv. Duha), ki pa jih
jožefinska vojaška karta poimensko ne označuje na karti. Na desnem bregu Savinje, kjer
je lesen most prečkal reko, je stala skupina štirinajstih strjeno pozidanih zgradb, ki so se
nahajale po obeh straneh ceste proti Laškem (današnji Breg). Na terasi nad Bregom je
stal kapucinski samostan. Opisi navajajo, da naj bi nasproti njemu stala enonadstropna
hiša. Mimo samostana je po pobočju k cerkvi Sv. Nikolaja (danes cerkev Sv. Miklavža)
vodila strma pot. Vzhodno od cerkve Sv. Nikolaja je med vinogradi ležala minoritska
klet. Vzhodno od mestnega jedra je bila še ena cerkev, cerkev Sv. Jožefa, ki je ležala na
vrhu vzpetine (danes Aljažev hrib). Ob poti, ki je vodila do cerkve, je stalo osem zidanih
križev.
V okolici Celja so se nahajale še Gaberje (brez oznake) ter vasi Lava in Zavodnja. Vas
Lava je v drugi polovici 18. stoletja štela deset zgradb. Zgradbe so bile razvrščene po
obeh straneh stranske poti, ki je vodila iz vasi Ložnica (sekcija 174). Iz vasi sta se proti
severu cepili dve stranske poti proti Ostrožnem (sekcija 174). Opisi navajajo, da sta blizu
vasi stala dva enonadstropna dvorca. Na jožefinski vojaški karti sta verjetno
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poimenovana z imenom »Hoff«. Toponomija sekcije 193 pod imenom »Hoff« nima
slovenskega poimenovanja. V neposredni bližini »komercialne ceste« iz Levca je ležala
še pristava. Tudi o njej Opisi ne navajajo podrobnejšega opisa oz. njegovega pomena.
Opisi le navajajo, da so se izven mestnega jedra nahajala skladišča ter žitnica, toda
točnejših podatkov, kje naj bi bila ni navedenih.
Vzhodno od mestnega jedra, ob deželni cesti proti Hrvaški, je stala vas Zavodnja. Vas je
štela devet zgradb, ki so se nahajale na obeh straneh deželne ceste, vendar ne v strjeni
zazidavi. Sredi vasi sta se cepili dve stranski poti in sicer ena proti severovzhodu, proti
Čretu, druga proti jugu, proti cerkvi Sv. Jožefa. Zgradbe južno od deželne ceste so ležale
na vznožju Aljaževega hriba. Jožefinska vojaška karta hriba poimensko ne navaja, pač pa
lahko ime ugotovimo z današnje topografske karte.
Gabrje se je razvilo iz kmečkega jedra, ki je ležalo ob »komercialni cesti« proti Vojniku.
Gabrskemu svetu je pripadalo vse ozemlje, ki se je začenjalo za strugo potoka
Koprivnice. Na jožefinski vojaški karti sta v tem delu vrisani že prej omenjeni cerkvi.
Neimenovana cerkev je današnja cerkev Sv. Maksimilijana, ki še danes stoji ob
Mariborski cesti. Okoli nje je danes urejen park s spomenikom Primoža Trubarja. Cerkev
Sv. Duha pa je bila porušena leta 1961, na njenem mestu pa stoji danes Hotel Štorman.
Opisi še navajajo, da je v neposredni bližini cerkve Sv. Duha stal dvorec. Gabrje je v
drugi polovici 18. stoletja tvorilo devet zgradb.
Današnja poselitvena slika Celja z bližnjo okolico se zelo razlikuje od tiste na jožefinski
vojaški karti. Na jožefinski vojaški karti so bile Gabrje ter vasi od mestnega jedra ločeni
s njivami in travniki, na današnji topografski karti pa so ti nekdaj samostojni deli sestavni
del mesta Celje. Danes so le-ti s strjeno zazidavo povezani z mestom, tako da med njimi
ni jasno vidne meje, pač pa delujejo kot celota.
Na današnji topografski karti lahko mesto Celje s pripadajočimi obmestnimi naselji
razdelimo v pasove, ki se od starega mestnega jedra širijo navzven.
Najbolj strjena zazidava, brez zelenic, pripada STAREMU MESTNEMU JEDRU,
katerega je v preteklosti omejevalo obzidje s štirimi stolpi. Z rušenjem obzidja in
zakopavanjem jarkov so začeli po letu 1874, ko je nekdanje ožje mestno jedro postalo
premajhno in se je mesto začelo širiti za zidove obzidja. Ta del mesta, za mestnim
obzidjem štejemo za prvi naselitveni pas.
V drugi naselitveni pas, ki se je naslonil oz. zajel starejše vasi (Lava, Zavodnja, Gabrje),
spadajo :
1. OTOK, nastal je na prostoru takoj za nekdanjimi Ljubljanskimi vrati. Na mestu,
kjer je Otok, sta se na jožefinski vojaški karti v Savinjo izlivala potoka Ložnica in
Sušnica. Iz nekdanje gmajne je z izsušitvijo nastal Otok, eden najstarejših delov
Celja. Danes se v tem delu mesta nahajajo stara vilska četrt, enostanovanjske hiše
ter stanovanjski bloki, med katerimi je precej zelenih površin. V tem delu se
nahaja še I. Gimnazija Celje in otroški vrtec.
2. DOLGO POLJE zavzema območje severno od nekdanjega obzidja, vse do
nekdanje struge Koprivnice. Na jožefinski vojaški karti vidimo, da so bile nekdaj
tu njive in travniki. Že v drugi polovici 18. stoletja je na tem delu stal dvorec
Spodnji Lanovž, ki je danes v slabem stanju. Danes se v tem delu mesta nahajajo
vzgojno-izobraževalne ustanove (Gimnazija Center, I. Osnovna šola …),
bolnišnica, objekti nekdanje Zlatarne Celje in Metke, Izletnik Celje, Aero, … ter
celjski stadion. Severno od stadiona je naselje stanovanjskih hiš in blokov.
Obvoznica, ki je razbremenila center mesta deli Dolgo polje v dva dela.
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3. LAVA, kot vas se je nahajala že na jožefinski vojaški karti. Tudi skozi ta predel
Celja poteka obvoznica. Poleg stanovanjskih hiš in blokov se v tem delu nahajajo
še nekateri industrijski objekti (Ingrad, CMC, …).
4. GABERJE najdemo že na karti iz drugi polovici 18. stoletja. V Gaberju so se
začeli zametki celjske industrije. Leta 1873 je bila ustanovljena Cinkarna. Danes
so obrati Cinkarne prestavljeni na novo lokacijo, ob Kidričevi cesti (pod nekdanji
dvorec Bežigrad). Staro Cinkarno danes podirajo, v spomin nanjo pa naj bi ostali
trije tovarniški dimniki. Severno od stare Cinkarne je leta 1894 Avgust Westen
odprl tovarno emajlirane posode, kasnejši Emo. Ob potoku Koprivnica (ob
savinjski železnici) je do njegove regulacije deloval mestni mlin. Kasneje je na
njegovem mestu zraslo podjetje Kovinotehna, danes Merkur. Sedež podjetja je
danes na drugi lokaciji. Na območju nekdanje okoliške občine Gaberje je bila še
vojašnica, oficirski dom in vojaška bolnica. Danes so ti prostori v lasti slovenske
vojske. Za vojašnico se danes vse do Golovca razteza celjsko sejmišče. Na
Golovcu je nekdanje pokopališče, tu pa lahko najdemo imena prenekaterih
pomembnih Slovencev (npr. geografa Josipa Kožuha). V Gaberju je bilo nekdaj
dejavno še Sokolsko društvo, ki je imelo svoje prostore nasproti vojašnice, danes
je tu sedež društva Partizan.
5. SPODNJA HUDINJA se nahaja severno od Gabrja. Nekdaj kmečka vas je danes
primestno naselje s stanovanjskimi bloki, hišami in industrijskimi objekti. Še iz
časa Celjskih grofov je na Hudinji deloval grajski mlin, ki se je nato preimenoval
v »hrvaški mlin«, ki ga najdemo tudi na jožefinski vojaški karti (sekcija 194). Ta
mlin je nato pod imenom Majdičev mlin obratoval vse do 1. svetovne vojne.
Danes na tem mestu stoji veliko skladišče žita, last Klasja (nekdaj Merx). V
neposredni bližini se nahajajo še Celjske mesnine, veterinarski zavod ter številni
avto saloni ter veliko nakupovalno središče Tuš in Interspar. Nasproti Interspara
je nekdaj obratovala tovarna tehtnic Libela (danes podjetje Inpos). Na severni
strani Golovca je v zadnjih letih zrastla nova rokometna dvorana Zlatorog, novi
moderni nogometni stadion ter nakupovalno središče Merkator. Ker je na
območju Spodnje Hudinje v zadnjih letih prišlo do obsežnih prostorskih
sprememb, je topografska karta za ta del mesta skoraj neuporabna.
6. ZAVODNA je bila kot vas vrisana že na jožefinski vojaški karti. Iz nekdanje vasi
se je Zavodna razvila v sklenjeno pozidano naselje ob stari teharski cesti. Nekdaj
je tu delovala tekstilna tovarna Toper, danes pa imajo v objektu sedež številna
manjša podjetja. Če primerjamo karto iz druge polovice 18. stoletja ter današnjo
topografsko karto vidimo, da je nekdaj vas štela le nekaj zgradb ob deželni cesti,
medtem ko je bilo vse ostalo pod gozdom. Današnja slika tega dela mesta je
povsem drugačna, saj gre za sklenjeno pozidavo individualnih stanovanjskih hiš.
V ljudski govorici je naselje poznano pod imenom »Skalna klet«. Konec 18.
stoletja si je ob cesti na Stari grad pivovar Spreizenbat postavil pivnico, pivo pa je
hranil v rovu izkopanem pod skalo. Veliko let kasneje je imela tu svoje skladišče
Pivovarna Laško.
7. ČRET je bil v drugi polovici 18. stoletja prav tako samostojna vas. Podrobnejša
analiza naselja je že bila podana pri sekciji 194.
8. SELCE so sprva z nekaj kmetijami zajemale svet na vzhodnem pobočju med
Aljaževim in Zavodenski hribom. Po 2. svetovni vojni pa je nastalo sklenjeno
naselje Selce na prehodu dola v pobočje. Prvotno so si tu postavljale svoje
domove revnejše delavske družine. Danes stoji v naselju še transformatorska
postaja. Na topografski karti vidimo, da se nahaja na podaljšku Grajskega hriba,
vzhodno od Selc še naselje Podgorje. Prvotno je bilo to ilegalno naselje znano kot
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»Abesinija«. Danes ima naselje vso potrebno komunalno ureditev.
Severovzhodno od Selc se na slemenu začenja celjsko mestno pokopališče,
prvotno namenjeno le celjskim Nemcem.
9. ALJAŽEV HRIB (prvotno Jožefov hrib) se nahaja jugovzhodno od Zavodne. Na
jožefinski vojaški karti vidimo, da je na vrhu hriba stala le dvonadstropna cerkev
Sv. Jožefa, do katere je vodila pot, ob njej je stalo osem zidanih križev. Na
današnji topografski karti pa vidimo, da je celoten hrib strjeno pozidan z
enodružinskimi hišami. Zazidava se je začela v dobi med obema vojnama.
Severno od cerkve Sv. Jožefa se dviga nekoliko nižji Zavodenski hrib. Viri
navajajo, da naj bi tu vse do leta 1857 stala zvonarna, celjski lončarji pa naj bi tu
pridobivali glino. Na jožefinski vojaški karti je sicer na tem mestu vrisana
zgradba, vendar ni navedenih nobenih podatkov za kakšno zgradbo gre. Cerkev
Sv. Jožefa je bila zgrajena leta 1681 kot zahvala, da je po celjski okolici
prenehala moriti kuga. Kmalu zatem je postala božja pot. Danes stoji ob cerkvi še
samostan. Kalvarijo in kapelice so po vznožju hriba zgradili leta 1717. Jožefinska
vojaška karta kapelice označuje z rdečimi križi in ne z rdečim križcem na krogcu
(oznaka za kapelo).
10. STARI GRAD, po primerjavi obeh kart vidimo, da v poselitvi ni prišlo do
bistvenih sprememb. Osrednja zgradba, danes delno obnovljeni Stari grad se
nahaja na vrhu Grajskega hriba, ki se strmo dviga nad strugo Voglajne in Savinje.
Že nekaj let potekajo na gradu obnovitvena dela, saj želijo grad povrniti v prvotno
stanje. Do gradu vodi cesta, na jožefinskem vojaškem zemljevidu pot iz Zavodne.
Danes vodi do gradu še pešpot (Pelikanova pot).
11. BREG se nahaja južno od starega mestnega jedra, na desnem bregu Savinje oz. na
ovinku, kjer se Savinja obrne proti jugozahodu. Gre za staro obcestno naselje, ki
je vrisano že na jožefinski vojaški karti, vendar ni poimenovano. Do bistvenih
sprememb v poselitvi ni prišlo, razlika je v tem, da je v drugi polovici 18. stoletja
pot proti Laškem potekala skozi vas, danes pa je cesta speljana med Bregom in
reko Savinjo.
12. MIKLAVŽEV HRIB leži ob vznožju istoimenskega hriba na desnem bregu
Savinje. Na vrhu hriba stoji cerkev Sv. Miklavža, ki je še iz časa Celjskih grofov.
Cerkev je vrisana tudi na karti iz druge polovice 18. stoletja, Opisi pa jo navajajo
kot cerkev Sv. Nikolaja. Na jožefinski vojaški karti je vrisan še kapucinski
samostan, ki še danes s cerkvijo Sv. Cecilije stoji na severnem vznožju hriba.
Vzhodno od samostana naj bi bil v 18. stoletju zgrajen Kapunov dvor, ki je leta
1710 postal beneficij. Kasneje je prešel v necerkvene roke. Opisi o tem ne
navajajo nobenega podatka. Enako velja za karto. Pač pa lahko na jožefinski
vojaški karti vidimo severozahodno od cerkve vrisano minoritsko klet.
V tretji naselitveni pas štejemo naselja BABNO, DOBROVA, LISCE, LOŽNICA,
MEDLOG, NOVA VAS, OSTROŽNO, POLULE, ZAGRAD, ZGORNJA HUDINJA in
ZVODNO. Ta naselja pripadajo Celju v posameznih primerih le delno, v glavnem pa so
mu v celoti priključena.
6.3.6. RASTJE IN POVRŠINE S HMELJEM
Če primerjamo jožefinsko vojaško karto z današnjo topografsko karto lahko vidimo, da
je prišlo do sprememb na račun širjenja mesta Celje.
V drugi polovici 18. stoletja so bile severno od starega mestnega jedra še njive in
travniki, danes je ta del v celoti pozidan.
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Na Aljaževem hribu so bili nekdaj vinogradi, med katerimi so na karti vrisana posamezna
drevesa. Današnja slika pa je precej spremenjena, saj je ta del v strjeno pozidan.
Vznožje Grajskega hriba je bilo in je še danes poraslo z gozdom. Na jožefinski vojaški
karti najdemo južno ter vzhodno od gradu vrisane vinograde, medtem ko je danes nekaj
malega pod vinogradi le južno od gradu. Manjše vinograde zasledimo še ob cesti, ki vodi
na grad.
Področje Miklavževega hriba je bilo že nekdaj, prav tako pa tudi danes poraslo z
gozdom. Na današnji topografski karti je označen mešani gozd. Prav tako so se ohranili
vinogradi jugozahodno od cerkve Sv. Miklavža, medtem ko so vinograde ob nekdanji
minoritski kleti zamenjali sadovnjaki.
Z regulacijo Savinje so izginile tudi gmajne, ki so bile zlasti obsežnejše na levem bregu
reke.
6. SEKCIJA 174
Sekcija 174 zavzema glavnino Spodnje Savinjske doline. Na obravnavanem območju so
zajeta naselja, ki ležijo med Zgornjo in Spodnjo Hudinjo na vzhodu in Gomilskim na
zahodu ter med Malimi Braslovčami na severu. V obravnavo nista zajeta le manjša dela
sekcije na jugozahodu ter severovzhodu.
Karta št.5: Izsek iz jožefinske vojaške karte, sekcija 174.

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Karte.

6.4.1. PROMETNICE
Glavna prometna žila obravnavanega območja je bila tržaška »komercialna cesta« proti
Celju. Od Celja do Dobrteše vasi je potekala po sredi osrednje ravnine in sicer v smeri
proti severozahodu. Pri Dobrteši vasi, malo preden je prečkala reko Savinjo, je naredila
ovinek proti zahodu. Nato je bila skoraj v ravni črti speljana proti zahodu, vse do
Gomilskega. Tudi magistralna cesta proti Ljubljani poteka po trasi nekdanje glavne ceste.
Opisi navajajo, da je bila cesta v vseh letnih časih dobro prevozna. Pri Grajski vasi je
znašala širina ceste pet sežnjev. Zanimivo je, da je »komercialna cesta« na nekaj mestih
potekala preko lesenih mostov, čeprav ni prečkala potokov. Na odseku med Dobrtešo
vasjo in Grobljo je bila »komercialna cesta« speljana po nasipu. Enako velja danes za
magistralno cesto.
46

Od »komercialne ceste« so se proti severu, kot jugu cepile številne stranske poti. Ker gre
za ravninski svet je bila prepletenost s cestami oz. potmi precejšnja. Prevoznost stranskih
poti je bila, kot je razvidno iz Opisov, odvisna predvsem od podlage tal kot reliefa. Opisi
navajajo, da so bile poti okrog Zgornje in Spodnje Hudinje večinoma dobro prevozne,
kljub ilovnati podlagi. Nekoliko slabše so bile prevozne poti proti Ostrožnem in
Lokrovcu, zlasti ob deževnem vremenu. Blatne poti so oteževale promet tudi okrog
Medloga, Babnega in Ložnice. Zanimiva je pot, ki je povezovala »komercialno cesto« s
Novim Celjem. Pot z drevoredom je bila enako široka kot glavna cesta. Ob dežju so bile
močvirne in blatne tudi poti pri Dobrteši vasi, prav tako slabše prevozne pa naj bi bile
poti iz Žalca proti Ložnici. Opisi navajajo, da so imele poti med vasmi na levem bregu
reke Savinje (Orova vas, Spodnje in Zgornje Grušovlje, Podlog v Savinjski dolini) v
glavnem trdno podlago, mestoma so bile ob dežju blatne. Poti proti hribom na severu so
imele trdno podlago, ker pa so bile strme, so bile zato težje prevozne. Tudi za poti okoli
Polzele, Podvina pri Polzeli, Spodnjih in Zgornjih Založ ter Andraža nad Polzelo bi
lahko rekli, da so bile po ravnem dobro prevozne, po okoliških hribih pa so prevoznost
oteževale strmine in kamenje. Za poti na desnem bregu reke Savinje (Latkova vas,
Dolenja vas, Prebold, Sv. Lovrenc, Šešče pri Preboldu, Migojnice) je veljalo, da so bile v
ravninskem delu v dobrem stanju in zmeraj prevozne. Na posameznih mestih, zlasti med
Preboldom in mostom čez Bolsko so bile mestoma močvirne, toda ob vsakem letnem
času prevozne. Občasno, zlasti ob dežju je bila močvirna tudi pot čez travnike v okolici
Šešč pri Preboldu. Poti, ki so vodile v hribovit svet Posavskega hribovja, pa so bile strme
in težko prevozne, vendar so bile prevozne v vseh letnih časih. Ravninske poti okoli
Grajske in Kaplje vasi so bile prav tako zmeraj prevozne. Nekoliko slabša je bila po
navedbi Opisov pot od Sela oz. Grajske vasi proti višjemu svetu, saj je bila pot jamasta in
blatna. Za poti severno od »komercialne ceste« (Šentrupert, Gomilsko, Male Braslovče)
je veljalo, da so bile zmeraj prevozne. Nekoliko bolj blatne so bile poti od Gomilskega
proti višjemu svetu, vendar so bile tudi te vedno uporabne. Pri vasi Šentrupert se je od
»komercialne ceste« proti severu cepila t.i. gornjegrajska pot (»tovorna pot« proti
Gornjemu Gradu), ki je vodila mimo vasi Topovlje, Parižlje, Preserje, Male Braslovče
proti Letušu in dalje v Zgornjo Savinjsko dolino. »tovorna pot« je imela trdno podlago in
je bila ob vsakem vremenu prevozna. Ob tej poti so stali trije zidani križi. Prvi je stal na
križišču poti pri Topovljah, drugi malo pred Preserji, tretji pa za Malimi Braslovčami.
Ostale stranske poti, ki so med seboj povezovale vasi so bile prav tako v dobrem stanju.
Le poti proti Podvrhu so bile ponekod močvirne, v glavnem pa težje prevozne zaradi
strmin. Ob stranskih poteh, ki so se cepile od gornjegrajske poti, vidimo številne lesene
križe. Tudi ob »komercialni cesti« so stali križi; dva zidana križa sta stala na križišču v
Petrovčah, dva lesena pa pred Šempetrom v Savinjski dolini ter pri Groblji. Precej
lesenih križev je stalo tudi ob stranskih poteh, ki so se cepile od »komercialne ceste«. In
sicer, dva križa ob poti iz Gotovelj proti Spodnjim Grušovljam, po en pa ob poti severno
od Šempetra v Savinjski dolini, ob križišču stranskih poti proti Spodnjim Grušovljam, na
križišču poti proti Orovi vasi, ob poteh med Latkovo vasjo in Šeščami pri Preboldu, na
poti med Latkovo vasjo in Kapljo in na križišču stranskih poti med Latkovo, Dolenjo in
Kapljo vasjo. Zidane križe ob stranskih poteh pa najdemo ob poti iz Prebolda proti
zidanim vislicam (tu naštejemo kar sedem križev), nadalje je stal zidan križ še ob poti iz
Dolenje vasi proti Šeščam pri Preboldu ter ob poti proti reki Savinji, severno od Šešč pri
Preboldu. Na desnem bregu Savinje najdemo ob poteh tri križe in sicer sta en lesen in en
zidan sta stala severno od Migojnic, še en lesen pa v Kasazah.
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Ob primerjavi jožefinske vojaške in današnje topografske karte lahko rečem, da je
natančna primerjava cestnega omrežja zelo težka. Prvič gre za veliko območje, ki ga
zajema obravnavana sekcija; drugič - pa se obravnavano območje nahaja kar na šestih
listih (Celje, Laško, Žalec, Vojnik, Trbovlje in Velenje). V splošnem bi lahko rekli, da se
današnje cestno omrežje zelo navezuje na tisto iz druge polovice 18. stoletja. Tako
poteka magistralna cesta proti Ljubljani po trasi, po kateri je potekala že »komercialna
cesta« iz Trsta. Enako velja tudi za tovorno proti Gornjemu Gradu. Če pa vzamemo pod
drobnogled primerjavo stranskih poti z današnjimi povezavami med naselji, pa vidimo,
da je na današnji topografski karti povezav med posameznimi naselji nekoliko manj, kot
jih je bilo v preteklosti. Vse ceste, z izjemo nekaj kolovozov in slabših kolovozov so
danes asfaltirane. Kolovoze najdemo predvsem na osrednjem ravninskem delu med
njivami in hmeljišči, nekaj pa jih je tudi na Ponikvanski in Dobroveljski planoti. Danes
poteka preko obravnavanega območja avtocesta Ljubljana-Maribor. Na topografski karti
je sicer vrisana med Zgornjo Hudinjo in Ruškim gozdom (severno od Arje vasi) še cesta
rezervirana za motorni promet, dalje pa je vrisana le trasa, kjer naj bi potekala avtocesta
proti Ljubljani, vendar je danes avtocesta že v celoti zgrajena in odprta za promet.
Avtocesta poteka severno od »komercialne ceste«, še najbolj se ji približa pri Dobrteši
vasi.
6.4.2. MOSTOVI
Glede na to, da obravnavano območje zajema tri večje vodotoke (Savinjo, Ložnico in
Bolsko) ter še nekaj manjših, je mostov relativno malo. Čez reko Savinjo sta na
jožefinski vojaški karti vrisana le dva mostova. Oba sta bila lesena. Prvi je povezoval
Kasaze s Petrovčami, preko drugega pa je bila pri Groblji speljana »komercialna cesta«.
Za prvi most Opisi navajajo, da je bil dolg sto trideset korakov, drugi most pri Groblji pa
je bil dolg dvesto štirideset ter širok deset korakov. Sicer je bil lesen, vendar grajen tako,
da je vzdržal tudi najtežje tovorne vozove. Stanje mostov na današnji topografski karti je
precej spremenjeno, predvsem glede števila. Preko Savinje je danes zgrajenih šest
mostov. Poleg dveh mostov iz druge polovice 18. stoletja so še mostovi, ki povezujejo
Migojnice z Žalcem, Šešče pri Preboldu z Zgornjimi Rojami ter Polzelo z Parižljami,
preko zadnjega pa je speljana avtocesta Ljubljana-Maribor in je blizu mosta pri Groblji.
Na Ložnici je bilo šest mostov, vsi so bili leseni. Danes je preko Ložnice kar osemnajst
mostov. Vzrok tolikšnemu povečanju je v tem, da je nekdaj kar nekaj poti vodilo čez
potok brez mostov.
Bolsko je nekdaj prečkalo pet mostov, danes osem. Opisi navajajo podatek, da sta bila
mostova pri Dolenji vasi ter most pri mlinu blizu izliva Bolske v Savinjo v slabem stanju.
Mostove pa najdemo še na potoku Sušnica (dva mosta), na neimenovanem levem pritoku
Ložnice (danes Pirešica, en most), na neimenovanem levem pritoku Ložnice (danes
Vršca, en most), na Strugi (danes Godomlja, dva mosta), na Strugi (danes Podvinska
Struga, en most) ter na Trnavci (en most). Vsi mostovi so bili leseni.
Poleg mostov preko Savinje in ostalih potokov najdemo na jožefinski vojaški karti še tri
mostove na »komercialni cesti«. Prvi je bil takoj za Levcem, drugi malo pred križiščem
pri Petrovčah in zadnji tik pred mostom čez Bolsko. Opisi ne navajajo vzrokov za
nastanek teh mostov.
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6.4.3. VODOVJE
V drugi polovici 18. stoletja je bil glavni vodotok obravnavanega območja reka Savinja.
Od Malih Braslovč do Latkove vasi je tekla po sredi ravnine (smer sever-jug), nato pa se
je v blagem ovinku obrnila proti jugovzhodu ter tekla po južnem robu Spodnje Savinjske
doline proti Celju. Na svoji poti se je Savinja cepila v številne rečne rokave, med
katerimi so bili večji ali manjši rečni nanosi. Le-ti so v sušnih mesecih omogočali prehod
čez reko brez mostov. Opisi navajajo, da je imela Savinja pri Malih Braslovčah peščeno
dno, s številnimi rokavi. Ob povprečni količini vode je bila reka tu široka med
petdesetimi in osemdesetimi koraki, globoka pa med dvema in šestimi čevlji. Breg je bil
v glavnem visok. Rečni rokavi so bili od Orle vasi navzgor široki do osem korakov ter do
tri čevlje globoki. Opisi še dodajajo, da so po reki ob višjem vodostaju vozili splavi. Na
vojaški jožefinski karti vidimo, da je nekdaj mimo Polzele tekla Savinja oz. eden njenih
rokavov, medtem ko danes teče mimo Polzele Podvinska Struga. Pri Polzeli je imela
Savinja po navedbi Opisov hiter tok in kamnito dno. Širina in globina pa sta se
spreminjali glede na trenutni vodostaj reke. Ob gradu Komenda (Polzela) je bil breg
visok nekaj čevljev. Mosta za prehod reke ni bilo, zato je sklepati, da je bilo možno
Savinjo ob nizki vodi prečkati tudi z vozovi. Tudi Pri Latkovi vasi je imela Savinja
kamnito dno ter hiter tok. Opisi še dodajajo, da je bila globina kot širina reke skoraj
nedoločljiva, saj je zelo nihala. Pri mostu čez Savinjo (Groblja) je bila reka široka dvesto
štirideset korakov, globoka pa več kot dva čevlja. Desni breg je bil med mitnico in Orlo
vasjo visok (do šest čevljev), medtem ko je bil levi breg nižji, zato se je ob višjih vodah
Savinja razlila vse do sosednjih vasi. Zato so morali z nasipom za dva sežnja dvigniti
cesto, da je bila prevozna tudi v bolj deževnih mesecih. Pri Šeščah pri Preboldu je imela
Savinja še vedno kamnito dno in hiter tok. Tudi v tem delu se je širina struge spreminjala
glede na trenutno količino vode. Ob nizkem vodostaju so posamezni rečni rokavi izgubili
vodo in takrat je bila širina Savinje med štiridesetimi in osemdesetimi koraki. Pri
povprečni količini vode je bila globina tudi do deset čevljev. Desni breg je bil med
Šeščami pri Preboldu in Spodnjimi Grižami strm in visok (od sedem do dvanajst
čevljev). Domačini, ki so živeli v neposredni bližini reke, so poznali mesta, kjer je bila
reka trenutno prevozna, saj je Savinja z vsako poplavo spremenila potek struge. Nižje po
toku, pri Kasazah, je imela Savinja še vedno kamnito dno, toda njen tok je že bil
počasnejši. Široka je bila med sto tridesetimi in sto štiridesetimi koraki, globoka pa med
štirimi in šestimi čevlji, ponekod celo deset čevljev. Ob koncu sekcije, pri Sv. Križu, je
bil po podatkih Opisov tok zopet nekoliko hitrejši, medtem ko se širina in globina nista
bistveno spremenili. Precej je bilo tudi manjših nanosov rečnega materiala. Desni breg je
bil še vedno strm, še zlasti pri Sv. Križu. Za prehod čez reko je bil pri Kasazah most. Nad
Kasazami se je dalo reko zaradi nanosov rečnega materiala ob nizkem vodostaju tudi
prečkati, pri Sv. Križu pa so za prevoz pešcev čez reko uporabljali manjši čoln. V
kratkem povzetku bi lahko za reko Savinjo dejali, da ima le-ta v svojem zgornjem toku
hudourniški značaj, ko pa zapusti ozko sotesko pri Letušu, preide na osrednji ravninski
del Spodnje Savinjske doline. Ker teče po prodnati naplavini, je zlasti v preteklosti
pogosto menjavala svoj tok. Zato tolikšno število rečnih rokavov na jožefinski vojaški
karti. Med njimi so bili večji in manjši otoki rečnih naplavin.
Danes je struga reke Savinja izravnana. Od vseh nekdanjih rečnih rokavov sta ostala le
dva in sicer Letuška Struga in Podvinska Struga. Še danes Letuška Struga v glavnem teče
tako kot v drugi polovici 18. stoletja. Razlika je le v tem, da se je nekdaj v Savinjo
izlivala nekoliko višje kot danes (med Malimi Braslovčami in Preserjami), danes pa se v
Savinjo izliva pod Preserjami ter napaja še ribnik, ki je nastal iz opuščene gramozne
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jame. Podvinska Struga je bila na jožefinski vojaški karti poimenovana kot Struga. V
drugi polovici 18. stoletja se je od Savinje cepila južno od Polzele, tekla mimo Ločice,
Dobrteše vasi, južno od Šempetra v Savinjski dolini ter se zahodno od Zgornjih Roj
izlivala v Savinjo. Potok z imenom Struga se je na jožefinski vojaški karti zopet pojavil
južno od Zgornjih Roj, nato je tekel kratek čas med Savinjo in potokom Lavo ter se
jugozahodno od Vrbja zopet izlival v Savinjo. Še tretjič se je Struga na karti pojavila
južno od Dobriše vasi, kjer je tekla vzporedno s Savinjo; južno od Petrovč se je vanjo
izlival neimenovani pritok (verjetno gre za Godomljo), nato pa se je Struga južno od
Levca zopet izlivala v Savinjo. Opisi žal ne navajajo ali gre za isti potok. Na današnji
topografski karti se Podvinska Struga cepi od Savinje takoj za podvinskim jezom, teče
južno od Podvina pri Polzeli, skozi Polzelo, južno od Dobrteše vasi in Šempetra v
Savinjski dolini, južno od Zgornjih Roj in Vrbja, pri mostu za Migojnice se zelo približa
Savinji, vendar se v Savinjo izliva šele malo pred mostom za Kasaze. Tudi tok reke
Savinje se je nekoliko spremenil. Savinja ne prestavlja več struge. Nekdaj je tekla
neposredno ob Polzeli, medtem ko je danes njen tok prestavljen in teče ob Parižljah. Na
obravnavanem delu sekcije ima Savinja tri jeze. Prva dva sta med Malimi Braslovčami in
Preserjem, tretji pa je pod mostom pri Parižljah. Prav tako so redki otoki rečnih naplavin.
Dva večja zasledimo takoj za drugim podvinskih jezom, nato pa je naslednji večji šele pri
mostu za Migojnice in zadnji v Medlogu. V drugi polovici 18. stoletja je bilo ob strugi
Savinje več travnih površin kot danes, saj je Savinja pogosto poplavljala in prestavljala
svojo strugo. Z regulacijo reke so se njivske površine sicer prestavile bližje reki, tudi
poplav je manj; žal se je znižal nivo talne vode. Nekdanji mrtvi rokavi so pred regulacijo
ob višjih vodah zmanjšali pretok reke, žal pa je z regulacijo postalo na udaru mesto Celje
- kajti prvi večji ovinek naredi Savinja šele pri Celju. Zato je mesto Celje v zadnjih
desetletjih prizadelo kar nekaj hujših poplav. Tudi nekdanje vasi so se po regulaciji
začele pomikati bližje k reki, medtem ko lahko vidimo, da so v drugi polovici 18. stoletja
segale le do roba pleistocenske terase.
V Savinjo so se poleg večjih potokov izlivali še številni manjši. Na jožefinski vojaški
karti so nekateri poimenovani, precej pa je tudi neimenovanih. Zato je bila pri analizi v
pomoč zlasti današnja topografska karta. Potoki z severnega dela Dobroveljske planote
so se pri Braslovčah združili v en sam potok, današnji Trebnik, ki je potem tekel proti
jugu, skozi vasi Poljče, Zakl ter se pod Zaklom izlil v prav tako neimenovan potok danes Trnavca.
Do sprememb je prišlo pri potoku Lagvaj. Le-ta je še v drugi polovici 18. stoletja tekel
do Braslovč oz. pod pleistocensko teraso na kateri stoji naselje ter se nato izlival v
Trebnik. Danes pa se Lagvaj izliva v Letuško Strugo. Strugo potoka so preusmerili tako,
da danes Lagvaj teče skozi Zgornje Gorče, nato pa v ostrem ovinku zavije proti Malim
Braslovčam, kjer se pod naseljem izliva v Letuško Strugo. Glede na to, da na teh potokih
ni nikjer nobenega mostu, predvidevam, da so imeli potoki položne bregove - kar je
omogočalo prečkanje le-teh tudi brez mostov. So pa ti potoki verjetno pogosto
poplavljali, saj se zlasti zahodno od njih pojavljajo na karti v glavnem travniki.
Danes Trebnik, potem ko priteče iz kraškega izvira, napaja Braslovško jezero. Potok je
med Rakovljami in Poljčami ter od Zakla do izliva v Trnavco reguliran.
Tudi Trnavca je bila na jožefinski vojaški karta neimenovana. Na ravnino je pritekla
izpod Dobrovelj. Potem ko je pod vasjo Zakl dobila še pritok Trebnik, je tekla pod vasjo
Trnava, zahodno od vasi Šentrupert, prečkala »komercialno cesto« in se pod Kapljo vasjo
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izlivala v Bolsko. Opisi navajajo potok, ki ustreza Trnavci. Navajajo, da je imel potok
višje bregove, zato je »komercialna cesta« prečkala potok preko mostu. Kljub višjim
bregovom je ponekod potok poplavljal, kar dokazujejo tudi dve večji površini pod
travniki, ki jih lahko zasledimo na jožefinski vojaški karti. Danes je Trnavca pri Plavcu
zajezena in napaja Žovneško jezero. V hidrografski sliki je prišlo do sprememb, saj je
Trnavca regulirana večji del svoje poti, od Glinja pa vse do izliva v Bolsko.
Drug večji vodotok obravnavanega območja je bila Bolska. Pritekla je z zahoda. Na svoji
poti je dobila kar nekaj pritokov, največji je bil Trnavca. Bolska, ki je na obravnavano
območje pritekla z zahoda, je sprva še tekla proti vzhodu, nato je za vasjo Gomilsko
naredila ovinek in se obrnila proti jugovzhodu, tekla nekaj časa v tej smeri, nato pa se je
pod Kapljo vasjo zopet obrnila in tekla proti vzhodu in se nato izlila v Savinjo. Opisi
navajajo, da je imela sprva Bolska nizke bregove - kar je omogočalo prečkanje brez
mostov. Od Grajske vasi dalje pa je imela vse do izliva visoke bregove, zato prečkanje
potoka brez mostov ni bilo mogoče. To lahko razberemo tudi z jožefinske vojaške karte.
Vseskozi je imela hiter tok in kamnito dno. Danes je Bolska skoraj v celoti regulirana, od
Gomilskega do Grajske vasi ter od izliva Trnave v Bolsko do Prebolda, zato na svoji poti
ne vijuga več tako kot nekdaj. S današnje topografske karte je razvidno, da ima Bolska
pri izlivu v Savinjo zelo strme bregove.
Od izliva Bolske v Savinjo, pa do konca sekcije je dobila reka Savinja v drugi polovici
18. stoletja še nekaj manjših desnih pritokov, in sicer potok Velika Reka, potok Zibika,
potok Bistrica ter še dva neimenovana (potok Kolja in potok Artišnica). Od naštetih
potokov se je najbolj spremenil potek struge pri potoku Velika Reka, saj se je ta še v
drugi polovici 18. stoletja izlival neposredno v Savinjo, na današnji topografski karti pa
se potok izliva v Bolsko. Zelo strme bregove sta imela - kot lahko razberemo z jožefinske
vojaške karte - potoka Bistrica (tik pred izlivom) in neimenovani potok (Artišnica).
Med levimi pritoki Savinje je bil največji potok Ložnica. Ložnica izvira v zahodnem delu
Dobrnskega podolja, vendar se nato skozi t.i. socke prebije na območje Spodnje
Savinjske doline pri Zgornjih Založah, nato teče do Arje vasi po severnem obrobju doline
(vzporedno s Savinjo), prečka ravnino in se pri Celju izliva v Savinjo. Iz jožefinske
vojaške karte je razvidno, da so se v Ložnico izlivali vsi potoki s severnega obrobja. Na
svoji poti je Ložnica vseskozi, treh čevljev. Pomemben podatek je, da je imela mestoma
višji breg, sicer pa je bila prehodna tudi brez mostov. Pri Spodnjih Grušovljah in Podlogu
v Savinjski dolini je imela Ložnica že deloma kamnito, deloma ilovnato, muljasto in
luknjasto dno. Široka je bila med pet in deset koraki in globoka do pet čevljev. Globlja je
bila zlasti tam, kjer so bili mlini, saj so le-ti zadrževali vodo (npr. blizu Podloga v
Savinjski dolini), sicer je bila prehodna brez mostov. Pri Spodnji in Zgornji Ložnici se je
dno potoka še vedno menjalo, s tem pa tudi sama globina potoka. Kjer je imela kamnito
dno, je bila globina nižja; medtem ko je globina na mehkejši podlagi dosegala tudi do
sedem čevljev. Breg potoka je bil v glavnem visok en čevelj. Pri Levcu je imela Ložnica
še vedno deloma kamnito, deloma ilovnato in muljasto dno. Široka je bila med deset in
petnajst koraki, globoka pa med dva do šest čevlji. Bregovi so bili na tem delu nekoliko
višji in sicer med en in petimi čevlji. Na posameznih mestih je bil potok prehoden le z
mostovi - sicer pa je v splošnem veljalo, da je prehoden brez mostov. Na današnji
topografski karti vidimo, da Ložnica od Zgornjih Založ do razdelilne postaje v Podlogu v
Savinjski dolini zelo vijuga, bregovi potoka so strmi. Od Podloga dalje pa vse do izliva v
Savinjo je Ložnica regulirana. Zaradi pogostih poplav Ložnice v preteklosti so zgradili
razbremenilni kanal od Spodnjih Založ do reke Savinje (južno od Polzele).
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Iz jožefinske vojaške karte lahko razberemo tudi, da je dobila Ložnica na svoji poti kar
nekaj pritokov. Večina pritokov je bila neimenovanih. Med poimenovanimi sta bila
potok Trnava, ki se je v Ložnico izlival med Zgornjimi Grušovljami in Podlogom v
Savinjski dolini ter potok Pirešica. Potok Pirešica je na svoji poti delal številne zavoje.
Od vasi »Lipovza« (nima slovenskega poimenovanja) pa do izliva v Ložnico je imel
potok strme bregove. Na današnji topografski karti vidimo, da ima Pirešica za razliko od
druge polovice 18. stoletja tudi v svojem zgornjem toku strme bregove. Danes je od
Medloga do izliva v Ložnico potok reguliran. Podobno kot Ložnica ima tudi Pirešica
razbremenilni kanal (začne se pri Mali Pirešici, se pri Medlogu za kratek čas združi s
potokom Pirešico, nato se zopet loči in teče proti jugu ter se pred Levcem izliva v
Ložnico).
Na skrajnem jugovzhodnem delu sekcije sta po obravnavanem območju nekdaj tekla še
potoka Sušnica in Koprivnica. Sušnica se je izlivala v Savinjo pri spodnjem celjskem
gradu (sekcija 193), Koprivnica pa v Hudinjo (sekcija 193). Za Sušnico Opisi navajajo,
da je imela večidel ilovnato in muljasto dno, široka je bila štiri do pet čevljev ter globoka
nekaj sežnjev. Bregovi potoka so bili nekoliko višji, zato brez mostov ni bila prevozna.
Koprivnica pa je imela deloma kamnito, deloma muljasto dno. Široka je bila štiri do pet
korakov in globoka do dva čevlja. Tudi bregovi Koprivnice so bili visoki, zato potok za
vozove brez mostov ni bil prevozen. Danes je hidrografska slika omenjenih potokov
nekoliko spremenjena. Koprivnica ima spremenjen potek struge - tako da ne teče več
proti vzhodu kot nekdaj, temveč proti zahodu in dobi malo pred izlivom v Ložnico še
pritok Sušnico. Danes je Koprivnica severno od Dobrove zajezena v poznano celjsko
izletniško točko – Šmartinsko jezero.Podobno kot Pirešica ima tudi Sušnica
razbremenilni kanal (začne se južno od Ostrožnega in se nekoliko zahodneje od Sušnice
izliva v Koprivnico).
Preostali prodnati ravninski del je bil skoraj brez površinskih vodotokov. Izjema so bili
potoki Lava, Struga in neimenovan potok (Godomlja). Na jožefinski vojaški karti je
Godomlja neimenovana. Izvirala se v neposredni bližini vasi Gotovlje, tekla mimo Žalca,
prečkala »komercialno cesto«, tekla mimo dvorca Novo Celje, južno od Dobriše vasi ter
se južno od Petrovč izlivala v Strugo. Opisi Godomljo poimenujejo »potok«, ki je imel
kamnito dno. Nad Žalcem je bila široka pet korakov in le čevelj globoka, tako da jo je
bilo mogoče kar preskočiti. Današnja Godomlja ima spremenjen tok. Potem ko priteče iz
Gotovelj do Žalca, se ne obrne proti jugu, kot nekdaj; temveč so potok z umetnim
kanalom speljali proti severovzhodu, kjer se pri Arji vasi izliva v Ložnico. Na današnji
topografski karti je Godomlja označena kot potok, ki je občasno brez vode.
Potok Lava je v Opisih poimenovan kot »Studenicza«. Zanimiv je podatek, ki navaja, da
je Lava izvirala »predvsem pod Vrbjem«. Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je Lava
izvirala južno od Zgornje Roje, tekla mimo Spodnje Roje proti Vrbju. V vasi so vrisani
še trije izviri. Lava, ki je pritekla iz Zgornjih Roj, se je pod vasjo združila z izviri in dalje
tekla kot enoten tok. V Savinjo se je izlivala jugozahodno od Dobriše vasi. Opisi
navajajo, da je imela Lava ponekod kamnito, ponekod peščeno ter močvirno dno. Široka
je bila deset do petnajst korakov in globoka do šest čevljev. Bregovi potoka so bili v
glavnem nizki. Na današnji topografski karti vidimi, da Lava izvira v dveh izvirih v
samem naselju Vrbje. Sprva ločena, se nato pod naseljem združita v enoten tok. Tudi
Lavi so z umetno narejenim kanalom spremenili tok, in sicer teče danes proti vzhodu ter
se šele jugozahodno od Levca izliva v Savinjo. Na svoji poti teče mimo Krašovčevega
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mlina ter napaja ribogojnico. Sam izraz »lava« v literaturi pojasnjujejo kot na ravnem
izvirajočo in po ravnem tekočo vodo oz. gre za vodni tok, ki nastaja na ravnem, se
mestoma spreminja v močvirje ali celo v majhna jezerca, mestoma pa izgine (Debič,
1982, str. 34, 35).
Na današnji topografski karti je vrisan potok Grušoveljska Godomlja, ki ga na jožefinski
vojaški karti ni; pač pa lahko s karte razberemo, da je bil ta predel bolj mokroten in
neprimeren za kmetijsko obdelavo. Grušoveljska Godomlja prihaja na površje kot talnica
zahodno od naselja Zgornje Grušovlje ter teče proti vzhodu proti Ložnici, v katero se
izliva severno od Gotovelj. Od Zgornjih Grušovelj pa vse do izliva je potok reguliran.
Ker v tem delu ravnine podtalnica prihaja na površje v številnih izvirih, so zgradili t.i.
osuševalne kanale, ki se izlivajo v Grušoveljsko Godomljo. Manjši kanal, ki poteka
mimo naselja Podlog v Savinjski dolini se v Godomljo, izliva pri farmi Podlog. Precej
daljši pa je t.i. Srednji kanal, ki se začne pri Orovi vasi, poteka med Ložnico na severu in
Grušoveljsko Godomljo na jugu ter se severno od Gotovelj izliva v Godomljo. Srednji
kanal je pri farmi Podlog z krajšim kanalom povezan z Ložnico.
Ob pregledu jožefinske vojaške karte vidimo, da se je na obravnavanem območju nahaja
še nekaj ribnikov. Opisi navajajo podatke le za dva ribnika; in sicer za ribnik pri
Spodnjih Založah ter ribnika ob vznožju vzpetine nad Preboldom. Za ribnik pri Spodnjih
Založah navajajo Opisi, da je imel jez ter da bi z odprtjem jezu voda odtekla. Globina
ribnika je bila nekaj sežnjev. Tudi za ribnika nad Preboldom Opisi navajajo, da imata
nasip, sicer bi voda odtekla. Na jožefinski vojaški karti je vrisanih še nekaj manjših
ribnikov. Do današnjih dni se ni ohranil niti eden. Pač pa lahko na današnji topografski
karti na obravnavanem območju najdemo manjše jezero pod vznožjem Žvajge pri
Preboldu, večje Žovneško jezero (potok Trnavca), manjše Braslovško jezero (potok
Trebnik), večje Šmartinsko jezero (potok Koprivnica) ter ribnik jugozahodno od Vrbja,
ki je nastal iz opuščene gramoznice.
Za braslovško območje je bila zlasti v preteklosti značilna še ena oblika stoječih voda,
gre za t.i. tajhte. Opisi o njih ne poročajo, pač pa sem na izraz naletela pri prebiranju
literature. Tajhti so bili posebna oblika plitvo stoječih voda, ki so bili v hladni polovici
leta namenjeni za pridobivanje leda. Tajhte so zlasti uporabljali gostinci in mesarji.
Pozimi so si zagotovili zadostne količine ledu, ki so ga nato preko leta hranili v
ledenicah. Led se ni stalil, tako da so ga zamenjali šele naslednjo zimo. Led so lomili v
posebnih za to prirejenih prostorih, za katere se je udomačilo ime »tajht«. Beseda tajht
izhaja iz nemškega jezika in pomeni ribnik. Viri navajajo kar nekaj lokacij tajhtov. Danes
so ohranjene le še sledi, ki pričajo, da je bil nekoč na določenem prostoru tajht. Tajhte so
pozimi uporabljali tudi za drsanje (Kralj, 1990, str. 27).
6.4.4. MLINI
Število mlinov je primerjavi z drugimi sekcijami nekoliko večje - kar je razumljivo, saj je
tudi obseg obravnavanega območja precej večji. Na reki Savinji sta bila le dva mlina.
Prvi mlin je bil južno od vasi Male Braslovče - na rečnem rokavu Savinje, ki je tekel
neposredno pod vasjo. Do danes se je ta rokav ohranil kot Letuška Struga, vendar na njej
ni več mlina. Drugi mlin pa je bil na stranskem rokavu reke severno od Orle vasi. Tudi
tega mlina danes več ni, je pa Savinja v tem delu danes regulirana. Vzrok za tako majhno
število mlinov je verjetno v samem značaju reke.
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Literatura navaja, da je bilo večje število mlinov na Letuški Strugi, vendar le-ti niso
vrisani na jožefinski vojaški karti. Na današnji topografski karti je vrisan le Balantičev
mlin.
Podvinska Struga je znana po tem, da je v preteklosti gnala številne mline, žage in
manjše elektrarne. Na jožefinski vojaški karti so vrisani štirje mlini. Prvi se je nahajal
severozahodno od vasi Ločica ob Savinji, drugi je bil severozahodno od Dobrteše vasi,
tretji je bil južno od Dobrteše vasi ter zadnji jugozahodno od Šempetra v Savinjski dolini.
Na današnji topografski karti v tem delu Podvinske Struge ni več mlinov, pač pa sta dva
mlina nižje po toku. Prvi je južno od Spodnjih Roj, drugi pa ob kmetijskem kombinatu
južno od Vrbja.
Na potoku Lava je na današnji topografski karti vrisan Krašovčev mlin, ki ga na karti iz
druge polovice 18. stoletja ni.
Trije mlini so bili nekdaj na Bolski. Dva mlina sta bila na severni strani vasi Gomilsko,
tretji pa vzhodno od Dolenje vasi, zelo blizu izliva Bolske v Savinjo. Na današnji
topografski karti mlinov na Bolski ne zasledimo več.
Dva mlina lahko najdemo še na neimenovanem desnem pritoku Bolske (Konjščica), tudi
teh mlinov danes ni več.
Trije mlini so bili nekdaj še na potoku Reka. Prvi je bil v vasi Sv. Lovrenc, druga dva pa
sta bila jugozahodno od vasi. Tudi teh mlinov danes ni več.
Na neimenovanem desnem pritoku Savinje, ki je tekel skozi vas Šešče pri Preboldu
(Kolja) sta bila dva mlina. Prvi je bil v vasi, drugi južno od vasi. Tudi teh dveh mlinov
danes ni več.
Na Ložnici je bilo med Podlogom v Savinjski dolini in Levcem sedem mlinov. Kljub
tolikšnemu številu mlinov se do danes ni ohranil niti eden. Na delu, kjer so se nekdaj
nahajali mlini, je danes Ložnica regulirana.
Na pritokih Ložnice je bil le en mlin, in sicer na potoku Pirešica. Nahajal se je
severozahodno od vasi Medlog. Tudi tega mlina danes več ni.
Od vseh triindvajsetih mlinov se do danes ni ohranil niti eden, so pa na današnji
topografski karti vrisani trije - vendar na drugačnih lokacijah oz. potokih kot nekdaj.
6.4.5. POSELITEV
Zaradi svoje lege, na osrednjem ravninskem delu, je bil ta del že zgodaj poseljen. O tem
pričajo številni zgodovinski spomeniki. Tudi v drugi polovici 18. stoletja je bila ravnica
prepletena s številnimi večjimi oz. manjšimi naselji. V prevladi so bile vasi, z izjemo
dveh trgov - Žalca in Braslovč. Vasi so bile v glavnem strjeno pozidane, bolj razpršeno
poselitev zasledimo na severnem obrobju doline. Zaradi velikega števila naselij jih na
tem mestu ne bom naštevala. Vasi imajo pred imenom tiskano črko D. (oznaka za vas Dorf), pred trgoma pa stoji tiskana črka M. (oznaka za trg - Markt). Vasi so se nahajale
po celotnem ravninskem delu, kot tudi na prehodu v višji vzpeti svet. Vasi, ki so se
nahajale v neposredni bližini reke Savinje, niso segale do same reke, temveč so bile na
terasi nad reko. Z regulacijo pa so se bližje k reki pomaknili tudi novejši deli naselij.
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Današnja poselitev se naslanja na starejšo, le da so naselja večja. V posameznih primerih
so se naselja tako povečala, da med njimi praktično ni več meje, npr. Dobriša vas in
Petrovče, Dobrteša vas in Šempeter v Savinjski dolini, Podvin in Ložnica pri Žalcu,
Gotovlje in Žalec, Glinje in Kamenče ter Rakovlje in Braslovče. Že na jožefinski vojaški
karti vidimo, da so bile vasi Glinje, Kamenče, Spodnje Gorče in Rakovlje, skoraj
povezane v celoto s trgom Braslovče. Nekdaj samostojne vasi v neposredni bližini Celja
so danes sestavni del mesta. Na jožefinski vojaški karti vidimo, da sta bili nekdaj
Spodnja in Zgornja Ložnici dve vasi, danes pa sta združeni v enotno naselje Ložnica pri
Žalcu.
6.4.5.1. SPODNJA HUDINJA
Nekdaj izrazito kmečko naselje, je danes predmestje Celja, ki se s strjeno pozidanim
Gaberjem, drži mestnega jedra. V drugi polovici 18. stoletja je vas štela osem zgradb
(natančnega števila se ne da ugotoviti, ker leži Spodnja Hudinja ob samem robu sekcije).
O Spodnji Hudinji je bilo več napisanega že pri obravnavi sekcije 193.
6.4.5.2. ZGORNJA HUDINJA
Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je vas ležala zahodno od »komercialne ceste« proti
Vojniku, na prehodu ravnine v gričevnat svet. Glavnina zgradb je bila ob stranski poti,
zahodno od »komercialne ceste«. Nekaj zgradb pa je ležalo še ob poti proti Dobrovi.
Zgornja Hudinja je štela petnajst zgradb. Opisi navajajo, da je bilo v vasi nekaj
podzidanih hiš (podatek je naveden tako za Spodnjo kot Zgornjo Hudinjo).
Danes sta obe Hudinji zraščeni v celoto. Prevladujejo enostanovanjske hiše in
stanovanjski bloki. V naselju so še drugi spremljevalni objekti, kot je osnovna šola, vrtec,
gostinski in trgovski objekti. V tem delu stoji tudi sodoben Merkurjev trgovski center z
ogromnimi skladiščini prostori (nekdaj Kovinotehna). Zgornjo Hudinjo deli v dva dela
avtocesta Ljubljana-Maribor.
6.4.5.3. (SPODNJA) DOBROVA
Vas je ležala severno od Celja v širokem podolju vzhodno od potoka Koprivnica.
Gručasta vas je štela šest zgradb. Skozi vas je vodila pot proti Lahovni in Slatini v Rožni
dolini. Večina zgradb je ležalo na desni strani ceste. Dejansko je v obravnavo zajeta le
današnja Spodnja Dobrova, saj se je nekdanja vas razdelila v dve samostojni naselji,
Spodnjo in Zgornjo Dobrovo.
Danes je Spodnja Dobrova obcestno naselje. Mlajši del naselja je nastal vzhodno od
Koprivnice, ob cesti Nova vas-Zgornja Dobrova ter ob cesti Ostrožno-Lokrovec.
6.4.5.4. NOVA VAS
Nova vas je sklenjen urbaniziran del Celja med Golovcem in nekdanjo strugo potoka
Sušnice. Na jožefinski vojaški karti ni vasi s tem poimenovanjem, pač pa zasledimo na
karti iz druge polovice 18. stoletja na tem prostoru štiri zgradbe ter poimenovanje
»Perebicze zu Lava«, ki pa nima slovenskega prevoda.
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Danes je Nova vas naselje stanovanjskih blokov in hiš. V naselju je osnovna šola, vrtec,
dva manjša trgovsko-gostinska kompleksa ter druge spremljevalne dejavnosti. Povečano
rast je zaslediti zlasti po 2. svetovni vojni. V zadnjih letih je bilo ravno v tem delu mesta
zgrajenih največ stanovanjskih blokov. Trenutno jih je nekaj še v gradnji.
6.4.5.5 OSTROŽNO
Kot lahko vidimo na jožefinski vojaški karti, je bilo Ostrožno v drugi polovici 18. stoletja
razložena vas, ki je delno ležala na ravnini, v glavnem pa na prehodu v gričevnat svet.
Vas je štela dvanajst zgradb. Glavnina zgradb je ležala ob poti, ki je vodila iz Lokrovca
proti Levcu.
Danes je Ostrožno precej razloženo naselje. Naselje se širi zlasti v svoji vzhodni smeri,
kjer se ob Koprivnici stika z Novo vasjo ter proti Lokrovcu. V novejšem delu naselja
prevladujejo enostanovanjske hiše z urejeno ulično zasnovo.
6.4.5.6. LOŽNICA
Ložnica je bila gručasta ravninska vas, ki je ležala med potokom Sušnica na severu in
potokom Ložnica na jugu. Skozi vas je vodila stranska pot, ki se je cepila od
»komercialne ceste« proti Levcu. Pred vasjo se je od poti cepilo še nekaj stranskih, ki so
vas povezovale z vasjo Babno in Lava. V vasi je bilo devet zgradb, ki so ležale po obeh
straneh poti, ki je vodila skozi vas.
Danes je Ložnica priključena k mestu Celje in je močno urbanizirana. Poleg starega
kmečkega jedra, so v naselju številne novogradnje. Leži na levem bregu regulirane
Koprivnice. V južnem delu naselja se potok Koprivnica izliva v potok Ložnica.
6.4.5.7. BABNO
Delno gručasta vas Babno je na jožefinski vojaški karti ležala severozahodno od vasi
Ložnica. Štela je deset zgradb.
Danes Babno od sosednje Ložnice loči potok Koprivnica. Tudi Babno je danes
priključeno k mestu Celje. Glavnina zgradb leži ob cesti proti Veliki Pišešici.
6.4.5.8. MEDLOG
Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je bil vrisan le Zgornji Medlog, ki se je kot
razložena vas nahajal vzhodno od potoka Pirešica, ob vznožju nizkega slemena
Ložniškega gričevja. Danes Zgornji Medlog ne spada k mestu Celje. V drugi polovici 18.
stoletja je vas štela sedem zgradb.
Medlog se danes deli na Zgornji, Srednji in Spodnji. Slednja pripadata k mestu Celje. Na
jožefinski vojaški karti bi k današnjemu Srednjemu Medlogu šteli pristavo, gozdni
dvorec in današnji Joštov mlin (na karti ni posebnih oznak). Gozdni dvorec je bil sprva
sedež celjske, nato pa habsburške gozdne uprave. Spodnji Medlog pa leži na jožefinski
karti na skrajnem južnem robu sekcije. Na karti je vrisana le pristava, drugih zgradb ni.
Pristava, verjetno gre za graščino Medlog (naslednico gradiča Freienberg), je stala na
južni strani »komercialne ceste« proti Levcu. Danes so v njej upravni prostori Vrtnarije
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Celje, poleg graščine se nahajajo veliki rastlinjaki vrtnarije ter Srednja vrtnarska šola. V
neposredni bližini vrtnarije stoji tovarna gradbenega materiala, skladišče Lesnine ter
nekaj manjših podjetij. V naselju pa je tudi nekaj enostanovanjskih hiš.
6.4.5.9. LOPATA
Lopata je bila razložena vas severozahodno od Ostrožnega. Na jožefinski vojaški karti je
bilo vzhodno od vasi sotočje potoka Sušnica in Podsevčnice, na današnji topografski
karti pa je sotočje potokov južno od naselja. Glavnina vasi se je nahajala med dvema
potema, nekaj zgradb pa je bilo razpršenih severozahodno od vasi. Skupaj je štela vas
petnajst zgradb.
Danes je Lopata urbanizirano naselje z ulično razdelitvijo. Prevladujejo enostanovanjske
hiše. Na južni strani naselja se od ceste iz Ostrožnega cepi cesta proti Medlogu, v samem
naselju pa je križišče cest in sicer proti Slatini v Rožni dolini ter proti Galiciji oz. Veliki
Pirešici.
6.4.5.10. LEVEC
V drugi polovici 18. stoletja je bil Levec ravninsko gručasto obcestno naselje. Skozi
naselje je vodila »komercialna cesta« proti Trstu. Vas je že takrat imela sistem ulične
zasnove. Ulica, ki je potekala vzporedno s »komercialno cesto«, je imela razširjen
osrednji prostor. V vasi je bilo osemindvajset zgradb. Opisi navajajo, da je imela vas
poleg nekaj podzidanih, še nekaj enonadstropnih kmečkih hiš, ki so se nahajaje ob
»komercialni cesti«.
Danes prevladujejo enostanovanjske hiše, ki nimajo več kmečkega videza - razen nekaj
izjem. Novogradnje nastajajo predvsem ob magistralni cesti proti Ljubljani ter severno
od starega kmečkega jedra, vse do potoka Ložnica. Na severni strani naselja (na levem
bregu Ložnice) je športno letališče. V smeri iz Celja stoji na začetku naselja večji
nakupovalni kompleks (Merkator, Lesnina in Merkur).
6.4.5.11. DREŠINJA VAS
Drešinja vas je imela že v drugi polovici 18. stoletja videz tipične obcestne vasi. Ležala
je na desni strani »komercialne ceste« proti Trstu. Zgradbe so bile razporejene po obeh
straneh poti, ki se je cepila od »komercialne ceste«. Vas je štela enaindvajset zgradb. Lete so stale pravokotno na stransko pot. Le šest zgradb je stalo vzporedno s stransko potjo.
Opisi navajajo, da je bilo v vasi tudi nekaj podzidanih hiš. Na skrajnem severnem delu
vasi se je pot razširila v osrednji vaški prostor, ob katerem so prav tako stale zgradbe. Iz
osrednjega prostora sta se proti severovzhodu - preko potoka Ložnica, nadaljevali dve
poti.
Ob primerjavi kart ugotovimo, da se je naselje v sedanjosti razširilo tudi preko
magistralne ceste, vse do savinjske železnice. Tudi nekdanje kmečko jedro se je razširilo,
zlasti v svojem severnem delu. Vendar pa severni del naselja ni tako gosto pozidan kot
južni. Zlasti v preteklosti so pogoste poplave potoka Ložnice zamočvirjale ta del naselja.
Z izgradnjo osuševalnega kanala pa se je stanje izboljšalo.
6.4.5.12. PETROVČE
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Petrovče so bile večja vas. Ležale so na križišču poti proti Velenju, Posavskemu hribovju
in Ljubljani. Kmečko jedro je bilo okoli cerkve. Opisi navajajo, da je bilo v vasi tudi
nekaj trdnih zgradb, ki so pripadale cerkvi, župnišču ter nekaj enonadstropnim kmečkim
hišam. Nekaj hiš je bilo le podzidanih. Skozi vas je vodila pot proti Libojam oz. dalje v
Posavsko hribovje. V vasi sta se cepili še dve poti in sicer ena proti Dobriši vasi na
zahodu in druga proti Drešinji vasi na vzhodu. Zgradbe so ležale v glavnem ob poti proti
Libojam ter poti proti vzhodu. Skupno je imelo Petrovče petindvajset zgradb, vključno s
cerkvijo in župniščem.
Danes so Petrovče močno deagrarizirano, urbanizirano gručasto naselje. Naselje se je
močno povečalo, zlasti ob nekdanjih poteh v vas, kjer so nastali novi deli individualnih
hiš z ulično zasnovo. Na zahodni strani se naselje zrašča z Dobrišo vasjo, medtem ko na
severni strani sega vse do magistralne (nekdaj«komercialne«) ceste. Na današnji
topografski karti vidimo, da stoji ob magistralni cesti večji objekt, gre za hmeljarski dom,
v katerem so danes še pošta, trgovina in mesnica. Večji objekt s skladiščem najdemo še
na južnem delu naselja. Nekdaj so bili tu obrati Zarje. Naselju ima še osnovno šolo.
6.4.5.13. DOBRIŠA VAS
Na jožefinski vojaški karti leži Dobriša vas severozahodno od Petrovč. S Petrovčami jo
je nekdaj povezovala stranska pot preko njiv. Gručasta vas je štela enaindvajset zgradb,
kateri je pripadala še graščina Novo Celje, ki je stala v zahodnem delu vasi. Graščina se
je nahajala južno od »komercialne ceste«, s katero je bila povezana s široko potjo z
drevoredom. Zgradbe so bile v vasi razporejene po obeh straneh poti, ki je iz Petrovč
vodila do graščine. Iz osrednjega dela vasi se je proti jugu cepila pot, ki je preko Savinje
vodila do Kasaz. Opisi navajajo kot trdno zgradbo le dvorec Novo Celje s hlevi. Zanimiv
je zapis v Opisih: «Dvorec Novo Celje je prostoren, enonadstropen, zlahka bi sprejel
večjo divizijo vojakov, in povrhu je zraven 60 korakov dolg zidan hlev.« (Slovenija na
vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999. str. 114). Južno od vasi sta ob poti stali še dve
zgradbi. Ob teh dveh zgradbah je na karti zapis za rudnik železa. Ne Opisi ne druga
literatura ne navajajo podatka o tem, da bi bil na tem delu kakšen rudnik.
Danes se Dobriša vas s svojim vzhodnim delom zrašča s Petrovčami. Zlasti se je Dobriša
vas razširila proti severu, vse do savinjske železnice. Prevladujejo enostanovanjske hiše.
Naselje ima še ribogojnico in Krašovčev mlin, ki se nahajata južno od naselja - ob potoku
Lava.
NOVO CELJE je od leta 1989 samostojno naselje. Jedro novo nastalega naselja
predstavlja baročni dvorec, ki je bil zgrajen po vzoru Schnbrunna. Na mestu sedanjega
dvorca je nekdaj stal grad Plumberk. Danes ima dvorec neprecenljivo kulturno vrednost.
Vredna ogleda je tudi okolica dvorca, saj ga obkroža park v klasicističnem stilu. Po 2.
svetovni vojni so bili v dvorcu oddelki celjske bolnišnice, dom oskrbovancev in uprava.
Danes imajo v dvorcu upravo nekatera podjetja.
6.4.5.14. ARJA VAS
Arja vas je bila že na jožefinski vojaški karti tipična obcestna vas s prevlado stegnjenih
domov. Ležala je ob poti proti Velenju, ki se je pri Petrovčah cepila od »komercialne
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ceste«. Skupno je bilo v vasi sedemnajst zgradb, nekaj med njimi je bilo po navedbah
Opisov podzidanih. Zgradbe so ležale po obeh straneh poti. K vasi sem prištela še štiri
zgradbe, ki so ležale vzdolž potoka Ložnica, severno od jedra vasi.
Danes se Arja vas razteza vse od križišča s Petrovčami pa do potoka Ložnice. Povečalo
se je staro kmečko jedro, saj so vzporedno s nekdanjimi kmečkimi domovi nastali novi,
tako na zahodni kot vzhodni strani nekdanje vasi. Še znatneje pa se je povečalo naselje z
enostanovanjskimi hišami tik Ložnice. Ta del Arje vasi ima ulično zasnovo. Pravzaprav
je danes staro jedro vasi povezano z novim delom naselja ob Ložnici s hišami, ki se
nahajajo ob levi strani ceste proti Velenju. K Arji vasi spadata še dva zaselka, ki ležita na
levem bregu potoka Ložnice. Prvi je Gmajna, ki leži ob razbremenilnem jarku potoka
Pirešica, drugi pa so Govče, ki ležijo ob robu Arnovskega gozda (južno od avtoceste
Ljubljana-Maribor). Tudi na jožefinski vojaški karti vidimo, da sta na mestu današnjih
zaselkov stali po ena zgradba. K naselju pripadajo še obrati celjske mlekarne, ki stojijo
pod Ruškim gozdom na pleistocenski terasi.
6.4.5.15. RUŠE
Severovzhodno od Arje vasi je ležala majhna razložena vasica Ruše. Skupno je vasi
pripadalo šest zgradb, štiri so ležale ob stranski poti proti Mali Pirešici, dve pa ob robu
Ruškega gozda.
Danes so Ruše razloženo naselje, ki ležijo na krčevini Ruškega gozda (južno od avtoceste
Ljubljana-Maribor).
6.4.5.16. ZALOŠKA GORICA
Razpotegnjena vas s sedmimi zgradbami, kateri je pripadal še grad Zalog s pripadajočim
graščinskim zemljiščem, na katerem so bili ribniki. Le-ti so vrisani tudi na jožefinski
vojaški karti. Kmečko jedro vasi je ležalo na južnih obronkih Ložniškega gričevja - ob
poti, ki je vodila od gradu Zalog proti Mali Pirešici. Zgradbe so bile na obeh straneh poti,
ki je vodila skozi vas.
Z izgradnjo avtoceste Ljubljana-Maribor je nekdanje graščinsko posestvo ločeno od
kmečkega jedra vasi. Južno od nekdanjega gradu (danes porušen), ob sotočju Pirešice in
Podgorščice, je bil kmetijski kombinat, danes so v njem obrati nekaterih manjših podjetij.
Severozahodno od Zaloške Gorice je kamnolom (površinski kop andezitnega tufa in
bentonita).
6.4.5.17. ŽALEC
Poleg Vojnika in Braslovč je bil Žalec edini trg na območju Spodnje Savinjske doline v
drugi polovici 18. stoletja. Skozenj je vodila »komercialna cesta« proti Trstu, ki se je v
osrednjem delu - t.i. Trgu - tržno razširila. Iz osrednjega dela sta se cepili dve stranski
poti, in sicer ena proti jugu - Grižam in druga proti severu - Zgornji Ložnici. Že takrat je
imel Žalec poleg teh dveh poti še nekaj prečnih ulic, zato je dajal vtis trga z ulično
zasnovo. Del starega trškega naselja je bila Frenga. Viri navajajo, da je bila v času
turških napadov skupaj z cerkvijo Sv. Miklavža obdana z obzidjem. Natančnega števila
zgradb na jožefinski vojaški karti v trgu ni mogoče ugotoviti. Opisi navajajo, da je imel
Žalec poleg farne cerkve Sv. Miklavža ter cerkve Sv. Roka (danes Sv. Kancijana) deloma
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podzidane, deloma enonadstropne zgradbe, vendar so bile številne med njimi že stare in
v zelo slabem stanju. Cerkev Sv. Roka je na jožefinski vojaški karti stala izven trga
(vzhodno), ob »komercialni cesti«.
Danes ima Žalec status mesta. V primerjavi z drugo polovico 18. stoletja se je precej
povečal. Iz osrednjega tržnega prostora se je razširil vse do cerkve Sv. Roka (Sv.
Kancijana) na vzhodu. Danes je ob cerkvi Sv. Roka mestno pokopališče. V neposredni
bližini pokopališča je nastalo naselje enostanovanjskih hiš z ulično zasnovo. Potok
Godomlja, ki je nekdaj tekel po tem delu, pa so preusmerili proti severovzhodu. Nasproti
pokopališča, preko ceste, je nastala industrijska cona, ki sega vse do savinjske železnice.
Na karti vidimo vrisane tovarniške objekte in silose. Nekdaj je imela tu svoj obrat Coca
Cola. Žalec se je širil tudi zahodno od nekdanjega trga. Na severni strani nekdanje
»komercialne ceste« je danes osnovna šola s stadionom, hotel, trgovine, avtobusna
postaja, nekaj blokov ter enostanovanjske hiše. Ta del naselja sega do ceste, ki povezuje
Žalec s Ložnico pri Žalcu in Gotovljami. Zahodneje od te ceste je še blokovsko naselje s
toplarno ter naselje enostanovanjskih hiš z urejeno ulično zasnovo. Ta skrajni
severozahodni del mesta se praktično že stika z Gotovljami. Območje južno od nekdanje
»komercialne ceste« je prav tako strjeno pozidan. Bližje staremu jedru prevladujejo bloki
z nekaj enostanovanjskimi hišami, sicer pa so v skrajnem jugozahodnem delu v prevladi
enostanovanjske hiše z urejeno ulično zasnovo. Južno od savinjske železnice se nahaja še
hmeljarski inštitut, tovarna ter nekdanja vilska četrt imenovana Benetke. Žalec se torej
širi - predvsem proti zahodu.
6.4.5.18. LOŽNICA PRI ŽALCU
Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je današnje naselje Ložnica pri Žalcu pripadalo
dvema vasema, Spodnji in Zgornji Ložnici. Vasi sta ležali severno od trga - in sicer je
Zgornja Ložnica ležala na desnem bregu potoka Ložnice, medtem ko je imela Spodnja
Ložnica večino zgradb na levem bregu potoka, na prehodu v Ložniško gričevje. K
vasema prištevam še štiri zgradbe, ki so ležale severozahodno od Zgornje Ložnice, v
gričevnatem svetu. Zgornja Ložnica je štela štirinajst zgradb, Spodnja pa šest.
Danes je Ložnica pri Žalcu urbanizirano gručasto naselje, ki združuje nekdanji vasi
Spodnjo in Zgornjo Ložnico. Zgornja Ložnica se je razširila tudi preko regulirane
Ložnice v gričevnat svet, po Škafarjevem hribu. Toda ta del pripada danes novo
nastalemu naselju Podvin. Precej hiš je nastalo tudi južno od starega kmečkega jedra, in
sicer ob cesti proti Žalcu. Zgornji Ložnici pripada še opekarna, ki danes ne obratuje več.
V primerjavi z Zgornjo Ložnico se Spodnja ni bistveno povečala. Severno od nekdanjega
jedra vidimo na današnji topografski karti večji tovarniški kompleks.
6.4.5.19. PODVIN
Podvin je novo naselje, ki je nastalo leta 1991 iz dela Ložnice pri Žalcu in Gotovelj.

6.4.5.20. GOTOVLJE
Gotovlje so na jožefinski vojaški karti ležale severozahodno od trga Žalec. V svojem
jedru so bile obcestna vas, z osrednjim vaškim prostorom ob cerkvi. Od poti skozi vas sta
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se proti jugu cepili dve poti, ki sta se priključili na »komercialno cesto«. Pot skozi vas se
je proti zahodu nadaljevala proti Spodnjim Grušovljam oz. Podlogu v Savinjski dolini in
Šempetru v Savinjski dolini. Proti severu se je od poti skozi vas cepila še pot proti
Ložniškemu gričevju. Vas je štela sedemindvajset zgradb, vključno s cerkvijo. Opisi
navajajo, da je bilo v vasi nekaj podzidanih kmečkih hiš, enonadstropno župnišče ter
cerkev Sv. Jurija.
Danes so Gotovlje precej večje. S svojim južnim delom se stikajo z Žalcem. Zlasti pa so
se Gotovlje razširile severno od nekdanjega kmečkega jedra, ob cestah proti
Gotoveljskemu Zalogu, Plevni in Ložnici pri Žalcu. K naselju spadajo še zaselki, ki
ležijo po južnem robu Ložniškega gričevja. Gotovlje so razloženo, dokaj urbanizirano
naselje z osnovno šolo. K naselju pripadajo zaselki Sv. Jedrt, Gotoveljski Zalog, Visoko,
Gmajna in Plevna. Podvin, ki je danes samostojno naselje je bil nekdaj zaselek naselja.
Zaselek Sv. Jedrt se nahaja desno od povirja potoka Vršce. Na jožefinski vojaški karti je
na območju današnjega zaselka vrisana cerkev s štirimi zgradbami v širši okolici.
Gotoveljski Zalog ali Zalog se nahaja zahodno od Sv. Jedrt. Na jožefinski vojaški karti
pripada zaselku enajst zgradb. Danes je Zalog precej večji. Visoko se nahaja severno od
zaselka Sv. Jedrt. Nekdaj je obsegal šest zgradb. Do današnjih dni se ni bistveno povečal.
Zaselek Gmajna leži ob cesti proti Zalogu. Plevna je znana predvsem po graščini. V
preteklosti je bila znana po nasadu murv, veljala pa je za največjo pridelovalko svile na
Štajerskem. Obratovala je le kratek čas. Na jožefinski vojaški karti sta k Plevni pripadali
dve zgradbi. Opisi graščine ne omenjajo. Zaselek se do današnjih dni ni bistveno
povečal.
6.4.5.21. VRBJE
Jugozahodno od Žalca je stala na meji med njivskimi površinami in mokrotnejšim
svetom na jugu vas Vrbje. Gručasta vas je imela svoj osrednji prostor ob nekoliko
razširjeni glavni poti, ob kateri so stale zgradbe. Ostale zgradbe so stale ob poteh, ki so v
vas vodile iz Žalca, »komercialne ceste« ter Spodnjih Roj. V vasi je bilo osemindvajset
zgradb. Opisi navajajo, da je bilo v vasi nekaj podzidanih hiš.
Na današnji topografski karti vidimo, da se je naselje precej povečalo. Nove zgradbe so
nastale okrog starega kmečkega jedra, zlasti pa se je naselje razširilo v južnem delu. Tako
sega naselje danes vse do potoka Struge. Na skrajnem južnem delu naselja stoji ob Strugi
ogromen kompleks kmetijskega kombinata. Naselje zaokrožuje na jugu Štravsova žaga.
6.4.5.22. SPODNJE ROJE
Mala vasica s šestimi zgradbami se je na jožefinski vojaški karti nahajala zahodno od
Vrbja. Po južnem robu vasi je tekla Studenčnica (Lava), še nekoliko južneje pa Struga.
Danes so Spodnje Roje razpotegnjena vas, ki se je v primerjavo z jožefinsko vojaško
karto razširila zlasti proti jugu, ob kolovozu, ki vodi do potoka Struge oz. mlina. Jedro
vasi je ob cesti Vrbje-Zgornje Roje.
6.4.5.23. ZGORNJE ROJE
V drugi polovici 18. stoletja so bile Zgornje Roje pretežno gručasta vas, ki je ležala
jugovzhodno od Šempetra v Savinjski dolini. Zgornje Roje so bile s potmi povezane ne
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le s Šempetrom v Savinjski dolini, temveč tudi s »komercialno cesto« ter preko Malih
Roj s Vrbjem in Žalcem. V vasi je bilo devetnajst zgradb. Izven strjene pozidave je
ležalo zahodno od vasi šest zgradb.
Tudi Zgornje Roje so se v primerjavi s preteklostjo precej povečale. Potok Struga, ki se
je nekdaj že pred vasjo izlival v Savinjo, teče danes južno od vasi.
6.4.5.24. PODLOG V SAVINJSKI DOLINI
Podlog v Savinjski dolini se je nahajal severozahodno od Gotovelj. S karte je razvidno,
da je vas ležala med zamočvirjenimi travniki na severu, katere je redno poplavljala
Ložnica ter njivskimi površinami na jugu. Razpotegnjena vas je štela šestintrideset
zgradb. Opisi navajajo, da je bilo v vasi nekaj podzidanih hiš. Vas je bila deljena v večji
zahodni in manjši vzhodni del. Zgradbe so ležale ob številnih poteh, ki so se v vasi
prepletale. Ni pa v vasi opaziti osrednjega prostora, ki so ga ponavadi imele večje vasi.
Podlog v Savinjski dolini sestavljata t.i. večji Zgornji in manjši Spodnji konec. Že na
karti iz druge polovice 18. stoletja je bila vidna deljenost vasi v dva dela. Danes sta oba
dela naselja domala zraščena. V primerjavi z nekdanjo karto se je zlasti povečal Spodnji
konec. K temu so verjetno v veliki meri pripomogli osuševalni jarki severno od naselja,
saj se naselje širi v glavnem proti Ložnici (severu). Danes je Podlog v Savinjski dolini
tipično razpotegnjeno obcestno naselje. Severno od Zgornjega konca naselja, med
Grušoveljsko Godomljo in Ložnico stoji obrat kmetijskega kombinata. K naselju spada
še razdelilna postaja Podlog, katero pa je od naselja odvojila avtocesta LjubljanaMaribor.
6.4.5.25. ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Naselje se je do leta 1952 imenovalo Sv. Peter v Savinjski dolini. Tudi na jožefinski
vojaški karti je naselje poimenovano kot »D. St. Peter«. V svojem jedru je bila gručasta
vas, skozi katero je vodila »komercialna cesta« proti Trstu. Zanimivo je, da so si zgradbe
ob desni strani »komercialne ceste« v smeri proti Ljubljani sledile druga drugi, medtem
ko so bile zgradbe na levi strani ceste razporejene ob osrednjem vaškem prostoru ob
katerem je stala tudi cerkev. Zgradbe so se iz osrednjega prostora nadaljevale še ob poteh
proti jugu ter zahodu, do Dobrteše vasi. Zgradbe na južnem delu vasi so segale skoraj do
potoka Struge. Skupno je štela vas štirideset zgradb. Opisi ne navajajo podatkov o t.i.
trdnih zgradbah. Glede na to, da je imel Šempeter v Savinjski dolini v drugi polovici 18.
stoletja precejšnje število zgradb, lahko predvidevamo, da je bilo v vasi poleg cerkve še
nekaj podzidanih ali celo zidanih hiš, verjetno ob »komercialni cesti«. Vemo, da so bile
takratne vasi, skozi katere je vodila »komercialna cesta«, tesno povezane s
prevozništvom, prepreganjem konj in podobno. Šempeter je imel pomembno vlogo že za
časa Rimljanov.
S današnje topografske karte je razvidno, da se Šempeter v Savinjski dolini širi proti
zahodu, kjer se s Dobrtešo vasjo že zrašča v enotno naselje. Na severu sega naselje do
savinjske železnice, na jugu pa do Podvinske Struge. Danes je urbanizirano, gručasto
naselje. Staro kmečko jedro se je razširilo proti savinjski železnici. Na mestu, kjer je
nekdaj stala kapelica, stoji danes tik savinjske železnice cerkev Sv. Alojzija. Severno od
železnice se nahaja še pokopališče. Močno se je povečalo tudi del naselja, ki se nahaja
južno od nekdanjega jedra vasi. Enostanovanjske hiše se v strjeni zazidavi vlečejo skoraj

62

do potoka Podvinska Struga. Zahodno od nekdanjega jedra stojijo danes južno od
magistralne ceste bloki, trgovina, stadion, osnovna šola, enostanovanjske hiše, severno
pa stanovanjske hiše, bencinska črpalka ter ogromen kompleks tovarne kmetijske
mehanizacuje, ki se razprostira vse do savinjske železnice. Za Šempeter v Savinjski
dolini bi lahko rekli, da je močno deagrarizirano, urbanizirano, središčno naselje.
6.4.5.26. DOBRTEŠA VAS
Na jožefinski vojaški karti je vas ležala ločeno od Šempetra v Savinjski dolini. Danes pa
se Dobrteša vas s svojim vzhodnim delom zrašča s Šempetrom v Savinjski dolini v
enotno naselje. Jedro Dobrteše vasi (t.i. Vas) je bilo ob »komercialni cesti«. Zgradbe so,
z izjemo ene, ležale na desni strani »komercialne ceste« v smeri Ljubljane. Od
»komercialne ceste« sta se proti severu na začetku in koncu vasi cepili poti proti
Spodnjim Grušovljam. K vasi so spadale še zgradbe, ki so razpršeno ležale južno od
jedra vasi. Ena od zgradb je ležala ob potoku Strugi, kjer je bil mlin. Skupno je Dobrteša
vas štela šestnajst zgradb.
Danes je naselje že precej urbanizirano; sicer pa velja, da je Dobrteša vas razpotegnjeno,
gručasto naselje. Staro kmečko jedro se je širilo predvsem proti severu, proti savinjski
železnici. Mlajše zgradbe pa nastajajo ob cesti proti Polzeli ter južno od starega jedra
vasi. Na mestu nekdanjega mlina stoji danes obrat celjskega Aera. Večji objekt v naselju
je še železniška postaja. K naselju spada še poligon, ki se nahaja ob magistralni cesti
proti Ljubljani, neposredno ob reki Savinji.
6.4.5.27. SPODNJE GRUŠOVLJE
Tipična ravninska obcestna vas je ležala severovzhodno od Dobrteše vasi. Zgradbe so
bile po obeh straneh, nekoliko razširjene, poti. Okoli vasi je bilo precej stranskih poti in
če pogledamo karto izgleda, kot da bi vse poti vodile oz. se stekale ravno v Spodnjih
Grušovljah. Vas je imela v drugi polovici 18. stoletja osemnajst zgradb.
Današnja podoba naselja se bistveno ne razlikuje od tistega v drugi polovici 18. stoletja.
Število zgradb se je povečalo le v južnem delu naselja ter ob cesti proti Šempetru v
Savinjski dolini. K naselju spadajo še štirje večji objekti. Od poti, ki je nekdaj Spodnje
Grušovlje povezovala z vasjo Podlog v Savinjski dolini, je ostal le še slabši kolovoz.
Tudi ostalih številnih poti, ki so vodile do vasi, ni več - razen nekaj kolovozov, ki se
uporabljajo za dovoz do hmeljišč. Danes vodi cesta iz Polzele proti Šempetru v Savinjski
dolini po južnem robu naselja, medtem ko avtocesta Ljubljana-Maribor poteka
severozahodno od naselja. Z izgradnjo osuševalnih kanalov severno od naselja se je
zmanjšala zamočvirjenost tal, zato so zlasti na južni strani naselja obsežni nasadi hmelja.
6.4.5.28 ZGORNJE GRUŠOVLJE
Gručasta ravninska vas je ležala severozahodno od Spodnjih Grušovelj. Zgradbe, katerih
je bilo v vasi šestnajst, so ležale ob vaških poteh, ki so v vas vodile z juga, jugozahoda in
severovzhoda. Zaradi bližine potoka Ložnica, ki je pogosto poplavljala in zamočvirjala
tla, so okoli vasi prevladovale travne površine.
Z izgradnjo osuševalnih kanalov pa se je naselje začelo širiti tudi proti severu. Severni
del naselja obrobljajo gozdovi. Skozi gozd sta speljana tudi oba osuševalna kanala. Na
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današnji topografski karti najdemo na ravninskem delu obravnavanega območja samo pri
Zgornjih Grušovljah tako obsežno površino pod gozdom. Na jožefinski vojaški karti so
se površine pod gozdom pojavljale nekoliko bolj severno od današnjega gozda, in sicer
ob bregovih potoka Ložnice.
6.4.5.29. LOČICA OB SAVINJI
Zahodno od Spodnjih Grušovelj je nad levim bregom Podvinske Struge, na robu terase
(rob terase je označen na jožefinski vojaški karti z navpičnimi črticami in se vleče od
Brega pri Polzeli do Šempetra v Savinjski dolini oz. še nekoliko dlje v smeri proti Žalcu
ob »komercialni cesti«) ležala obcestna vas Ločica ob Savinji. Skozi vas je vodila pot iz
Spodnjih Grušovelj proti vasi Breg pri Polzeli.Vzporedno s potjo je po robu terase
vodila še ena pot. V vasi je bilo sedemnajst zgradb, katere so stale ob teh dveh poteh. K
vasi sem štela tudi zgradbo, ki je stala severozahodno od vasi, ob potoku Podvinska
Struga, kjer je bil tudi mlin.
Danes je Ločica ob Savinji razloženo obcestno naselje. Stari kmečki del leži ob cesti
Dobrteša vas-Polzela in se vleče od Podvinske Struge pa vse do savinjske železnice. Ker
je vas ležala na robu terase, se je lahko naselje širilo v smeri proti železnici. Novi del
naselja je nastal na Ložniški gmajni (med reko Savinjo in potokom Podvinsko Strugo).
Severno od Ločice ob Savinji, na Grobljah je v prvi polovici 2. stoletja stalo rimsko
vojaško taborišče.
6.4.5.30. BREG PRI POLZELI
Kot lahko vidimo na jožefinski vojaški karti je bil Breg pri Polzeli v drugi polovici 18.
stoletja ravninsko gručasto naselje. Ležalo je na robu terase. Skozi vas so vodile poti iz
Ločice ob Savinji in Zgornjih Grušovelj proti Orovi vasi in Polzeli. Pot iz Ločice ob
Savinji se je v vasi cepila v dve poti, ki sta se nato ob koncu vasi zopet združili v eno pot.
Iz vasi se je cepila še pot, ki se je nato priključila na pot iz Zgornjih Grušovelj proti
Orovi vasi. Zgradbe, ki jih je bilo v vasi dvanajst, so ležale ob omenjenih poteh.
Danes sega naselje na severozahodu vse do razbremenilnega kanala potoka Ložnice,
skoraj do Polzele. Naselje sestavljajo trije zaselki.
- Staro kmečko jedro Breg, ki je vrisano že na jožefinski vojaški karti. Danes leži
severno od savinjske železnice.
- Rojce se nahajajo južno od starega kmečkega jedra, med robom terase in
savinjsko železnico.
- Gmajna pa se nahaja med savinjsko železnico in potokom Podvinsko Strugo. V
tem delu naselja stoji tudi tovarna nogavic.
K naselju spada še naselje počitniških hiš, ki leži v gozdu tik reke Savinje.

6.4.5.31. OROVA VAS
Majhna obcestna vasica s sedmimi zgradbami je ležala severno od vasi Breg pri Polzeli,
ob poti proti Novemu Kloštru. Severno od vasi so prevladovale travne površine, katere je
redno poplavljal potok Ložnica.
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Na današnji topografski karti vidimo, da se je naselje povečalo. Zgradbe so se razširile ob
cesti proti Založam, v smeri sever-jug. Zahodno od naselja poteka razbremenilni kanal
potoka Ložnice, po severnem robu naselja pa vodi osuševalni kanal. Ker v tem delu
Ložnica še ni regulirana, občasno še vedno poplavlja in zamočvirja travne površine
severno od naselja.
6.4.5.32. ZALOŽE
Danes so Založe razloženo naselje severovzhodno od Polzele. Nahajajo se na prehodu
poplavne ravnine potoka Ložnice v gričevnat svet, zaselki s samotnimi kmetijami pa so
raztreseni po celotnem Zaloškem gričevju. Naselje sestavljajo zaselki Spodnje in Zgornje
Založe, Preloge, Novi Klošter in Zaklošter.
- Spodnje Založe ležijo na prehodu ravnine v gričevnat svet, na križišču cest proti
Zgornjim Založam in Novemu Kloštru. Po južnem robu zaselka teče potok
Ložnica, ki v tem delu še pogosto poplavlja.Vzhodno od zaselka se začenja
razbremenilni kanal Ložnice, ki delno zmanjšuje poplavljanje omenjenega
potoka. Na jožefinski vojaški karti so bile Spodnje Založe samostojna vas s
štirimi zgradbami na levem bregu Ložnice, k vasi sem štela še zgradbo na desnem
bregu ter dve zgradbi, ki sta se nahajali že v višjem gričevnatem svetu. Skupno so
Spodnje Založe štele sedem zgradb.
- Zgornje Založe se nahajajo severno od Spodnjih. Ležijo v višjem gričevnatem
svetu. K zaselku spadajo zgradbe ob cesti proti Prelogam oz. Velenju ter samotne
kmetije zakraselega gričevja. V drugi polovici 18. stoletja so bile Zgornje Založe
samostojna vas. Po moji oceni je imela vas devet zgradb, od tega je bilo nekaj
samotnih kmetij. Nekatere samotne kmetije so na karti poimenovane.
- Preloge se nahajajo severovzhodno od Brdovškovega hriba, ob cesti iz Zgornjih
Založ proti Velenju. Zaselek sestavljajo posamezne samotne kmetije, ki so
raztresene po močno zakraselem krasu Zaloškega gričevja. Na jožefinski vojaški
karti je vas brez oznake D., štela pa je šest zgradb.
- Novi Klošter leži na južnem pobočju Dominika, severovzhodno od Spodnjih
Založ. Zaselku pripada poleg nekdanjega benediktinskega samostana (danes so v
njem stanovanja, ob njem pa hlevi kmetijskega kombinata) še nekaj stanovanjskih
hiš. Na jožefinski vojaški karti je Novi Klošter brez oznake za vas. Na karti je
vrisana cerkev s pristavo, pod njo pa ribnik. Iz literature je poznano, da je bil
samostan razpuščen leta 1787. Na današnji topografski karti ni več nekdanjega
ribnika, se pa vzhodno od samostana nahajata dva ribnika pravilne kvadratne
oblike. Na jožefinski vojaški karti zasledimo severovzhodno od samostana še
cerkev Sv. Dominika, ki pa je na današnji topografski karti ni več. Opisi navajajo
kot trdne zgradbe samostan s cerkvijo, podzidano pristavo in cerkev Sv.
Dominika.
- Zaklošter se nahaja severovzhodno od Novega Kloštra.

6.4.5.33. POLZELA
V drugi polovici 18. stoletja je bila Polzela večja vas, brez izrazitega jedra. Imela je dve
vzporedni poti in tri prečne poti, ki so v vas vodile iz okoliških vasi. Težko bi rekli,
katera je bila glavna, saj se nobena izmed njih ni v vasi razširila ali se končala z
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osrednjim prostorom. Zgradbe, ki jih je bilo v vasi približno šestintrideset, vključno z
gradovoma in cerkvijo Sv. Marjete, so se v strjeni zazidavi nahajale pod gradom Šenek,
ob poti mimo gradu Komende ter jugozahodno od cerkve Sv. Marjete. Cerkev Sv.
Marjete je na jožefinski vojaški karti ležala izven vasi, sredi polja. Opisi navajajo
podatek, da je bila obdana z obzidjem. Poleg cerkve sta za trdni zgradbi v vasi veljali še
enonadstropna gradova Šenek in Komenda. Nekaj hiš v vasi je bilo še podzidanih. Na
zanimivo opombo naletimo v Opisih:»Grad Komenda je trdna zgradba, obvladuje reko
Savinjo, sprejme pol stotnije vojakov, tudi grad Šenek prav toliko.« (Slovenija na
vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, str. 129). Po vzhodnem robu vasi je tekla reka
Savinja oz. njen rokav.
Današnja podoba Polzele je precej spremenjena. Polzela je danes gručasto industrijsko
naselje. Skozi naselje teče Podvinska Struga, medtem ko teče regulirana Savinja
jugozahodno od naselja. Z izgradnjo mostu preko Savinje pri Parižljah je postalo naselje
križišče cest iz vzhodnega dela doline proti Zgornje Savinjski dolini in Velenjski kotlini.
Pomembno vlogo je pri razvoju naselja odigrala savinjske železnica. Naselje sega na
vzhodu do razbremenilnega kanala potoka Ložnice. Jedro naselja se je oblikovalo
vzhodno od nekdanje vasi, okrog cerkve Sv. Marjete. V tem delu naselja stoji osnovna
šola, kulturni, zdravstveni dom, blagovnica, stadion ter stanovanjski bloki in hiše.
Naselje se deli v več delov.
- Polzela - ob vznožju Gorice.
- Roje - na severozahodni strani naselja. Na jožefinski vojaški kart sta
temu delu naselja pripadali dve zgradbi.
- Gmajna ali Nova Polzela - med Podvinsko Strugo in savinjsko železnico,
zahodno od nekdanje vasi. Prevladujejo stanovanjske hiše.
- Šenek - na severnem delu naselja. Grad je bil prvotno žovneška alodialna
posest, a je bil porušen v celjsko-habsburški vojni. Njegov naslednik, današnji
grad Šenek ima značilen podkvast tloris (vidno na današnji topografski karti).
Danes je v njem dom upokojencev. Grad obkroža čudovit park z eksotičnimi
drevesi. V bližini gradu so na topografski karti vrisani večji objekti kmetijskega
kombinata.
- Komenda - se nahaja v središču naselja, na skalnatem pomolu južnega dela
Gorice. Grad je bil last malteškega viteškega reda. Zaradi številnih prezidav
ima danes nepravilno obliko. Do nedavnega so bila v njem stanovanja.
V južnem delu naselja leži med Podvinsko Strugo in reko Savinjo večja tovarna pohištva
Garant.
6.4.5.34. PODVIN PRI POLZELI
Vojaška jožefinska karta označuje območje današnjega naselja kot »Gegend Podvin« področje Podvin, medtem ko vas Podvin (brez oznake D.) zajema le današnji zaselek
Spodnji Podvin. Na področju Podvina je bilo skupno devetindvajset zgradb. Za trdno
zgradbo je veljala cerkev Sv. Miklavža. Današnjemu Spodnjemu Podvinu so pripadale
štiri zgradbe, ki so tvorile vas Podvin, zaselku Kopank so prav tako pripadale štiri
zgradbe, ostale zgradbe so se nahajale na vznožju Vimperka, kjer je danes Zgornji
Podvin.
Danes je Podvin pri Polzeli razloženo naselje, ki se nahaja severozahodno od Polzele.
Leži na prehodu ravnice v gričevnat svet. Podvin pri Polzeli sestavljajo trije zaselki.
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Spodnji Podvin - nekdanja vas Podvin, leži na terasi nad levim bregom Podvinske
Struge. Glavnina zgradb leži med Podvinsko Strugo in savinjsko železnico ter
cesto iz Polzele proti Rečici ob Paki. Nekaj zgradb je še ob cesti proti Vinskemu
vrhu.
Zgornji Podvin sestavljajo zgradbe ob cesti Polzela-Rečica ob Paki ter zgradbe, ki
se nahajajo po zakraselem vimperškem pobočju. Pri Zgornjem Podvinu je danes
reka Savinja zajezena in od Savinje se cepi Podvinska Struga, ki je še do
nedavnega gnala številne mline in žage.
Kopank (brez oznake za vas je bil vrisan že na jožefinski vojaški karti) zajema
kmetije pod vzhodnim pobočjem Vimperka.

6.4.5.35. MALE BRASLOVČE
Male Braslovče so bile obcestna vas na desnem bregu reke Savinje. Glavnina zgradb je
ležala tik desnega brega današnje Letuške Struge. Izven strjene pozidave je
severovzhodno od jedra vasi ležalo še pet zgradb (tri na desnem in dve na levem bregu
Letuške Struge). Skupno je bilo v vasi sedemnajst zgradb. »»tovorna pot«« proti Zgornji
Savinjski dolini ni potekala skozi vas, temveč po njenem zahodnem robu. V južnem delu,
kjer se je »»tovorna pot«« najbolj približala vasi, je bilo križišče poti in sicer je ena pot
vodila v vas , druga pa proti trgu Braslovče. Severno od križišča se je od »»tovorne
poti«« cepila še pot proti Zgornjim Gorčam.
Danes so Male Braslovče tipično obcestno naselje. Zgradbe so se razširile preko
nekdanje »»tovorne poti««, tako da se danes zgradbe nahajajo po obeh straneh ceste proti
Letušu. Naselje se je povečalo zlasti na račun počitniških hiš, ki so nastale na nekdanji
gmajni vzhodno od naselja, med Letuško Strugo in reko Savinjo.
6.4.5.36. ZGORNJE GORČE
Na jožefinski vojaški karti iz druge polovice 18. stoletja vidimo, da so bile Zgornje
Gorče strjeno pozidane. Večina zgradb se je nahajala na levem bregu potoka Lagvaja, ob
poti iz Letuša proti Braslovčam. V vasi je bilo deset zgradb.
Danes so Zgornje Gorče gručasta vas, na ravnini pod starejšo teraso. Število zgradb se je
v vasi povečalo. Z današnje topografske karte razberemo, da je v vasi še en večji objekt
(verjetno gre za sušilnico hmelja). Zaradi pogostih poplav potoka Lagvaja so potok južno
od vasi regulirali ter strugo preusmerili proti Malim Braslovčam. Vasi pripada še zaselek
Vrtoglav, zahodno od vasi. Zaselek se nahaja tik pod Dobrovljami, na terasnem slemenu
med potokoma Lagvaj in Trebnik. Na jožefinski vojaški karti je k omenjenemu zaselku
pripadala le ena zgradba.
6.4.5.37. BRASLOVČE
Na jožefinski vojaški karti so bile Braslovče trško naselje, ki je bilo v svojem jedru
strjeno poseljeno, tako da natančnega števila zgradb ni možno ugotoviti. Trg je ležal pod
Dobrovljami, na terasnem pomolu, ki ga je razčlenjeval potok Trebnik. Viri navajajo, da
je nekdaj potok Lagvaj tekel tik pod pleistocensko teraso na vzhodnem delu trga. Pot iz
Letuša se je v Braslovčah tržno razširila. Omenjena pot je povezovala Braslovče z
Letušom in Gomilskim. Od poti skozi trg so se cepile poti proti Dobroveljski planoti ter
»»tovorni poti«« proti Zgornji Savinjski dolini. Zanimivo je, da skozi trg ni potekala
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»»tovorna pot««. Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je bila v trgu cerkev. Opisi
navajajo, da je bilo v Braslovčah poleg farne cerkve Marijinega vnebovzetja, ki je bila
taborsko utrjena še več zidanih enonadstropnih in nekaj podzidanih hiš ter enonadstropni
plemiški dvorec Legant, nekdanji lovski dvorec Celjanov.
Kljub temu, da so bile Braslovče nekdaj trg, pa niso dosegle vidnejšega razvoja. Naselje
je ostalo v zatišju, verjetno tudi zato, ker skozenj ni vodila nobena pomembna cestna
povezava. Naselje ima šolo. Novejši deli Braslovč so nastali na zahodni strani naselja,
med potokoma Trebnik in Radigajo. Z širitvijo naselja se njen južni del danes že zrašča s
sosednjim naseljem Rakovlje.
6.4.5.38. RAKOVLJE
Že na jožefinski vojaški karti se je vas stikala z trgom Braslovče. Vas se je nahajala
južno od trga, pod sotočjem Radigaje in Trebnika. V vasi je bilo po mojem štetju
šestnajst zgradb - žal pa se natančnega števila ne da določiti, saj se je vas na južnem delu
stikala še s sosednjo vasjo Spodnje Gorče. Na današnji topografski karti so Rakovlje
ločene od Spodnjih Gorč. Zgradbe so v vasi ležale ob številnih poteh. Te poti so vas
povezovale s sosednjimi vasmi ter trgom Braslovče.
Danes so Rakovlje gručasto naselje, ki se s svojim severnim delom zraščajo z
Braslovčami v enotno naselje. Iz osrednjega kmečkega jedra se je naselje razširilo na
teraso nad desnim bregom potoka Trebnika. V južnem delu naselja je v topografsko karto
vrisan večji objekt.
6.4.5.39. SPODNJE GORČE
Vas je ležala južno od Rakovelj, vendar - kot vidimo na jožefinski vojaški karti - so se
Spodnje Gorče z omenjeno vasjo stikale in tvorile celoto. Na današnji topografski karti
pa so Spodnje Gorče povsem ločene od Rakovelj. Kaj je privedlo nekdanje kartografe do
te napake, ni jasno. Vas je ležala na robu terase. Štela je petnajst zgradb, ki so ležale ob
številnih poteh v vasi. Vas sta tako na zahodni kot vzhodni strani omejevali poti, ki sta
potekali v smeri sever-jug.
Na današnji topografski karti vidimo, da so Spodnje Gorče gručasto naselje, ki ležijo na
pleistocenski terasi. Osrednji del naselja leži ob cesti iz Žovneka proti Parižljam.
Omenjena cesta v zahodnem delu naselja seka cesto iz Braslovč proti Kamenčam oz.
Gomilskem. Ob tej cesti v smeri proti Kamenčam nastaja tudi mlajši del naselja.
Zanimiva je cesta proti Žovneku ter dalje proti Podvrhu. Le-ta poteka od križišča proti
Žovneku skozi drevored. Iz Spodnjih Gorč vodi do Rakovelj še pešpot (ostanek ene od
nekdanjih poti proti Braslovčam).

6.4.5.40. KAMENČE
Nekdanja vas, danes razloženo naselje, je ležala južno od Spodnjih Gorč, na
pleistocenski terasi.Tudi Kamenče so na jožefinski karti vrisane preblizu Spodnjih Gorč,
saj se s svojim severnim delom skoraj stikajo z omenjeno vasjo. Glavnina zgradb je
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ležala ob poti iz Braslovč proti Gomilskem. Na vzhodu je vas omejevala pot, ki je
potekala po robu terase. Izven jedra vasi je ob poti proti gradu Žovnek in dalje Podvrhu
ležala zgradba, ki je pripadala Plavčevi domačiji. Skupno je vas štela osem zgradb.
Danes Kamenče obsegajo starejši kmečki del, ki se nahaja na terasni polici ter novejši del
ob cesti Braslovče-Gomilsko. Naselju pripada še zaselek Plavčeva Puša v neposredni
bližini Žovneškega jezera.
6.4.5.41. GLINJE
Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je bila vas Glinje strjeno pozidana obcestna vas, ki
je ležala na skrajnem južnem robu terasnega pomola. Zgradbe so ležale na obeh straneh
poti iz Braslovč proti Gomilskem. S svojim severnim robom je vas segala do dosednjih
Kamenč. Iz severnega in južnega dela vasi so se od poti Braslovče-Gomilsko cepile
stranske poti proti Podvrhu na zahodu, Poljčam na vzhodu in Zaklu na jugovzhodu. V
vasi je bilo sedemnajst zgradb.
Danes so Glinje gručasta vasica. Skozi vas ne poteka več glavna pot proti Gomilskem,
pač pa vasica leži ob cesti, ki povezuje Poljče s cesto Braslovče-Gomilsko. Južno od vasi
teče Trnavca, ki je od tu dalje regulirana.
6.4.5.42. ŠMATEVŽ
V drugi polovici 18. stoletja je vas obsegala deset zgradb, ki so se nahajale na območju
med Bolsko in potokom Trnavco. K trdnim zgradbam sta v vasi spadali cerkev Sv.
Mateja (danes Sv. Matevža) ter graščina Strovšnek. Kot lahko vidimo na jožefinski
vojaški karti, je bilo precejšen del območja v okolici Šmatevža še pod gozdom. Danes je
pod gozdom večje območje zahodno od naselja ter manjše južno od nekdanje graščine
Strovšnek. Pot Braslovče-Gomilsko se je tik pred vasjo razdelila, tako da je ena pot
vodila skozi vas, druga pa mimo cerkve in graščine. Poti sta se nato na robu terase zopet
združili v eno proti Gomilskemu.
Danes je Šmatevž razloženo naselje, ki leži na razvodnem pomolu med Bolsko in
potokom Trnavca. K naselju pripadata še zaselka Novo mesto in Strovšnek. Zaselek
Novo mesto se nahaja med cesto Braslovče-Gomilsko in avtocesto Ljubljana-Maribor, na
južnem robu pliocenske terase. Zaselek Strovšnek pa se nahaja na vzhodnem robu terase.
Zajema nekdanjo graščino (prvotno lovski dvorec Celjanov). Graščina je bila znana po
svojem parku eksotičnih dreves ter ribniku, ki je danes opuščen. Kot lahko vidimo na
današnji topografski karti, stoji ob nekdanji graščini tovarna. K naselju spada še nekaj
samotnih kmetij, ki se nahajajo zahodno in jugozahodno od zaselka Novo mesto.
6.4.5.43. GOMILSKO
Gomilsko je bila obcestna vas na desnem bregu Bolske, na samem robu pleistocenske
terase. Vas je po navedbah Opisov imela poleg cerkve Sv. Štefana še nekaj
enonadstropnih in nekaj podzidanih hiš. Zgradbe so ležale ob poti, ki je vodila skozi vas.
Od te poti so se proti severu cepile stranske poti, ki so prečkale Bolsko in so vodile proti
Šmatevžu in dalje Braslovčam. Proti jugu pa so stranske poti vodile do »komercialne
ceste« proti Trstu. Poleg enaintridesetih zgradb, ki jih je štelo kmečko jedro sem k vasi
prištela še dve skupini zgradb, ki sta ležali neposredno ob »komercialni cesti«. Gre za
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današnja zaselka Rezana in Dragopolje. Vsaka skupina je štela po tri zgradbe, med
katerimi je bila po ena gostilna. Skupno je torej Gomilsko štelo sedemintrideset zgradb.
Danes je Gomilsko deloma obcestno, deloma gručasto naselje, južno od avtoceste
Ljubljana-Maribor. Ker leži na robu terase nad Bolsko, se širi proti jugu, vzhodu in
zahodu. Po severnem robu naselja teče Bolska, ki ravno v tem delu prehaja v prodnato
ravnico Spodnje Savinjske doline. Ker je Bolska redno poplavljala, je danes v tem delu
regulirana. Precej sta se povečala k naselju pripadajoča zaselka Rezana in Dragopolje.
Oba ležita ob magistralni cesti proti Ljubljani. Zlasti se je povečal zaselek Rezana.
6.4.5.44. PRESERJE
Za Preserje bi lahko dejali, da je bila obcestna vas. S svojim južnim delom je segala vse
do »»tovorne poti«« proti Gornjemu Gradu, sicer pa so zgradbe ležale ob stranski poti, ki
se je od omenjene poti cepila v južnem delu vasi. Vas s desetimi zgradbami je ležala
vzhodno od Braslovč, s katero je bila povezana s stransko potjo. Izven strjene pozidave je
bila v vasi le ena zgradba, ki se je nahajala na samem vzhodnem robu pleistocenske
terase nad reko Savinjo.
Danes so Preserje tipična obcestna vas. Naselje leži na robu terase, zato se je v novejši
dobi naselje širilo proti zahodu - vse do nekdanje »tovorne ceste« oz. nekaj zgradb se
nahaja že preko nje, tako da cesta danes dejansko vodi skozi naselje; medtem ko je
nekdaj »tovorna pot« vodila po zahodnem robu vasi. Ob primerjavi kart vidimo, da danes
po vzhodnem robu naselja teče Letuška Struga, ki se v Savinjo izliva južno od naselja,
medtem ko je nekdaj pod teraso tekla Savinja. Vzhodno od naselja, med Letuško Strugo
in Savinjo se nahaja ribnik, ki je nastal iz opuščene gramoznice. Tudi Preserje so se
delno povečale na račun počitniških hišic, ki so nastale na območju nekdanje gmajne. Še
danes pa so Preserje s krajevno cesto med nasadi hmelja povezane z Braslovčami.
6.4.5.45. PARIŽLJE
Razpotegnjena vas Parižlje je v drugi polovici 18. stoletja ležala med »tovorno potjo« na
zahodu in rečnim rokavom Savinje na vzhodu. Vas je segala do samega roba terase.
Skupno je vas štela enaindvajset zgradb, izven jedra vasi so se nahajale štiri zgradbe
(severno od strjene pozidave). Na jožefinski vojaški karti Parižlje s Polzelo še niso bile
povezane z mostom kot so danes. Pač pa je bila vas s tremi stranskimi potmi povezana s
»tovorno potjo«.
Iz nekdanje vasi so Parižlje prerasle v večje gručasto naselje, ki ležijo med regulirano
Savinjo na vzhodu ter cesto proti Zgornji Savinjski dolini na zahodu. Iz nekdanjega
kmečkega jedra se naselje širi proti zahodu, zlasti ob cestnih povezavah naselja s cesto
proti Zgornji Savinjski dolini. Naselje se je razširilo tudi na del nekdanje z redkimi
drevesi poraščene gmajne. Parižlje danes sestavljajo Zgornje Parižlje (severno od mostu
čez Savinjo), Spodnje Parižlje (južno od mostu čez Savinjo) ter Nove Parižlje (na
nekdanji gmajni). V Spodnjih Parižljah se ponekod že pojavlja ulična zasnova.
6.4.5.46. PODVRH
Jožefinska vojaška karta poimenuje danes močno razpotegnjeno naselje Podvrh kot
Področje Podvrh (»Gegend Podverhom«). Zajema vzhodne obronke zakrasele
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Dobroveljske planote, od Letuša na severu pa vse do potoka Trbolce na jugu. Del
nekdanjega Področja Podvrh se nahaja še na sekciji 175. V prevladi so bile samotne
kmetije, le redko je šlo za skupino zgradb. Opisi navajajo kot trdno zgradbo cerkev Sv.
Martina (v današnjem zaselku Šmartno). Številne stranske poti so samotne kmetije
povezovale z vasmi pod Dobroveljsko planoto.
Na današnji topografski karti vidimo, da naselje sestavljajo Gornji, Srednji in Spodnji
Podvrh. Še vedno prevladujejo samotne kmetije, ki pripadajo razloženim zaselkom
Karpate, Obramlje, Podgrad, Pšake, Šmartno, Vrtoglav in Žovnek ali Graščina. Izpod
Dobroveljske planote - natančneje Žovneka - izvirajo žovneški gospodje, kasnejši Celjski
grofje. Od starega gradu Žovnek so ostale le razvaline. Je pa v njegovi bližini nastal v 19.
stoletju Novi Žovnek ali Ruhental. Danes je tu farma plemenskih telic.
6.4.5.47. TOPOVLJE
V drugi polovici 18. stoletja so bile Topovlje razpotegnjena vas, ki je ležala na skrajnem
vzhodnem robu terase. Tik pod teraso je vijugal manjši rečni rokav Savinje. Vas z
enajstimi zgradbami je ležala vzhodno od »tovorne poti« in je bila z njo povezana z
dvema stranskima potema. Med njima je iz vasi proti »tovorni poti« vodil še kolovoz, ki
je vas povezoval s Poljčami in Zaklom. Izven strjene pozidave je južno od vasi, na
samem robu terase, stala še ena zgradba.
Današnja podoba naselja je nekoliko drugačna. Z regulacijo Savinje se je struga reke
pomaknila nekoliko bolj vzhodneje, tako da so danes pod ježo vse do reke Savinje travne
površine z redkimi drevesi. Naselje se širi proti zahodu. Mlajši domovi severno od
kmečkega jedra nastajajo že ob cesti Šentrupert-Mozirje. Precej zgradb je zraslo tudi
južno od nekdanjega jedra vasi, in sicer na prostoru, kjer je v drugi polovici 18. stoletja
že stala zgradba.
6.4.5.48. ORLA VAS
Nekdaj razpotegnjena vas je ležala jugovzhodno od Topovelj, na vzhodnem robu terase,
tik nad desnim bregom reke Savinje. Vas je štela štirinajst zgradb, ki so ležale po obeh
straneh poti, ki je vodila skozi vas. Pot se je proti severu nadaljevala proti Topovljen,
proti jugu pa je vas povezovala s »komercialno cesto«. Od poti skozi vas se je cepila
stranska pot proti zahodu, proti Trnavi. Severno od vasi je na rečnem rokavu stal mlin.
Danes je Orla vas gručasto kmečko naselje. Z regulacijo se je struga Savinje pomaknila
nekoliko bolj vzhodneje od naselja. Poleg starega kmečkega jedra se je razvil še mlajši
del, ki je nastal pod teraso, na nekdaj poplavnem svetu. Na današnji topografski karti
vidimo, da stojijo v naselju trije večji objekti. Avtocesta Ljubljana-Maribor poteka južno
od naselja, skrajni jugovzhodni del naselja pa sega vse do avtoceste.
6.4.5.49. POLJČE
Zahodno od Topovelj je na prodni ravnici, ob potoku Trebnik ležala vasica Poljče.
Obsegala je sedem zgradb, ki so ležale po obeh bregovih potoka. Ob zgradbah je po obeh
straneh potoka vodil kolovoz, ki je povezoval vas na severu s potjo Glinje-Parižlje, na
jugu pa s potjo Topovlje-Šmatevž-Zakl.
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Danes so Poljče gručasta vas. Potok Trebnik je reguliran severno od vasi, tako da ob
višjih vodah še vedno poplavlja. Število domov se je zlasti povečalo v severnem delu
vasi, na desnem bregu potoka. Nekdanja kolovoza skozi vas sta danes asfaltirana, od
drugih poti sta se do danes ohranili cesta Glinje-Parižlje ter cesta, ki povezuje Poljče z
Zaklom.
6.4.5.50. ZAKL
Vasica je ležala južno od Poljč. V vasi je bilo devet zgradb. Večina njih je ležala ob poti
iz Poljč proti Trnavi oz. »komercialni cesti«. Na začetku vasi se je od poti iz Poljč cepila
pot proti Glinjam. Ob tej poti sta stali dve zgradbi, ki sta se nahajali na desnem bregu
Trebnika. Vse ostale zgradbe pa so bile na levem bregu potoka. Tudi skozi Zakl je tekel
potok Trebnik. Pot iz Poljč se je na koncu Zakla cepila v dva kraka, proti vasi Trnava ter
proti »komercialni cesti«.
Danes je Zakl obcestna vas. Glavnina zgradb leži na levem bregu reguliranega Trebnika.
Potok je reguliran od začetka vasi pa vse do izliva v Trnavco. Nekdaj so se zgradbe
nahajale le po eni strani poti iz Poljč, medtem ko se danes nahajajo po obeh straneh ceste.
Zlasti se je vas povečala v severnem delu ter pri odcepu nekdanje poti proti Glinjam.
Nekdanje poti, ki je vodila proti Glinjam, ni več; pač pa se danes cesta zahodno od vasi
obrne proti jugovzhodu, proti Šmatevžu. Cesta v južnem delu vasi se danes prav tako
cepi v dva kraka, le da oba vodita do Trnave oz. se tik pred Trnavo združita v eno cesto.
Izgradnja avtoceste Ljubljana-Maribor je Zakl ločila od sosednje Trnave.
6.4.5.51. TRNAVA
Trnava je bila obcestna vas, ki je ležala na levem bregu potoka Trnavce. Zgradbe so
ležale po obeh straneh poti iz Zakla. Na začetku vasi se je od poti iz Zakla cepila pot
proti »komercialni cesti«. Pot skozi vas se je v jedru nekoliko razširila. Iz osrednjega dela
vasi se je nato cepila pot proti vzhodu, proti »tovorni poti«. Prav tako se je iz osrednjega
dela vasi cepila še ena pot proti jugozahodu, proti »komercialni cesti«. Pot iz Zakla pa se
je nato nadaljevala proti jugu ter se nekoliko zahodneje od Šentruperta prav tako
priključila na »komercialno cesto«.
Trnava se je do današnjih dni razrasla v gručasto naselje. Zgradbe so nastale ob
nekdanjih poteh v vas. Potok Trnavca je danes reguliran. K naselju spada še zaselek
Mengeš, ki se nahaja severozahodno od naselja. K naselju spada še skupina zgradb ob
cesti Šentrupert- Mozirje. Kot lahko vidimo na topografski karti gre za večje objekte
(hmeljarski dom, traktorska postaja in hmeljski obiralnik).
6.4.5.52. ŠENTRUPERT
Že v drugi polovici 18. stoletja je bil Šentrupert strjena obcestna vas v neposredni bližini
»komercialne ceste« proti Trstu. Skozi vas je vodila »tovorna pot« proti Gornjemu
Gradu. Zgradbe so bile po obeh straneh poti. Skupno je vas štela trinajst zgradb. Izven
vasi je ob »komercialni cesti« (pri odcepu za Gornji Grad) stala gostilna. Vas je imela še
cerkev Sv. Ruperta.
Danes je Šentrupert strjeno pozidan od cerkve Sv. Ruperta pa vse do magistralne ceste
proti Ljubljani. Nasproti nekdanje gostilne je danes bencinska črpalka. Število zgradb se
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je povečalo predvsem v severnem delu naselja, ob cerkvi. Naselje se širi tudi ob cesti
proti Trnavi. S porastom prometa so nekoliko vzhodneje od Šentruperta zgradili nov
cestni odsek proti Mozirju. Le-ta se na staro tovorno pot priključi pri hmeljarskem domu
v Trnavi.
6.4.5.53. LATKOVA VAS
Južno od »komercialne ceste«, v bližini reke Savinje, je ležala razpotegnjena obcestna
Latkova vas. V vasi je bilo triindvajset zgradb, ki so se nahajale ob poti; le-ta je vodila od
»komercialne ceste« proti Preboldu. Pot se je v vasi razširila v osrednji prostor. Iz
osrednjega vaškega prostora so proti jugu vodile tri poti, proti Preboldu, Dolenji vasi ter
Kaplji vasi. Od današnjih zaselkov, ki pripadajo naselju sta bila na jožefinski vojaški
karti poimenovana dva, Trapeče in Groblja. Trapeče so se nahajale severno od
»komercialne ceste«, na terasi nad desnim bregom Savinje. Sestavljale so ga tri zgradbe.
Groblja pa se je nahajala ob »komercialni cesti«, na terasi nad Savinjo. Zajemala je pet
zgradb. Na karti lahko vidimo, da je ena od zgradb vrisana precej večje od ostalih.
Verjetno gre za enonadstropno hišo, katero navajajo Opisi. Na območju današnjega
zaselka Hrastje pa je ob »komercialni cesti« stala podzidana mitnica. Današnji zaselek
Hrastje se nahaja na prostoru, ki je bil na jožefinski vojaški karti še pod gozdom. Zaselek
ima ulično zasnovo. K Latkovi vasi sem prištela še zgradbo, ki se je nahajala
severozahodno od jedra vasi, ob »komercialni cesti«. Skupaj z današnjimi zaselki je
Latkova vas v drugi polovici 18. stoletja štela triintrideset zgradb.
Danes je Latkova vas precej razpotegnjeno, vendar sklenjeno naselje. Naselje se je širilo
predvsem ob nekdanjih poteh. Precej novogradenj je nastalo južno od nekdanjega jedra
vasi. K naselju spadajo poleg že omenjenih zaselkov Trapeče, Hrastje in Groblja, še
zaselka Gmajna in Gornja Gmajna ali Na Polju. Na Gmajni je tovarna gradbenega
materiala z gramoznico, separacijo in betonarno ter tovarna Schiedlovih dimnikov. Na
današnji topografski karti vidimo, da se ob magistralni cesti proti Ljubljani nahaja nekaj
večjih objektov (hmeljska sušilnica, skladišča).
6.4.5.54. GRAJSKA VAS
Na prehodu ravnine v Posavsko hribovje je ob potoku Reka nad njenim sotočjem s
potokom Konjščico stala Grajska vas. Poleg cerkve Sv. Krištofa Opisi navajajo, da je
bilo v vasi še nekaj podzidanih kmečkih hiš. Skupaj z današnjimi pripadajočimi zaselki je
vas štela osemintrideset zgradb. Središče vasi je bilo ob cerkvi. Iz vasi sta proti severu
potekali dve poti, ki sta se malo pred »komercialno cesto« združili v eno. Iz vasi proti
Posavskemu hribovju sta prav tako potekali dve poti - prva proti jugozahodu in druga
proti jugovzhodu, proti Selu.
Danes je Grajska vas v svojem jedru gručasto naselje. Porast števila zgradb je zaslediti
ob nekdanji poti proti severozahodu ter poti proti jugozahodu. Do sprememb v cestnem
omrežju je prišlo v primerjavi z nekdanjima potema proti severu. Nekdaj sta se le-ti
združili v eno, danes pa ena cesta poteka proti severovzhodu, druga pa proti
severozahodu, kjer se šele v Rezani priključi na magistralno cesto. Južno od vasi pa se
danes od ceste proti Selu odcepi cesta proti Bolski, spremlja njen tok in se šele pri mostu
čez Savinjo priključi na cesto Kaplja vas-Gorica. K naselju pripadajo zaselki Dobravca,
Selo in Zgornje Selo. Iz zgodovine je Grajska vas poznana po tem, da naj bi na njenem
območju ob rimski cesti stala postaja Ad Medias, v vasi pa naj bi prebivali tudi Kosezi.
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6.4.5.55. KAPLJA VAS
Vas je ležala ob sotočju Bolske in potoka Trnavce, južno od »komercialne ceste«.
Zgradbe so ležale po obeh straneh poti, ki je vodila od »komercialne ceste« na severu,
skozi vas in se preko Bolske nadaljevala v Posavsko hribovje oz. do zaselkov, ki danes
pripadajo naselju. Iz vasi sta proti vzhodu vodili še dve poti, prva proti Latkovi vasi in
druga proti Dolenji vasi. V vasi je bilo dvajset zgradb, z današnjima pripadajočima
zaselkoma pa je vas štela devetindvajset zgradb. Nad desnim bregom Bolske je na karti
vrisan grad Gorica. Opisi ga ne navajajo. Kot lahko vidimo na karti je ob gradu stal še
ribnik.V današnjem zaselku Tolsti vrh (nahaja se pod istoimenskim hribom, ki je vpisan
tudi na jožefinski vojaški karti) so se nekdaj nahajale samotne kmetije.
Danes je Kaplja vas ravninsko obcestno naselje, z izjemo dveh pripadajočih zaselkov, ki
se nahajata na severnih pobočjih Posavskega hribovja. Naselje ne leži ob sotočju Bolske
in potoka Trnavce kot v drugi polovici 18. stoletja. Z regulacijo obeh vodotokov se je
namreč sotočje prestavilo nekoliko bolj zahodneje od naselja. Naselje je strjeno
pozidano. Nekdanja pot, ki je Kapljo vas povezovala z Latkovo vasjo, je danes kolovoz.
Nekdanja pot proti Dolenji vasi ter cesta na Tolsti vrh sta danes asfaltirani. Nekdanji grad
Gorica je danes v razpadajočem stanju. Poleg gradu je v zaselku še nekaj zgradb. V
zaselku Tolsti vrh še vedno prevladujejo samotne kmetije z gručastimi domovi.
6.4.5.56. DOLENJA VAS
V drugi polovici 18. stoletja je bila Dolenja vas razpotegnjena obcestna vas. Ležala je
severno od Prebolda, na robu terase nad levim bregom Bolske. Izven strjene zazidave sta
bili dve zgradbi - prva blizu mosta čez Bolsko, vzhodno od vasi, kjer je ob potoku stal
mlin; druga zgradba pa je pripadala današnjemu zaselku Lapurje. Skupno je vas štela
enaintrideset zgradb. Opisi navajajo, da je bilo v vasi nekaj podzidanih hiš. Pot iz zahoda
je v vas vodila iz Kaplje vasi in se je skozi vas nadaljevala proti vzhodu, proti Sv.
Lovrencu in Šeščam pri Preboldu. Iz vasi so vodile poti še proti severu, proti Latkovi
vasi in »komercialni cesti« ter proti jugu, proti Preboldu in dalje v Posavsko hribovje.
Lahko bi rekli, da je vas stala na križišču poti.
Danes je Dolenja vas razvlečeno obcestno naselje. Bolska, ki teče po južnem robu
naselja, je regulirana. Nekdanji kmečki del predstavlja vzhodni del naselja. Naselje se je
širilo predvsem v zahodni smeri, in sicer ob cesti proti Kaplji vasi. K naselju spada še
zaselek Lapurje, vzhodno od naselja. Bolska, ki teče po južnem delu zaselka, v tem delu
ni regulirana.
6.4.5.57. PREBOLD
Do leta 1952 se je Prebold imenoval Sv. Pavel pri Preboldu.
Na pleistocenski terasi, nad desnim bregom Bolske, je nasproti Dolenje vasi ležal
Prebold. Zgradbe so se nahajale po obeh staneh poti iz Dolenje vasi. Sredi vasi je stala
cerkev Sv. Pavla z župniščem. Cerkev na jožefinski vojaški karti ni poimenovana, pač pa
je vpisano župnišče (»Pfarhaus«). Od cerkve je proti zahodu potekala pot do gradu
Prebold. Grad se je nahajal pod vznožjem Tolstega vrha, na terasi neposredno nad
Bolsko. Grad je bil pravokotne oblike z notranjim dvoriščem. Zahodno od gradu so stale
še štiri zgradbe. Opisi navajajo, da je v vasi k t.i. trdnim zgradbam spadala: cerkev Sv.
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Pavla, enonadstropno župnišče, dvorec Prebold ter nekaj podzidanih hiš. Podrobno je
naveden opis gradu:«Dvorec Prebold je prostoren, enonadstropen, dobro grajen, 100
korakov dolg, 80 korakov širok, spodaj je precej hlevov, zraven pa je z obzidjem obdan
jarek, globok okoli 150 korakov in 40 do 80 korakov širok, leži tudi višje kot nasproti
ceste ležeča stran. Dvorec sprejme divizijo vojakov in bi bil primeren za obrambo.«
(Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, str. 110). K vasi sem prištela še tri
zgradbe, ki so se nahajale severno od sotočja Velike in Male Reke in pripadajo
današnjemu Zgornjemu Šempavlu. Skupno je štel Prebold štiriindvajset zgradb. Po
južnem robu vasi je tekel potok (danes Izvirnica), ki je bil zajezen (dva ribnika). Na
vzpetini pod današnjo Žvajgo so stale zidane vislice (»Galgen«) - ob poti, ki je vodila do
vislic, pa je stalo sedem zidanih križev. Danes je na tem mestu pokopališče.
Prebold je danes razpotegnjeno naselje. Zlasti se je naselje razširilo v jugovzhodni smeri,
ob cesti v Posavsko hribovje. Ta cesta povezuje Celjsko kotlino s Zasavjem. Ta del
naselja, imenovan Zgornji Šempav ali Dobrova, sega vse do sotočja Male in Velike
Reke. Poleg že imenovanega Zgornjega Šempavla sestavlja Prebold še Šempav, med
Bolsko in Izvirnico z znano tekstilno tovarno ter Prebold ali Graščina, nekdanje staro
vaško jedro. Na jožefinski vojaški karti je Bolska tekla v neposredni bližini gradu, z
regulacijo pa se je njen tok prestavil nekoliko severneje. Na prostoru nekdanje struge pod teraso, na kateri stoji grad - je danes velik tovarniški kompleks tekstilne tovarne.
Naselje se je razširilo tudi proti vzhodu, precej zgradb je na samem robu terase med
cerkvijo in gradom. Blokovsko naselje je nastalo na poplavni ravnici ob Bolski, pod
teraso. Z večanjem naselja se je spremenilo tudi cestno omrežje. Nastale so nekatere nove
cestne povezave. Tako je nekdanja pot iz Dolenje vasi proti Posavskemu hribovju dobila
vzporednico (zahodno od poti). Nove cestne povezave so nastale zlasti v smeri vzhodzahod, npr. Prebold-Sv. Lovrenc, in sicer mimo pokopališča (nekdanjih vislic). Na
potoku Izvirnica ni več ribnikov, je pa ob njej danes kamp z bazenom.
6.4.5.58. SV. LOVRENC
Med letoma 1955 in 1991 se je naselje imenovalo Gornja vas pri Preboldu.
Vzhodno od Prebolda je na robu žepastega pomola stala vas Sv. Lovrenc. Gručasta vas je
imela v svojem jedru cerkev. Tu je bilo tudi križišče poti iz Šešč pri Preboldu, Dolenje
vasi ter Prebolda. Po južnem robu vasi je tekel potok Reka, na katerem je bil mlin. V vasi
je bilo devetnajst zgradb, če pa prištejem še danes pripadajoče zaselke, je vas štela
šestindvajset zgradb. Opisi navajajo, da sta bili v vasi zidani cerkev Sv. Lovrenca in
enonadstropna hiša.
Danes je Sv. Lovrenc razloženo naselje s starim kmečkim jedrom ter zaselki Burkeljčev
hrib, Gmajna, Lokavec in Zgornji Štleranc. V zaselku Lokavec je nekdaj obratovala
opekarna. Iz nekdanjega kmečkega jedra se je naselje širilo proti vzhodu in zahodu, kot
do samega roba pleistocenske terase na severu. Ceste potekajo enako kot v preteklosti, le
da so danes asfaltirane. Nova je le cestna povezava Sv. Lovrenc-Prebold.

6.4.5.59. ŠEŠČE PRI PREBOLDU
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V drugi polovici 18. stoletja so bile Šešče pri Preboldu obcestna vas, ki je ležala na
pleistocenski terasi, na desnem bregu neimenovanega potoka (potok Kolja), v bližini reke
Savinje. Pot skozi vas, ob kateri so se nahajale zgradbe, je iz vasi proti severu vodila do
struge Savinje. Sicer pa je ta pot vas povezovala s Spodnjimi in Zgornjimi Grižami. Na
severnem delu vasi je bilo križišče poti, ki je bilo nekoliko razširjeno. Od tu so poti
vodile proti Šempetru v Savinjski dolini, Matkam, Sv. Lovrencu ter Zgornjim in
Spodnjim Grižam. Na potoku sredi vasi je bil mlin. Dve zgradbi sta se nahajali še na
levem bregu potoka. Skupaj je vas štela devetindvajset zgradb. Opisi navajajo, da je bilo
v vasi nekaj podzidanih hiš.
Danes so Šešče pri Preboldu v svojem jedru še vedno obcestno naselje, kateremu
pripadajo še trije razloženi zaselki. Na današnji topografski karti vidimo, da se je naselje
razširilo zlasti proti jugu, proti vznožju Homa. Naselju pripadajoči zaselki so Gmajna na jugovzhodni strani naselja, Na Ladji - neposredno nad reko Savinjo in Šembihl
zahodno od naselja, na levem bregu Kolje. Do sprememb je prišlo v cestni povezavi.
Nekdanje poti iz Šempetra v Savinjski dolini ni več. Še vedno pa je na severu naselja
križišče krajevnih cest. Povezava naselja z Grižami je danes po cesti skozi zaselek Na
Ladji, medtem ko se druga nekdanja pot proti Grižam konča s kolovozom.
6.4.5.60. GRIŽE
Na jožefinski vojaški karti sta bili vasi Spodnje in Zgornje Griže. Ležali sta na višjem,
rahlo valovitem svetu, ki počasi že prehaja v severne obronke Posavskega hribovja.
Ležali sta med potokoma Zibika na zahodu in neimenovanim potokom (potok Artišnica)
na vzhodu. Jedro Spodnjih Griž je predstavljala gruča šestih zgradb. K vasi sem štela še
tri zgradbe jugozahodno in štiri zgradbe severozahodno od vasi. Skupno je vas štela
trinajst zgradb. Do Spodnjih Griž sta iz Šešč pri Prebodu vodili kar dve poti. Sicer pa je
bila vas s potjo povezana še s Zgornjimi Grižami. Vas Zgornje Griže so bile nekoliko
večje od Spodnjih. Zgradbe so se nahajale ob poti iz Spodnjih Griž proti Zabukovici, v
smeri sever-jug. Vas je štela štirinajst zgradb. Imela je tudi cerkev. Opisi navajajo, da je
bilo poleg cerkve Sv. Pankracija v vasi še enonadstropno župnišče.
Danes so Griže gručasto naselje, sestavljeno iz štirih zaselkov. Poleg nekdanjih Spodnjih
in Zgornjih Griž sestavljata naselje še zaselka Brinarjevo, severozahodno ter Zibika,
jugozahodno od Spodnjih Griž, ob istoimenskem potoku. Povečale so se tako Spodnje
kot Zgornje Griže. Precej zgradb je bilo zgrajenih severno od cerkve. Ob cerkvi je danes
pokopališče, v njeni neposredni bližini stoji še šola. Močno so se povečale Zgornje Griže
ob cesti proti Zabukovici. Na današnji topografski karti vidimo, da so v Zgornjih Grižah
vrisane oznake za samotne grobove. Viri navajajo, da gre za gomile iz starejše železne
dobe (najdenih je bilo 50 gomil, žal je nekaj med njimi že uničenih). Nekdanje poti se
niso bistveno spremenile, na novo je še nekaj cestnih povezav do zaselkov oz. sosednjih
naselij.
6.4.5.61. MIGOJNICE
V neposredni bližini Zgornjih Griž, so na desnem bregu neimenovanega potoka (potok
Artišnica) stale Migojnice. Zgradbe so ležale po obeh straneh poti, ki je na sever vodila
do Savinje. Pot skozi vas se je na južnem koncu vasi cepila v tri poti - prva je vodila proti
Zabukovici, druga proti vzpetini Bukovica in tretja proti Kasazam. Iz osrednjega dela
vasi so se cepile še tri poti, od katerih je ena vodila do potoka. Vas je štela devetnajst
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zgradb. Izven strjene pozidave je bila le ena zgradba, ki se je nahajala severovzhodno od
vasi. Opisi navajajo, da je bilo v vasi nekaj podzidanih hiš. Med Migojnicami in
Kasazami so stale še tri zgradbe, za katere bi težko rekli, kateri vasi so pripadale. Teh
zgradb nisem štela k omenjeni vasi.
Danes so Migojnice v svojem jedru gručasto naselje. Naselju pripadajo še zaselki Zgornji
Konec (južno od naselja), Reber (južno od Zgornjega Konca, pod vznožjem Gradišča) in
Podgradišče (vzhodno od naselja, pod vznožjem Gradišča). Samo naselje pa leži na
prehodu terasne police v pobočje Bukovice. Nekdanje kmečko jedro leži ob krajevni cesti
proti Kasazam. V neposredni bližini starega jedra je danes križišče cest ŽalecZabukovica ter Griže-Kasaze. Novejši deli naselja so nastali na prostoru med potokom
Artišnico in cesto iz Žalca. Prav tako se je naselje razširilo ob cesti skozi staro jedro proti
Kasazam. Nekdanja pot skozi vas, ki je vodila do Savinje se danes obrne proti vzhodu in
se združi s cesto, ki vodi pod vzpetino Gradišče ter se dalje nadaljuje proti Kasazam.
Nekaj nekdanjih poti je danes le še kolovozov, npr. do zaselka Zgornji Konec in Reber.
Glavna cestna povezava Migojnic kot Griž je t.i. zabukoviška cesta, ki omenjena naselja
povezuje s Petrovčami z mostom preko Savinje. Na jožefinski vojaški karti mosta preko
Savinje v tem delu ni bilo, pač pa je bil most preko Savinje v Kasazah. Na današnji
topografski karti vidimo, da stoji na vzpetini Gradišče cerkev Sv. Marije Rurške. Na
jožefinski vojaški karti cerkev ni vrisana, zato sklepam da je bila cerkev zgrajena
kasneje.
6.4.5.62. KASAZE
Kasaze so bile v drugi polovici 18. stoletja vas z dvema gručastima jedroma. Prvo jedro
se je nahajalo na terasi tik nad desnim bregom reke Savinje, medtem ko se je drugo jedro
nahajalo na levem bregu potoka Bistrice, nekoliko južneje od prvega. Izven strjene
pozidave je nekaj zgradb ležalo še na desnem bregu potoka Bistrice. Skupno je k vasi
pripadalo štiriindvajset zgradb. Opisi navajajo, da je bilo v vasi nekaj podzidanih hiš.
Omenjena je tudi cerkev Sv. Križa, ki se je nahajala jugovzhodno od Kasaz, na terasi nad
reko Savinjo. Na današnji topografski karti cerkve ni več vrisane, na njenem mestu pa
stojijo štiri zgradbe. Vas je bila prepletena s številnimi potmi, vzrok temu je tudi dejstvo,
da je bil pri Kasazah preko Savinje zgrajen lesen most, ki je povezoval vasi z desnega
brega s Petrovčami oz. Žalcem, predvsem ob visokih vodostajih. Med Celjem in
Dobrtešo vasjo je bil to edini most preko reke.
Danes imajo Kasaze še več gručastih jeder. Kot lahko razberemo z današnje topografske
karte, je jedro naselja Na Griču, ob keramični tovarni, pod vznožjem Velikega lesa in
Bukovice. Poleg stanovanjskih hiš je v tem delu naselja še nekaj stanovanjskih blokov.
Tega dela naselja na jožefinski vojaški karti še ni bilo. Tudi nekdanji jedri danes ne
izstopata več tako kot v drugi polovici 18. stoletja. Precej novih zgradb je nastalo
zahodno od nekdanjega jedra, ki se je nahajal tik nad Savinjo, ob cesti k Mirosanu in Na
Griču. Število zgradb se je povečalo tudi na desnem bregu potoka Bistrice, kjer je še v 2/2
18. stoletja stalo le pet zgradb. K naselju pripadata danes še zaselka Mirosan (na terasi
nad t.i. libojsko cesto, znan je po nasadih sadnega drevja) ter Porence(pod vznožjem
Velikega lesa). Že samo ime Kasaze pove, da naj bi imelo naselje koseške korenine. Viri
navajajo, naj bi nekdanja vas spadala pod teharske plemiče.
6.4.6. RASTJE IN POVRŠINE S HMELJEM
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Ker sekcija 174 zajema osrednji ravninski del Spodnje Savinjske doline do bistvenih
sprememb v pokrajinski podobi ni prišlo. Kot že na jožefinski vojaški, tudi na današnji
topografski karti, prevladujejo kmetijske površine, le da so v ospredju nasadi hmelja. Do
sprememb je prišlo na račun povečanja kmetijskih površin. Številni vodotoki (Savinja,
Ložnica, Bolska ter njihovi manjši pritoki) so nekdaj pogosto poplavljali, zato so bila
zemljišča ob njih zamočvirjena in neprimerna za kmetijsko obdelavo. Z regulacijo le-teh
pa so se površine osušile in njivske površine so se tako ponekod razširile do samih
bregov teh vodotokov. Celotni Spodnji Savinjske dolini dajejo svojstven pečat nasadi
hmelja. Nasade hmelja ne srečamo le na osrednji ravnici, temveč se nahajajo tudi na
nekoliko višjem terasnem svetu, npr. med Šeščami pri Preboldu in Migojnicami, pri
Podvinu pri Polzeli … Med nasadi hmelja so še njivske površine drugih kultur.
Že v preteklosti, zlasti pa zdaj so bili pogosti sadovnjaki. Večje površine pod sadnim
drevjem zasledimo v Kasazah (Mirosan), pod Dobroveljsko planoto, pod Vimperkom in
Vinskim vrhom pri Podvinu pri Polzeli, sicer pa sadovnjake zasledimo po celotnem
obrobju Ponikvanske planote.
Precej več kot danes je bilo v preteklosti v ravninskem delu površin pod gozdom. Opisi
navajajo, da so bili gozdove:
- okoli Lokrovca, kjer so bili večinoma visoki in gosti;
- okoli Medloga, kjer so prav tako bili visoki in gosti;
- nad Babnim so bili redki, a visoki gozdovi;
- enak opis velja za gozdove ob Zgornji in Spodnji Hudinji;
- gozdove okoli Spodnjih Grušovelj in Podloga v Savinjski dolini so poraščali
redki hrasti;
- v Spodnjih in Zgornjih Rojah (v neposredni bližini Savinje) je prevladovalo nizko
grmičevje, pomešano z redkimi visokimi drevesi;
- v Latkovi vasi, na območju današnjega zaselka Hrastje je bil redek gozd visokih
dreves.
Od zgoraj navedenih površin, ki so jih poraščali gozdovi, se jih je do današnjih dni
ohranilo bolj malo. Večje površine pod gozdom so danes predvsem ob bregovih reke
Savinje.
Spodnjo Savinjsko dolino obroblja višji vzpeti svet. Že na jožefinski vojaški karti
vidimo, da so ga v glavnem pokrivali gozdovi, katerega so prekinjale vmesne doline
in vinogradi. Tudi na današnji topografski karti prevladujejo gozdovi, precej manj pa
je vinogradov. Severno in severovzhodno obrobje pripada nižjemu gričevnatemu
svetu Ponikvanske planote. Opisi navajajo podrobnejše opise za gozdove okrog
Lokrovca (večinoma visoki in gosti gozdovi), Zgornjih in Spodnjih Založ (v prevladi
visoki in gosti gozdovi) ter za Podvin pri Polzeli (delno visoki, delno nižji in
grmičasti gozdovi). Tudi danes so na tem območju v prevladi gozdovi. Manj je
gozdov okoli Lokrovca in Spodnje Dobrove in sicer na račun širjenja obeh naselij.
Prevladuje iglasti gozd, nekaj je tudi mešanega. Na današnji topografski karti
izstopata Ruški in Arnovski gozd. Na ostalem območju Ponikvanske planote
prevladuje mešani gozd. V preteklosti je bilo na tem območju tudi precej vinogradov
(zlasti med Podvinom in Podvinom pri Polzeli). Vinogradov je danes precej manj,
najdemo jih še okrog Zaloga pri Šempetru, na širšem območju Zgornjih in Spodnjih
Založ, nekaj malega vinogradov je ostalo še pri Podvinu pri Polzeli. Na račun
vinogradov so je v novejšem času povečale površine pod sadovnjaki. Zahodni del
Savinjske doline pripada Dobroveljski planoti. Tudi na tem delu so v preteklosti
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prevladovali gozdovi. Opisi navajajo podrobnejši opis gozdov za področje Podvrha.,
kjer naj bi bili gozdovi večinoma gosti in visoki. Tudi na današnji topografski karti so
v prevladi gozdovi in sicer listnati gozdovi, ponekod tudi mešani. Pod Dobroveljsko
planoto, med Zgornjimi Gorčami in Braslovčami so bili v preteklosti vinogradi.
Danes so jih zamenjali sadovnjaki. Južni del Spodnje Savinjske doline pa obroblja
višje Posavsko hribovje. Tudi ta del je bil pod gozdom. Opisi navajajo precej
natančne opise gozdov:
- gozdovi nad Grajsko vasjo so bili večinoma gosti in visoki;
- nad Preboldom so bili gozdovi po višjem hribovskem svetu visoki in gosti,
medtem ko je bilo ob poti proti Mariji Reki in Sv. Lovrencu tudi nekaj nizkih
dreves ter grmičevja;
- podoben opis velja tudi za gozdove v okolici Šešč pri Preboldu, kjer so bila
položnejša pobočja v glavnem poraščena z grmičevjem in redkim nizkim
drevjem, strmejša pobočja pa so poraščala visoka drevesa;
- v okolici Kasaz so prevladovali visoki in gosti gozdovi.
Opisi žal ne navajajo vrste gozdov, vendar na današnji topografski karti vidimo, da so na
območju Grajske vasi in Prebolda v prevladi iglasti gozdovi, medtem ko so na območju
vzhodno od Sv. Lovrenca v prevladi mešani gozdovi. Tudi na južnem obrobju kotline so
bili nekdaj pogosti vinogradi. Največ vinogradov je bilo na območju med Grajsko vasjo
in Grižami. Na današnji topografski karti ni več toliko vinogradov. Z vinsko trto je danes
zasajeno le pobočje Gradišča nad Migojnicami. Tudi v tem delu so pogosti sadovnjaki.
6.5. SEKCIJA 163
Sekcija 163 zajema skrajni severni del Spodnje Savinjske doline, kjer reka Savinja
zapušča t.i. Sotesko in prehaja na območje Spodnje Savinjske doline. V obravnavo so
zajeta naselja Letuš, Podgorje pri Letušu, Rečica ob Paki, Šmartno ob Paki in Podgora.
Karta št. 6: Izsek iz jožefinske vojaške karte, sekcija 163.

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Karte.

6.5.1. PROMETNICE
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Skozi Letuš je vodila t.i. »tovorna pot« proti Gornjemu Gradu. Le-ta se je pri vasi
Šentrupert cepila od »komercialne ceste« proti Trstu. Bila je glavna prometna povezava
Zgornje Savinjske doline z ostalim slovenskim prostorom. Opisi navajajo, da je bila pot
proti Gornjemu Gradu dobra, enako je veljalo tudi za pot skozi Roje proti Rečici ob Paki
oz. Velenju. Od omenjene poti se je cepila pot proti Polzeli. V slabšem stanju je bila pot,
ki je od Letuša vodila proti Šmartnem ob Paki. Zanjo Opisi navajajo, da je vodila čez
hrib, zato je bila strma in za vozove skoraj neprevozna. V ravninskem delu, ob potoku
Paka, so bile poti vedno prevozne, občasno ponekod blatne. Težje prevozne in zelo
strme pa so bile poti proti Velikemu in Malemu Vrhu ter Gori Oljki. Za pot na Goro
Oljko Opisi navajajo, da je bila tako strma, da je bila komaj prevozna za lahke vozove.
Pot na desnem bregu Savinje je bila sprva po ravnini skozi Podgorje pri Letušu dobro
prevozna, ko pa se je začela vzpenjati v Podgorski hrib pa je postala strma in je bila v
precej slabšem stanju. Iz Letuša proti Gornjemu Gradu se je od »tovorne poti« cepila še
pot proti Slatini. Opisi navajajo, da je bila sprva le slabša gozdna pot, kasneje pa je bila v
precej boljšem stanju.
Današnja cestna povezava Spodnje z Zgornjo Savinjsko dolino poteka po isti trasi kot je
v drugi polovici 18. stoletja potekala »tovorna pot«. Letuš je še danes pomembno cestno
križišče. Nekdanja pot na desnem bregu Savinje je asfaltirana do kmetije Podgoršek,
medtem ko vodi dalje do samotnih kmetij le kolovoz. Do največjih sprememb je prišlo na
nekdanji poti iz Letuša proti Rečici ob Paki. Nekdanje poti, ki je vodila skozi Roje danes
ni več, pač pa do Roj vodi le slabši kolovoz. Cestna povezava Letuš-Rečica ob Paki
poteka danes po robu terase, od koder je tudi odcep za Roje. Sicer ostaja cestno omrežje
na tem območju nespremenjeno. Ni pa več nekdanje poti Letuš-Šmartno ob Paki. Danes
je čez obravnavano območje speljana savinjska železnica, ki povezuje Celje s Velenjem.
Železnica poteka po levem bregu potoka Pake, mimo Rečice ob Paki ter skozi Šmartno
ob Paki.
6.5.2. MOSTOVI
Čeprav skozi obravnavan del sekcije tečeta reka Savinja in Paka ter še nekaj manjših
potokov najdemo na jožefinski vojaški karti le en most. To je most čez Savinjo v Letušu.
Opisi navajajo: »Pri Letušu pelje čez vodo dober, 90 korakov dolg lesen most.«
(Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, str. 42). Na potoku Paki ni bilo
nobenega mosta, kar pomeni, da je imel potok nizke bregove in je bil prehoden skozi vse
leto, tudi ob višjih vodostajih.
Danes so na obravnavanem delu sekcije štirje mostovi, most preko Savinje v Letušu ter
trije mostovi na Paki (v Rečici ob Paki, v Šmartnem ob Paki ter severozahodno od
Šmartnega ob Paki).
6.5.3. VODOVJE
Največji vodotok obravnavanega dela sekcije je bila reka Savinja. Na jožefinski vojaški
karti je vrisana kot »Sann Fluss«. Kot lahko vidimo je Savinja jugozahodno od Letuša
dobila večji desni pritok - potok Pako, ki je na jožefinski vojaški karti označen kot »Bach
Paka«. Poleg omenjene reke in potoka je na vojaški karti vrisan še en neimenovani potok
(današnji Hudi potok), ki se je kot levi pritok Pake vanjo izlival v Rečici ob Paki. Savinja
je od Letuša do konca sekcije tekla po številnih rečnih rokavih, med katerimi so ležali
otoki rečnih nanosov. Opisi navajajo, da je imela Savinja vseskozi kamnito dno. Tudi tok
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reke je bil še hiter. Do mosta pri Letušu je bila široka med šestdesetimi in sto dvajsetimi
koraki ter globoka od tri do šest čevljev. Od mosta do konca sekcije je bila ponekod
globoka celo do dvanajst čevljev. Pri mostu je bila struga široka sto korakov, dalje pa se
je struga reke precej razširila. Širina in globina rečnih rokavov se je spreminjala glede
vodostaja. Najširši je bil rokav pod Rojami (med petdesetimi in šestdesetimi koraki).
Glede na količino vode se je spreminjala tudi višina bregov. Breg pri Podgorju pri Letušu
je bil visok le nekaj čevljev, zato je bilo možno Savinjo prečkati ob nizki vodi. Tudi breg
najširšega rokava je bil visok med tremi in šestimi čevlji. Že na jožefinski vojaški karti
vidimo rokav Savinje, ki je potekal zelo podobno kot današnja Letuška Struga.
Tik pred izlivom Pake v Savinjo, pod Rojami je na današnji topografski karti vrisan
nasip. Savinja je na obravnavanem delu sekcije trikrat zajezena. Prva dva jeza sta na
Savinji pred Letušom, kjer je tudi večji otok rečnih nanosov, tretji jez pa je za letuškim
mostom, kjer se od Savinje cepi Letuška Struga. Med zadnjim jezom in izlivom Pake v
Savinjo se na Savinji nahajata še dva večja otoka rečnih nanosov.
Za potok Pako Opisi navajajo, da je imel potok vseskozi kamnito dno. Širok je bil med
petnajstimi in dvajsetimi koraki, ponekod tudi do trideset. Globina potoka je nihala med
dvema in petimi čevlji. Na jožefinski vojaški karti vidimo, da je imela Paka strm breg (od
treh do šestih čevljev). Danes je potok med naseljema Gorenje in Rečica ob Paki
reguliran.
Na jožefinski vojaški karti vidimo vrisan še en potok. Gre za potok, ki priteče izpod
Velikega vrha. Na karti ni poimenovan. Opisi navajajo, da je imel potok kamnito dno ter
da je tekel po globoki, skalnati globeli. Na današnji topografski karti vidimo, da gre za
Hudi potok, ki se v Rečici ob Paki izliva v potok Pako. Vrisan je kot potok s širino do
petih metrov, ki je občasno brez vode.
Na današnji topografski karti vidimo še dva potoka, ki na jožefinski vojaški karti nista
bila vrisana. To sta potok Trebnica, ki teče skozi Slatino in potok Črni graben, ki teče iz
Slatine proti Rojam in zamočvirja del območja severno od Roj. Oba sta na karti vrisana
kot potoka do pet metrov širine, ki sta občasno brez vode.
6.5.4. MLINI
Na reki Savinji in potoku Paki ni bilo na jožefinski vojaški karti vrisanega nobenega
mlina. Enako velja tudi za današnjo topografsko karto.
6.5.5. POSELITEV
V obravnavo je zajet le manjši del sekcije 163, zato na jožefinski vojaški karti najdemo le
vasi Letuš, Podgorje pri Letušu, Rečica ob Paki in Šmartno ob Paki. Vasi imajo pred
imenom veliko tiskano črko D. - oznako za vas. Za vas Letuš in Podgorje pri Letušu je v
Opisih navedena le oddaljenost do sosednjih vasi, obširnejši opis tega dela pa je naveden
za področje Slatina (»Gegend Slatina«), ki je danes zaselek naselja Letuš.
Na današnji topografski karti najdemo še eno naselje, in sicer Podgoro, ki se nahaja
vzhodno od sotočja Pake s Savinjo.
6.5.5.1. LETUŠ
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Letuš je bila precej velika gručasta vas, ki je ležala na obeh straneh Savinje. Povezana je
bila z lesenim mostom. Nastala je na mestu, kjer je struga Savinje najožja, na prehodu
Spodnje Savinjske v Zgornjo Savinjsko dolino. Glavnina vasi se je nahajala na levem
bregu Savinje, na križišču poti proti Zgornji Savinjski, Spodnje Savinjski dolini in
Velenjski kotlini. Drugi del vasi je ležal na desnem bregu Savinje, pod vznožjem
Podgrajskega hriba. V tem delu vasi je stala tudi cerkev. Zgradbe so ležale ob poti proti
Obramljam (danes zaselku Zgornjih Gorč) ter ob poti proti Malim Braslovčam. Skupno
je bilo v vasi devetindvajset zgradb. Opisi navajajo, da je bilo v vasi nekaj podzidanih hiš
ter cerkev, katerega imena ni navedenega.
Danes je Letuš gručasto središčno naselje. V primerjavi z drugo polovico 18. stoletja
vidimo, da sta se povečala oba dela vasi. Del naselja na levem bregu Savinje se je
razpotegnil tako ob cesti proti Mozirju kot ob cesti proti Velenju. Zgradbe so se
pomaknile tudi bližje k strugi Savinje. Enako velja tudi za drugi naselja na desnem bregu
Savinje, kjer se je število zgradb povečalo tako ob cesti proti Obramljam, kot Malim
Braslovčam. Počitniške hiše pa so v novejšem času nastale na nekdanji gmajni, tik reke
Savinje. Z današnje topografske karte je razvidno, da stoji cerkev Sv. Janeza nad strmim
previsom. Na jožefinski vojaški karti je bila cerkev vrisana nekoliko stran od vasi. K
Letušu pripadajo še trije zaselki, in sicer Slatina (severno od Letuša, nad levim bregom
Trebnice), Gosivjek (zahodno od Slatine) ter Podkraj (ob potoku Lagvaj, pod strmim
robom Dobrovelj). Za Letuš velja, da že od nekdaj leži na pomembni prometni točki
6.5.5.2. PODGORJE PRI LETUŠU
Vas je ležala na desnem bregu reke Savinje. Štela je šest zgradb. Vse zgradbe v vasi so
ležale na eni strani poti. Pot skozi vas se je nadaljevala na Dobroveljsko planoto. Od te
poti se je severno od vasi cepila pot, ki je vodila preko Savinje in se je nato priključila na
»tovorno pot« proti Zgornji Savinjski dolini.
Danes je Podgorje pri Letušu razloženo naselje, ki leži na terasi nad desnim bregom
Savinje. Pod naseljem je Podgorsko polje, katerega Savinja ob višjem vodostaju pogosto
poplavi. Kot lahko vidimo na karti, se zgradbe v naselju nahajajo po obeh straneh
krajevne ceste. K naselju spadajo še samotne kmetije (Vrtačnik, Zgozdnik, Forštner…),
ki so raztresene po pomolu Dobroveljske planote. Nekdanja pot, ki je potekala skozi vas,
se danes pri Podgošku konča, naprej proti Soteski pa vodi le še slabši kolovoz. Tudi do
samotnih kmetij vodi le kolovoz.
6.5.5.3. REČICA OB PAKI
Vas je nekdaj potok Paka delil v dva dela. Glavnina zgradb je ležala na levem bregu
potoka, ob poti proti Velenju ter ob stranskih poteh, ki so vodile proti Malemu oz.
Velikemu Vrhu, Gori Oljki ter Polzeli. Razporeditev poti v tem delu vasi spominja na
današnji krožni promet. Drug del vasi pa je ležal na desnem bregu potoka Pake. Nekaj
zgradb je ležalo neposredno ob poti iz Letuša, ostale nekoliko vzhodneje od poti, ki je
vodila ob potoku. K temu delu vasi sem štela še skupino treh zgradb, ki so bile na
jožefinski vojaški karti poimenovane z imenom Roja. Skupno z današnjima dvema
zaselkoma je vas štela trideset zgradb.
Danes tvori jedro naselja gručasta Spodnja vas, ki leži na levem bregu Pake. Po njenem
robu je speljana savinjska železnica. K naselju pripadajo zaselki Spodnja vas, Roje, Foršt
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ter naselje počitniških hišic na delu nekdanje gmajne. Zaselki se nahajajo na prodnati
ravnici med Savinjo in Pako, z izjemo Foršta, ki se nahaja na terasi nad desnim bregom
Pake, severno od Roj.
Omenim naj še Goro Oljko. Na jožefinski vojaški karti je bila vrisana cerkev, poleg
katere je stala še ena zgradba. Opisi navajajo cerkev Sv. Neže (danes cerkev Sv. Križa)
in župnišče.
6.5.5.4. ŠMARTNO OB PAKI
Vas s sedemnajstimi zgradbami je ležala na levem bregu potoka Pake. V vasi je bila
cerkev. Po navedbah Opisov naj bi bila cerkev Sv. Martina z enonadstropnim župniščem.
Zgradbe so ležale po obeh straneh poti iz Letuša proti Velenju. V zgodovini naselja je
pomembno vlogo odigral tudi bližnji stari paški grad (Packenstein), ki je bil med drugim
tudi v lasti Celjskih grofov. Danes je ta grad v razvalinah. Ohranjen pa je iz leta 1848
spodnji ali novi paški grad, v katerem so danes stanovanja.
Danes je Šmartno ob Paki središčno gručasto naselje. Pomembno vlogo v njegovem
razvoju je imela savinjska železnica. Naselje ima železniško postajo ter nekaj večjih
industrijskih obratov. V naselju je še šola s stadionom. Novejši del naselja je nastal na
prostoru med železniško postajo in Pako, jugovzhodno od cerkve. Zgodovino naselja ne
zaznamujejo le razvaline starega paškega gradu, temveč naj bi tod mimo tekla že rimska
cesta.
6.5.5.5. PODGORA
Na jožefinski vojaški karti ni današnjega naselja Podgora. Podgora je razloženo naselje,
katerega sestavlja Spodnja Podgora (ob cesti Polzela-Šmartno ob Paki) in Zgornja
Podgora (po pobočju Gore Oljke). V Podgori je večji kamnolom.
6.5.6. RASTJE IN POVRŠINE S HMELJEM
Sekcija 173 zajema le manjši skrajni severni del Spodnje Savinjske doline. Ravninski del
ob Savinji in Paki je bil v preteklosti pod travnimi in njivskimi površinami. Ravninski del
je na vzhodu obvladovala Gora Oljka, ki so jo poraščali gozdovi. Ob vznožju Gore Oljke
sem zasledila manjšo zaplato poraslo z vinsko trto. Na severu so ravninski del
obvladovala pobočja Malega Vrha, katerega so prav tako poraščali gozdovi. Ti gozdovi
so bili po navedbah Opisov mestoma nizki, mestoma visoki. Področje Slatine so
poraščali vinogradi, katere so prekinjali gozdovi. Zahodni del ravnine je zapirala
Dobroveljska planota s prevlado gozdov. Opisi navajajo, da je bil gozd okoli cerkve Sv.
Janeza nizek in grmičast, medtem ko je bil gozd, ki je poraščal okoliška vznožja
večinoma gost. Manjša zaplata z vinsko trto je bila še ob poti proti Obramljam.
Na današnji topografski karti vidimo, da tudi temu delu Spodnje Savinjske doline dajejo
značilem pečat nasadi hmelja, ki se nahajajo v ravninskem delu in se vlečejo vse do
skrajnega severnega roba doline. Severno od zaselka Foršt pa se že začenjajo površine
pod gozdom. Pobočja Gore Oljke danes poraščajo listnati gozdovi. Nekdanje površine
porasle z vinsko trto so v glavnem zamenjali sadovnjaki. Tudi na področju Slatine ni več
površin poraslih z vinsko trto, zamenjali so jih sadovnjaki. Pobočja Dobroveljske planote
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poraščajo mešani gozdovi. Okoli samotnih kmetij, kjer je bil gozd izsekan, prevladujejo
poleg njivskih površin, sadovnjaki.
6.6 SEKCIJA 175
Sekcija 175 zajema skrajni zahodni del Spodnje Savinjske doline. V obravnavo so zajeta
naselja med Kaplo na vzhodu ter Vranskim na zahodu. Večina tedanjih vasi je ležala ob
»komercialni cesti« proti Trstu. Nekaj vasi se je nahajalo še na hribovitem obrobju, ki
zapira Spodnjo Savinjsko dolino proti severu in jugu.
Karta št. 7: Izsek iz jožefinske vojaške karte, sekcija 175.

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Karte.

6.6.1. PROMETNICE
Glavna prometna žila obravnavanega območja je bila »»komercialna cesta«« proti Trstu.
Le-ta je potem, ko je prečkala deželno mejo in zapustila ozko dolino Črnega grabna in
dobila še priključek poti iz Tuhinjske doline, prešla na območje Spodnje Savinjske
doline. »Komercialna cesta« je vodila skozi vasi Vransko, Tršca, Čeplje Prekopa in
Kapla. Od »komercialne ceste« so se cepile številne poti proti severu in jugu. Cesto je
večji del poti spremljal potok Bolska. Sprva je tekel potok južno od »komercialne ceste«,
se ji na nekaterih odsekih zelo približal, od Kaple dalje pa je tekel severno od omenjene
ceste. Ob »komercialni cesti« je stalo tudi nekaj gostiln, ki so služile zlasti prepreganju
konj. Do zanimive ugotovitve sem prišla po natančnem pregledu takratnega cestnega
omrežja. Ugotovila sem, da so se od »komercialne ceste« med Vranskim in Kaplo cepile
stranske poti proti severu in jugu samo v vaseh skozi katere je potekala cesta. Šele
vzhodno od Kaple pa so se proti severu in jugu cepile stranske poti tudi izven vasi. Opisi
podajajo dokaj dobro sliko takratnega cestnega omrežja. Tako naj bi bila »komercialna
cesta« skozi Vransko dobra, medtem ko so bile poti proti Tešovi in Praprečam primerne
le za lahke vozove. Poti od mlinov na Bolski proti Lepi Trati in Črnemu Vrhu so bile
komaj prevozne za prazne vozove. Iz Vranskega je pot preko Dobrovelj vodila tudi v
Zadrečko dolino. Zanjo je veljalo, da ni bila prevozna za težke vozove, tako da so morali
vozovi voziti preko Gomilskega in Letuša. Pot preko Prapreč je bila tako primerna le za
lahke vozove. Najtežji del poti je bil po navedbah Opisov od Prapreč do Vologe. Od
Vranskega proti Celju je bila »komercialna cesta« vseskozi dobro prevozna, za ostale
poti pa je veljalo, da so bile po ravnem v glavnem dobro prevozne, medtem ko so bile
poti, ki so vodile v hriboviti svet predvsem strme in zato slabše prevozne. Za območje
Ojstriške vasi in Tabora Opisi navajajo le, da so bile poti primerne za vožnjo. Kjub
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velikemu številu poti, sta ob njih stala le dva kamnita križa. Prvi je stal na križišču poti
pri Stopniku, drugi pa ob »komercialni cesti« - nasproti gostilne, vzhodno od Kaple.
Do izgradnje avtoceste Ljubljana-Maribor je za glavno cestno povezavo med
omenjenima mestoma veljala magistralna cesta, ki je potekala po trasi nekdanje
»komercialne ceste«. Tudi ostale nekdanje stranske poti so v glavnem ostale, le da so
danes asfaltirane in zato lažje prevozne. Avtocesta Ljubljana-Maribor v glavnem poteka
po severnem obrobju Spodnje Savinjske doline. Potem ko zapusti ozko sotesko Črnega
grabna, poteka sprva po južnem obrobju doline, nato prečka Čepljansko polje ter prehaja
preko z gozdom poraslih Kapelskih, Vindijskih, Prekopskih in Srednjih zavodov na
osrednji ravninski del.
6.6.2. MOSTOVI
Na obravnavanem območju jožefinske vojaške karte je bilo sedem mostov. Vsi mostovi
so bili leseni. Prvi most je bil na neimenovanem levem pritoku Merinščice (potok
Podgrajščica), ki je tekel mimo gradu Podgrad, severozahodno od Vranskega. Trije
mostovi so bili na potoku Merinščici (dva na Vranskem, tretji pred gradom Brode, pri
izlivu Merinščice v Bolsko). Na Bolski je bil le en most. Nahajal se je vzhodno od vasi
Kapla. Pred vasjo Prekopa sta bila še dva mosta. Prvi, preko katerega je vodila
»komercialna cesta«, ni prečkal nobenega potoka, vsaj tako je prikazano na karti iz druge
polovice 18. stoletja. Drugi most pa je bil preko neimenovanega potoka (Kisovški potok).
Preko vseh mostov je vodila »komercialna cesta«. Vse druge poti, ki so južno od
»komercialne ceste« prečkale Bolsko in ostale potoke, so bile brez mostov. Zato se da
sklepati, da ti potoki niso imeli strmih bregov in so bili zato prehodni brez mostov skozi
vse leto.
Danes je mostov bistveno več, saj so mostovi povsod tam, kjer vodi cesta preko Bolske
oz. drugih potokov. Pri današnjem zaselku Gorjakovo vidimo na jožefinski vojaški karti
brv preko Bolske. Z izgradnjo avtoceste Ljubljana-Maribor je bilo presekanih nekaj
pomembnih prometnih povezav, ki so povezovale naselja južno oz. severno od avtoceste.
Zato so preko avtoceste zgradili nekaj nadvozov za povezavo omenjenih naselij.
6.6.3. VODOVJE
Največji vodotok obravnavanega območja je potok Bolska. Na jožefinski vojaški karti je
bila Bolska poimenovana kot »Wolska Bach«. Ko je zapustila sotesko Črni graben, je
sprva tekla pod vznožjem Matijevega vrha in Grmade (južno od Vranskega). Nato se je
njen tok obrnil proti severu, proti vasi Tršca, kjer se je zopet obrnila proti jugovzhodu;
nakar je tekla južno od vasi Čeplje in Prekopa, se približala vasi Pondor ter se začela
zopet obračati proti severu, prečkala »komercialno cesto«, se obrnila proti vzhodu, kjer je
zapustila obravnavano sekcijo. Opisi navajajo, da se je Bolska pri vasi Tršca združila s
potokom Merinščica. Imela je kamnito dno ter hiter tok. Pri vasi Tršca je bila Bolska
široka od dvanajst do petnajst korakov in globoka do dva čevlja. Do vasi Tršca je imela
zlasti južne bregove strme, strm in visok je bil breg Bolske po navedbah Opisov tudi pri
gradu Brode. Od gradu Brode dalje pa je veljalo, da je Bolska prehodna brez mostov. Pri
vasi Pondor je imela Bolska še vedno kamnito dno in hiter tok. Bila je že nekoliko širša,
in sicer med šestnajstimi in dvajstimi koraki ter globoka - do štiri čevlje. Opisi sicer
navajajo, da je imela Bolska večinoma visok breg, toda pri vasi Pondor so morali biti
bregovi položni sicer, Bolska ne bi bila prevozna brez mostov. Potem ko je Bolska prešla
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na prodnato ravnino Spodnje Savinjske doline, ni delala večjih okljukov. Njen tok je
močno vijugal od mlinov (južno od Vranskega) do vasi Tršca. Od Tršce dalje je bil njen
tok zopet bolj umirjen. Pri Čepljah se je od Bolske cepil manjši rokav, ki je tekel skozi
samo vas, nato pa se je kmalu za vasjo zopet izlil v Bolsko. Pod Čepljami je bil na
desnem bregu Bolske še en manjši rečni rokav. Jugovzhodno od vasi Pondor se je Bolska
razcepila v dva rokava, ki sta tekla nekaj časa ločeno, nato pa sta se zopet združila v
enoten tok. Med rokavoma je vodila pot.
Na svoji poti je Bolska dobila kar nekaj pritokov. Med vsemi pritoki je bil poimenovan le
eden - in sicer potok Merinščica, ki je tekel skozi Vransko ter se pri vasi Tršca izlival v
Bolsko. Tudi Merinščica je še pred izlivom v Bolsko dobila dva pritoka, danes poznan
potok Potočnico in Podgrajščico. Pri potoku Podgrajščica se zastavlja vprašanje - in sicer
ali je prišlo pri vrisovanju na jožefinsko vojaško karto do napake ali pa se je njen tok
kasneje prestavil. Na karti iz druge polovice 18. stoletja lahko namreč vidimo, da se je
Podgrajščica v Merinščico izlivala že pred Vranskim, na današnji topografski karti pa
Podgrajščica teče skoraj vzporedno z Merinščico in se vanjo izliva šele neposredno pred
naseljem Brode. Opisi navajajo, da je imela Merinščica od vasi Vransko do vasi Tršca
kamnito dno in hiter tok. Široka je bila med petimi in šestimi koraki, globoka pa en
čevelj. Opisi navajajo še neimenovan potok, ki naj bi izviral izpod skal pri gradu
Podgrad. Neimenovan potok naj bi imel hiter tok in kamnito dno. Širok je bil štirimi in
petimi koraki in globok en čevelj. Na današnji topografski karti je pri gradu Podgrad, v
neposredni bližini potoka Podgrajščica, vrisan le izvir.
Manjši neimenovan levi pritok je dobila Bolska še južno od vasi Prekopa. Zanj Opisi
navajajo zanimiv oris:« Majhen potok, ki teče skozi Prekopo, je nepomemben, teče pa v
globoki strugi.« (Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, str. 142). Tok
potoka je od vasi Prekopa do izliva v Bolsko vrisan zelo nejasno. Na današnji topografski
karti vidimo, da gre za Kisovški potok. Na karto je vrisan kot potok, ki je občasno brez
vode.
Neimenovan desni pritok Bolske je pritekel iz severnih obronkov Posavskega hribovja.
Tekel je mimo vasi Tabor ter se vzhodno od vasi Pondor izlival v Bolsko. Na današnji
topografski karti vidimo, da gre za potok Kučnico.
Na jožefinski vojaški karti sta vrisana še dva neimenovana potoka. Prvi se je izlival v
Bolsko severno od Grajske vasi (sekcija 174), drugi pa se je izlival v potok Trnavico
južno od Kamenč (sekcija 174). Prvi potok je na današnji topografski karti poimenovan
kot potok Ojstrica. Na obravnavano območje je potok pritekel iz severnega obrobja
Posavskega hribovja. Tekel je vzhodno od vasi Tabor in Ojstriške vasi. Opisi navajajo,
da je imel potok kamnito dno ter hiter tok. Širok je bil med petimi in sedmimi koraki in
globok do dva čevlja. Potok je imel nizke bregove in je bil prehoden brez mostov. Drugi
potok pa je na današnji topografski karti poimenovan kot potok Trbolca. Na obravnavano
območje je pritekel izpod Dobroveljske planote in sicer je sprva tekel proti jugu, med
vasjo Stopnik in področjem Podvrh, nato pa se je obrnil proti vzhodu in se nadaljeval v
sekcijo 174. Opisi ga imenujejo kot »potok, ki teče ob cerkvi Sv. Martina«. Imel je
kamnito dno, širok je bil med tremi in štirimi koraki in globok pol čevlja. Prehoden je bil
brez mostov.
Današnja hidrografska slika obravnavanega območja je sledeča. Glavni vodotok je
Bolska. Le-ta ima do naselja Brode, kjer dobi združen pritok Merinščice in Podgrajščice
enak tok, kot smo ga lahko videli že na karti iz druge polovice 18. stoletja. Razliko glede
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toka potoka Podgrajščica sem že omenjala. Med naseljema Brode in Čeplje naredi danes
Bolska dva večja zavoja, sicer pa je njen tok podoben tistemu iz druge polovice 18.
stoletja. Razlika glede toka je pri naselju Pondor, kjer naredi Bolska večji zavoj kot v
preteklosti, prav tako pa na današnji topografski karti ne zasledimo, da bi se tok Bolske
delil v dva rokava. Pri Pondorju dobi Bolska svoj desni pritok Kučnico (enako kot v
preteklosti). Bolska na obravnavanem območju ni regulirana. Pri drugih potokih ni prišlo
do večjih sprememb. V današnjo topografsko karto je vrisan še en pritok Bolske - gre za
potok Tudruščico - ki priteče izpod Dobroveljske planote (med Čepljami in Prekopo).
Prav tako na današnji topografski karti lahko zasledimo še nekaj manjših potokov; v
glavnem gre za potoke, ki so občasno brez vode in na karti niso niti poimenovani.
6.6.4. MLINI
Na Bolski in njenih pritokih so bili v preteklosti štirje mlini - od tega kar trije na Bolski.
Dva skupaj sta se na Bolski nahajala jugovzhodno od Vranskega (pod vznožjem današnje
Grmade in Matijevega vrha), tretji pa je stal v vasi Tršca - nasproti gradu Brode. Četrti
mlin je bil na potoku Kučnica, jugovzhodno od vasi Pondor.
Do današnjih dni se ni ohranil noben, prav tako ni novih.
6.6.5. POSELITEV
Poleg osrednjega ravninskega predela je bilo gosteje poseljeno še severno obrobje. Vasi
v ravninskem delu so z izjemo Pondorja in Ojstriške vasi ležale ob »komercialni cesti«.
Od Vranskega so si proti vzhodu sledile vasi Tršca, Čeplje, Prekopa in Kapla. Na
prehodu ravnine v Posavsko hribovje je ležala vas Tabor. Po severnem obrobju Spodnje
Savinjske doline pa so razpršeno ležale vasi Klokočevec, Tešova, Selo Stopnik, Breg ter
področje Starega Gradu in področje Podvrhom. Vasi so imele pred imenom veliko
tiskano črko D. (oznaka za vas), izjema je bil današnji zaselek Breg, ki je bil brez oznake.
Na severnem obrobju Spodnje Savinjske doline sta se nahajala še dve t.i. področja - in
sicer področje Stari Grad in Podvrhom.
Današnja poselitev je enaka poselitvi v drugi polovici 18. stoletja. Zanimivo je, da vse
nekdanje vasi, danes niso naselja, pač pa zaselki. Na današnji topografski karti so naselja
Vransko, Tešova, Selo pri Vranskem, Stopnik, Podvrh, Čeplje, Prekopa, Kapla, Pondor,
Ojstriška vas in Tabor. Ostale nekdanje vasi pa so danes zaselki – vas Klokočevec
(zaselek naselja Jeronim), vas Tršca (zaselek naselja Brode), področje Stari Grad (zaselek
naselja Stopnik) in Breg (zaselek naselja Prekopa). Na današnji topografski karti
najdemo naselje Brode, ki ga na karti iz 2/2 18. stoletja ni, pač pa je na karti vrisan grad
Brode. Stal je v vasi Tršca, danes zaselek naselja Brode. Na jožefinski vojaški karti
najdemo še poimenovanje »Tshriet zu Ponduor«, ki v Opisih nima slovenskega
poimenovanja.
6.6.5.1. VRANSKO
Na jožefinski vojaški karti je bilo Vransko vas. Viri navajajo, da je trške pravice dobilo
šele leta 1868. Kot lahko vidimo je bilo Vransko v drugi polovici 18. stoletja obcestna
vas. Zgradbe so ležale na obeh straneh »komercialne ceste«. Skupno je bilo v vasi
triinštirideset zgradb. Opisi navajajo, da je imelo Vransko zidano farno cerkev, župnišče,
pošto, mitnico in gostilno. Vse te zgradbe so bile enonadstropne. V vasi je bilo še nekaj
podzidanih hiš. Glavnina zgradb je ležala ob »komercialni cesti«. Le-ta je pred Vranskim
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v smeri iz Ljubljane naredila pri dvorcu Vitenbach ali Prajhaus oz. Avžlak (v prostorih
dvorca je bila nekaj časa pivovarna, obmejna carinarnica ter med leti 1809-1913 mitnica)
manjši ovinek. Za dvorcem se je na »komercialno cesto« priključila pot iz Prapreč. Sredi
vasi, kjer je bil most preko potoka Merinščice, se je od »komercialne ceste« proti jugu
cepila pot, ki je vodila do dveh mlinov na Bolski ter dalje proti Matijevem vrhu in
Grmadi. Zanimiva je razporeditev zgradb v vasi. Od dvorca do mosta so zgradbe ležale
drugače, kot od mosta proti cerkvi, kjer so bile zgradbe vzporedno s cesto. Izven strjene
pozidave sta bili dve zgradbi ob poti iz Prapreč, zgradba pri mlinih ob Bolski ter nekaj
zgradb severno od cerkve Sv. Mihaela.
Danes je Vransko gručasto naselje, na skrajnem zahodnem delu Celjske kotline, kjer
severni obronki Posavskega hribovja že prehajajo v južna pobočja Dobroveljske planote.
Nekdanja vas predstavlja danes osrednji del naselja. Nekdanji Trg sestavljata t.i. Zgornji
in Spodnji Konec. K naselju spadajo še zaselki Briše in Gorica (severovzhodno od
starega kmečkega jedra), Ilovca (na jugu, ob Bolski), Mavta (na jugozahodu), Podgozd
(med Trgom in zaselkom Briše) ter Videm oz. Viden (na severozahodu, med potokoma
Merinščico in Podgrajščico). Vransko ima šolo, hotel ter nekaj industrijskih obratov; tako
da predstavlja središčno naselje območja ob zgornjem toku Bolske oz. okoliškega
hribovskega sveta. Za razbremenitev naselja so zgradili obvoznico, južno od naselja, kjer
stoji tudi bencinska črpalka. Z izgradnjo avtoceste Ljubljana-Maribor se je razbremenil
tudi promet po obvoznici.
6.6.5.2. BRODE
Na jožefinski vojaški karti ni vasi Brode, temveč vas Tršca. Na karti je vrisan le grad
Brode. Po navedbah virov so bile Brode vse do leta 1955 zaselek Tršce.
V drugi polovici 18. stoletja je vas Tršca ležala ob »komercialni cesti«, ob sotočju
Merinščice z Bolsko. Ob »komercialni cesti« je stal tudi grad Brode, ki je veljal za edino
zidano zgradbo v vasi. Opisi navajajo:»Grad Brode stoji tik ob cesti pod hribom; je
enonadstropen, 30 korakov dolg, 20 korakov širok.« (Slovenija na vojaškem zemljevidu
1763-1787, 1999, str. 143). Skupaj z gradom je vas štela osem zgradb. Vas je imela tudi
mlin.
Danes so Brode gručasto naselje, katerega dejansko sestavljata dva zaselka - in sicer
Brode ter Tršca. Promet, ki je sprva potekal skozi naselje, je najprej razbremenila
obvoznica, kasneje pa avtocesta Ljubljana-Maribor. Še danes stoji v naselju nekdanji
grad Brode.
6.6.5.3. ČEPLJE
Čeplje so bile v drugi polovici 18. stoletja ravninska vas. Glavnina zgradb je ležala južno
od »komercialne ceste«, ob stranski poti ter ob neimenovanem potoku, ki je tekel skozi
vas. Skupno je vas štela štirinajst zgradb (le štiri zgradbe so nahajale severno od
»komercialne ceste«).
Danes so Čeplje ravninsko naselje, kateremu pripada še zaselek Vivod (na desnem bregu
Bolske). Staro jedro vasi, t.i. Vas, leži južno od magistralne ceste Ljubljana-Maribor, ob
potoku Polter. Novejši del naselja je nastal v bližini magistralne ceste. Severozahodno od
naselja je po Čepljanskem polju speljana trasa avtoceste Ljubljana-Maribor. Severno od
naselja je gorica Podvin, kjer so se do danes ohranili vinogradi. Iz nekdanjih zidanic so
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nastale v novejšem času počitniške hiše. Viri navajajo, da je nekdaj zahodno od vasi stala
t.i. Fabrika, kjer naj bi med leti 1882 pa do konca 19. stoletja obratovala tovarna
keramike. Danes so v njej stanovanja.
6.6.5.4. PREKOPA
Vas je ležala severno od »komercialne ceste«. Južno od ceste je stala le ena zgradba in
sicer takoj za mostom, kjer je »komercialna cesta« prečkala neimenovani potok. Zgradbe
so ležale ob glavni poti, ki je vodila skozi vas ter ob poteh, ki so vas povezovale s
»komercialno cesto«. Glavna vaška pot je potekala vzporedno s »komercialno cesto«.
Nekaj zgradb je ležalo tudi ob poteh proti Podvrhu, severno od vasi. Čez zahodni del vasi
je tekel neimenovani potok (danes Kisovški potok). Skupno je bilo v vasi dvajset zgradb,
od tega naj bi bila po navedbah Opisov ena enonadstropna.
Danes je Prekopa ravninsko, v jedru gručasto naselje. Stari kmečki del se nahaja ob
Kisovškem potoku, severno od magistralne ceste, medtem ko mlajši del naselja nastaja
ob magistrali. K naselju spadajo še zaselki Mala Prekopa ali Vindija (vzhodno od
naselja), Mlače (na desnem bregu Bolske), Na Griču (severovzhodno od naselja) ter Breg
(severozahodno od naselja, ob potoku Tudruščica). Danes je Breg zaselek, medtem ko je
bil v drugi polovici 18. stoletja samostojna vas, imenovana »Nabrega«. Na današnji
topografski karti vidimo, da je nekdanje kmečko jedro z magistralno cesto povezano le z
eno asfaltirano cesto, medtem ko so vse ostale nekdanje poti kolovozi. Iz Prekope vodi
asfaltirana cesta še do Brega in dalje proti Stopniku. Od nekdanjih poti proti
Dobroveljski planoti oz. proti Braslovčam sta danes asfaltirani le dve.
6.6.5.5. KAPLA
Ob »komercialni cesti« je ležala tudi vas Kapla. Poleg zgradb, ki so se nahajale
neposredno ob cerkvi, sem k vasi prištela še zgradbe oz. skupino zgradb zahodno od vasi
ter zgradbe severovzhodno od kmečkega jedra. V strjeno pozidanem jedru vasi so stale
zgradbe po obeh straneh »komercialne ceste«. Skupno je imela vas osemindvajset
zgradb. Opisi navajajo, da je bila v vasi poleg cerkve še ena enonadstropna hiša.
Vzhodno od Kaple je nekdaj ob »komercialni cesti« stala na desnem bregu Bolske
gostilna.
Danes je Kapla razloženo naselje, katerega jedro predstavlja nekdanji kmečki del s
cerkvijo Sv. Radegunde, ki stoji na pleistocenski terasi, na levem bregu Bolske. Cerkev
je bila vrisana že na jožefinski vojaški karti, vendar jo Opisi ne navajajo poimensko. K
naselju spadajo še zaselki Ubožno (severno od Kaple, na razvodnem hrbtu med Bolsko in
Trbolco), Dragopolje (na ravnini vzhodno od Kaple, ob magistralni cesti) ter Gorjakovo
(severno od zaselka Dragopolje, na robu terase desnega brega Bolske). Osrednji del
naselja, ob magistralni cesti se ni bistveno povečal, nekaj novih zgradb je nastalo le ob
cesti proti zaselku Vindija.
6.6.5.6. PODVRH
Podvrh je močno razpotegnjeno in razloženo naselje. Glavnina naselja se nahaja na
sekciji 174, v sekcijo 175 sega naselje s svojim skrajnim južnim delom.
6.6.5.7. STOPNIK
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V drugi polovici 18. stoletja je vasi pripadala skupina zgradb, ki so ležale ob poti iz vasi
Prekopa proti cerkvi Sv. Roka (na današnji topografski karti cerkev Sv. Mohorja). Opisi
navajajo, da je k trdnim zgradbam spadala le cerkev Sv. Roka. Skupno je vas štela devet
zgradb.
Danes je Stopnik razloženo naselje, ki se nahaja pod južnimi obronki Dobroveljske
planote in se vleče od Kisovškega potoka na vzhodu do potoka Cerknica na zahodu.
Naselje sestavljajo zaselki Zaboršt (na zahodu), Jelše (na vzhodu), Stari Grad (nekdanje
Področje Stari Grad) ter gručasti Stopnik s cerkvijo Sv. Mohorja (nekdanja vas). Na
jožefinski vojaški karti vidimo vrisan grad Heckenberg, za katerega Opisi navajajo
naslednji opis:«Heckenberg je zgrajen sicer na vzpetini, vendar je povsem razpadel«
(Slovenija an vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, str. 141). Grad Heckenberg,
katerega ostanki so vidni še danes, se omenja že davnega leta 1188. Velja za najstarejši
grad v Spodnji Savinjski dolini. Nekaj časa je bil tudi v lasti Celjanov. Grad je bil v 17.
stoletju med kmečkim uporom precej poškodovan, vendar so ga obnovili, saj so v njem
bivali še vse do začetka 19. stoletja. Nato pa je bil na vznožju grajskega hriba zgrajen
novi dvorec Marof. Na današnji topografski karti je v bližini Laznikove domačije vrisan
kamnolom.
6.6.5.8. SELO PRI VRANSKEM
Nekdaj je vasi Selo pripadalo devet zgradb. Jedro vasi je predstavljala gruča šestih
zgradb, ki so ležale ob poti proti Tešovi.
Danes je Selo pri Vranskem razložena vas, ki se vleče od potoka Cerknica na vzhodu do
naselja Tešova na zahodu. Poleg nekdanjega jedra, pripada k vasi še zaselek Prilope (nad
desnim bregom potoka Cerknice).
6.6.5.9. TEŠOVA
Severno od Vranskega, pod Dobroveljsko planoto, je ležala vas Tešova. Vas je
sestavljalo osem zgradb. Zgradbe so ležale po obeh straneh poti, ki je iz Vranskega mimo
gradu Podgrad vodila na južne obronke Dobroveljske planote.
Danes je Tešova v svojem jedru gručasto naselje, ki leži na zakraseli uravnavi južnega
pobočja Dobrovelj. Dostop do naselja je po isti poti kot nekdaj, le da je danes cesta
asfaltirana. Naselje se je povečalo predvsem v svojem zahodnem delu.
6.6.5.10. Zaselek KLOKOČOVEC
Na jožefinski vojaški karti lahko vidimo vas Klokočovec. Ležala je na jugozahodnih
obronkih Dobroveljske planote, severno od gradu Podgrad. Zgradbe so ležale po obeh
straneh poti, ki je vodila skozi vas. Skupaj s cerkvijo Sv. Jeronima je vas štela sedem
zgradb.
Danes je Klokočovec eden izmed devetih zaselkov naselja Jeronim. Število zgradb se je
v zaselku do današnjih dni nekoliko povečalo. Cerkev Sv. Jeronima je danes znana po
svojem taborskem obzidju. Južno od cerkve Sv. Jeronima je na jožefinski vojaški karti
stal grad Podgrad. Opisi ga le omenjajo, natančnejših podatkov o gradu ne navajajo.
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Danes pripada grad Podgrad k naselju Prapreče (naselje leži izven obravnavanega
območja). Grad stoji pod strmo steno Tabora, kjer izvira tudi potok Podgrajščica. Med
lastniki gradu se omenjajo Celjani. Viri navajajo, da naj bi bilo v gradu deželno sodišče,
kasneje deželna sodnija z zapori. V kasnejši dobi so grad preuredili v stanovanja.
6.6.5.11. PONDOR
Na jožefinski vojaški karti je vas Pondor ležala južno od »komercialne ceste«
(jugozahodno od Kaple). Ležala je na robu terase levega brega Bolske. Sicer je bil
Pondor ravninska obcestna vas. Zgradbe v vasi so ležale po obeh straneh poti, ki se je v
Prekopi cepila od »komercialne ceste« ter se nanjo zopet priključila vzhodno od Kaple.
Na vzhodnem delu vasi se je od poti skozi vas, cepila še pot proti Ojstriški vasi oz.
Taboru. V vasi je bilo sedemnajst zgradb. K vasi sem štela še dve zgradbi, ki sta ležali na
desnem bregu Bolske (današnji zaselki), tako da je skupno vas štela devetnajst zgradb.
Danes je Pondor v svojem jedru še vedno ravninsko obcestno naselje, vendar se je precej
povečalo. K naselju spadajo še razloženi zaselki Blate, Puša in Gmajna. Vsi omenjeni
zaselki ležijo na desnem bregu Bolske. Prav tako k naselju spada še skupina hiš ob
magistralni cesti, t.i. Forštat. Spremembe so nastale v cestnem omrežju. Tako se
nekdanja pot skozi vas ne nadaljuje do Prekope kot nekdaj, temveč se v zahodnem delu
naselja obrne proti severu in se priključi na magistralo. Spremenjena je tudi nekdanja pot
proti Ojstriški vasi.
6.6.5.12. OJSTRIŠKA VAS
V drugi polovici 18. stoletja je bila Ojstriška vas ravninska obcestna vas, ki je v strjeni
zazidavi ležala na levem bregu potoka Konjščice. Osrednji prostor v vasi je tvorilo
križišče poti. Poti so iz osrednjega prostora vodile proti »komercialni cesti« na
severovzhodu, Pondorju na zahodu ter Taboru oz. Posavskemu hribovju na jugu. Zgradbe
so ležale po obeh straneh poti. Skupno je bilo v vasi dvaintrideset zgradb. Izven strjene
pozidave so ob poti proti Taboru ležale še tri zgradbe. Vas je bila s potmi dobro
povezana s sosednjimi vasmi kot »komercialno cesto« na severu.
Danes je Ojstriška vas gručasto ravninsko naselje, na prehodu v višji terasni svet. Število
zgradb se je povečalo, zlasti ob cesti proti severovzhodu ter jugu (Taboru). Od nekdanjih
številnih poti sta ostali le dve cesti, ki se priključita na magistralno cesto (prva pri
zaselku Dragopolje, druga pri nekdanji gostilni) ter cesta proti jugu, proti Taboru in dalje
v Posavsko hribovje. Ostale nekdanje poti so danes le še slabši kolovozi.
6.6.5.13. TABOR
Jugozahodno od Ojstriške vasi je na razvodnem slemenu med potokoma Kučnico in
Konjščico ležala vas Tabor. V vasi je bilo skupno dvanajst zgradb. Opisi navajajo, da sta
med trdne zgradbe spadali cerkev Sv. Jurija ter enonadstropno župnišče. Cerkev je ležala
v južnem delu vasi, kjer je bil tudi osrednji vaški prostor. Zgradbe so se v glavnem
nahajale le na eni strani poti, ki je vodila skozi vas. Izjema sta bili zgradbi ob poti, ki je iz
osrednjega vaškega prostora vodila proti Ojstriški vasi. Izven strjene pozidave sta bili
zahodno od cerkve še dve zgradbi.
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Danes je Tabor razloženo naselje, katerega sestavljajo zaselki Tabor, Hudimarje in Zore.
Osrednji del naselja predstavlja Tabor s svojim gručastim jedrom in križiščem krajevnih
cest. Zaselek Hudimarje leži zahodno od Tabora, na razvodnem slemenu med potokoma
Kučnico in Virtnico. Zaselek Zore pa leži južno od Tabora. Cestno omrežje se do
današnjih dni ni bistveno spremenilo. V Taboru se je število zgradb povečalo ob cesti
proti Ojstriški vasi ter zahodno od cerkve, kjer stoji tudi šola. V naselju vidimo še
pokopališče, ki se nahaja jugozahodno od cerkve, ob poti proti Miklavžu pri Taboru.
Znana je župnijska cerkev Sv. Jurija. Prve navedbe o cerkvi segajo v leto 1391. Znana je
po svojem obrambnem taboru. Zaradi navarnosti turških napadov je to funkcijo imela vse
do leta 1816. Prav po taborskem obzidju naj bi naselje dobilo tudi ime.
6.6.6. RASTJE IN POVRŠINE S HMELJEM
Sekcija 175 zajema skrajni zahodni del Spodnje Savinjske doline. Osrednji ravninski del,
po katerem teče Bolska prehaja, proti severu v južne obronke zakrasele Dobroveljske
planote; medtem ko prehaja ravnina na jugu v severne obronke Posavskega hribovja.
Na območju južnega dela Dobroveljske planote so, kot lahko vidimo na jožefinski
vojaški karti, prevladovali gozdovi. Opisi navajajo, da so bili gozdovi povečini visoki in
gosto porasli. Le na območju severno od Vranskega naj bi bili gozdovi nizki. Na karti
zasledimo tudi območja z vinsko trto. Pod vinogradi so bila območja okoli Podvrha ter
severno od gradu Hegenberg. Manjše zaplate z vinogradi sem zasledila še severno od
vasi Čeplje, Tršca in Vransko. Tudi južno obrobje kotline so poraščali gozdovi. Po
navedbah Opisov so prevladovali visoki, gosto poraščeni gozdovi. Le nad Taborom naj
bi bil gozd nizek, a gosto poraščen. Površin z vinsko trto je v tem delu precej manj. Tako
najdemo vinograde v vzpetem svetu jugozahodno od Pondorja, nekaj manjših površin
poraslih z vinsko trto pa še jugozahodno in jugovzhodno od Tabora, na območju naselja
Loke ter Miklavža pri Taboru.
V ravninskem svetu so prevladovale njivske površine, ob Bolski in njenih pritokih pa so
bili travniki, saj je Bolska s pritoki pogosto poplavljala in zamočvirjala svet.
Na današnji topografski karti vidimo, da hribovito obrobje Spodnje Savinjske doline še
vedno poraščajo gozdovi. Na severnem obrobju Spodnje Savinjske doline prevladujejo
listnati gozdovi, na območju naselja Selo pri Vranskem in južno od Stopnika se pojavlja
še iglasti gozd. Nekdanji vinogradi so se ohranili le na območju razloženega naselja
Stopnik, in sicer na desnem bregu Kisovškega potoka ter severovzhodno od cerkve Sv.
Mohorja. Manjše zaplate vinogradov pa najdemo še severovzhodno od naselja Tešova.
Sicer so v prevladi sadovnjaki, ki jih najdemo po celotnem južnem obrobju Dobroveljske
planote. Severno od Tešove je celo manjši nasad hmelja. Tudi južno obrobje Spodnje
Savinjske doline poraščajo gozdovi. V zahodnem delu hribovitega obrobja prevladujejo
listnati gozdovi, medtem ko so v vzhodnem delu pogostejši iglasti gozdovi. V dolini
potoka Kučnice in Konjščice se že pojavljajo nasadi hmelja. Le-ti segajo vse do naselja
Loke v Posavskem hribovju. Tudi v tem delu Spodnje Savinjske doline so pogosti
sadovnjaki.
Ravninskemu delu pa dajejo značilen pečat nasadi hmelja, ki se vlečejo od Kaple oz.
Ojstriške vasi na vzhodu do Vranskega na zahodu. Med nasadi hmelja so tudi njivske
površine drugih kulturnih rastlin. Pogosti so v ravninskem delu, zlasti ob naseljih,
sadovnjaki. Bregove Bolske na današnji topografski karti poraščajo drevesa.
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7. GEOGRAFSKA IMENA
Pri podrobnejši analizi jožefinske vojaške karte ter Opisov sem ugotovila, da se zapisi na
kartah pogosto razlikujejo od tistih v Opisih. V Opisih so zbrani tudi zapisi s kopij
jožefinskih vojaških kart. Ravno v Opisih se za posamezna geografska imena (mest, vasi,
vodovja, …) pojavlja več različnih zapisov. Zanimivo je tudi, da so določena geografska
imena na dveh različnih sekcijah zapisana drugače.
V analizo sem zajela vsa imena vasi, trgov, mest (tudi tistih, ki nimajo slovenskega
poimenovanja), rek, potokov, hribov, gradov, cerkva ter ostalih geografskih imen.
7.1. NASELJA
Večina naselij na jožefinski vojaški karti je poimenovanih tako kot danes, le da se njihovi
zapisi razlikujejo med zapisom na originalu, kopiji in Opisih. Z izjemo mesta Celje ter
treh trgov (Vojnik, Žalec, Braslovče), prevladujejo vasi.
Pred imenom vasi stoji v večini primerov velika tiskana črka D s piko (D. –Dorf - vas).
Tudi na kopijah kart se v večini zapisov pred imeni vasi pojavlja oznaka za vas (D.).
So primeri, npr. D. Tsheppel – Tschepel - Čeplje, kjer na kopiji ni oznake za vas. Do
razlik med originalom in kopijo karte prihaja tudi v samem zapisu, kar nam izpričuje že
zgoraj naveden primer. Takšnih primerov je precej.
Zelo malo je primerov, kjer bi našli identičen zapis imena vasi na originalu in kopiji karte
ter v Opisih, npr. D. Sello - D. Sello – Sello - Selo pri Vranskem.
Pri zapisih vasi v Opisih sem ugotovila, da le-ti pred imenom skoraj nimajo oznake za
vas. Ravno v Opisih je največ primerov, da najdemo za posamezno vas/trg/mesto več
različnih zapisov, npr. D. Kapleves - D. Kapleves - Kaplaves/Kapla Ves/Kapla Vess Kaplja vas.
Do razlik v zapisih med originalom in kopijo karte prihaja zlasti pri vaseh, ki se
imenujejo po svetnikih, cerkvah … (Sv. Lovrenc, Šmartno ob Paki, Šempeter v Savinjski
dolini …). V teh primerih je na originalu vedno »St.«, na kopiji pa »Sct.«, npr. D. St.
Peter - D. Sct. Peter - St. Peter/St. Petter - Šempeter v Savinjski dolini. Le v primeru
nekdanje vasi Šmarjeta pri Celju (nekdaj Sv. Marjeta), lahko vidimo, da je na originalu
zapis D. Smarieta, na kopiji pa D. Sct. Marieta.
Nekaj vasi na jožefinski vojaški karti nima oznake za vas. Pri pregledu le-teh sem
ugotovila, da so te nekdanje vasi danes v glavnem zaselki ali pa jih na današnji
topografski karti sploh ni več, npr. Roia – Roya – Roja - Roje (danes zaselek naselja
Rečica ob Paki).
Nekaj nekdanjih vasi je imelo pred imenom oznako »Geg.« ali »Gegend« (področje),
npr. Gegend Podverhom- Gegend Podverhom - Podverhom/Pod Verhom - Podvrh. Na
celotnem obravnavanem ozemlju je bilo le 5 takšnih vasi (Podvrh, Podvin pri Polzeli,
Podvin, Bezovik -danes zaselek naselja Pongrac, Stari Grad - danes zaselek naselja
Stopnik).
Poleg vasi so se na območju Spodnje Savinjske doline nahajali še trije trgi in mesto.
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Trgi Vojnik, Žalec in Braslovče so bili na originalu izpisani z velikimi tiskanimi črkami,
pred imenom pa so imeli veliko tiskano črko M s piko (M. Marck - trg). Na kopijah so
trgi prav tako izpisani z velikimi tiskanimi črkami, le da nimajo oznake za trg. Zapisi
imen trgov so na kopiji identični tistim na originalu. V Opisih se imena trgov pojavljajo v
različnih zapisih, pred imenom pa imajo oznako M. ali zapis »Marck, Marckt«, npr. M.
HOHENECK –HOHENECK - Marckt Hoheneck/M. Hoheneck/Hoheneck/Hohenek Vojnik.
Na celotnem obravnavanem območju pa je bilo le eno mesto - Celje. Na originalu je
zapisano kot STADT CILLI, na kopiji pa kot ZILLI, brez oznake za mesto. Tudi sam
zapis ni identičen tistemu na originalu. V Opisih se za mesto Celje pojavlja več različnih
zapisov (Stadt Cilli, Cilli, Cilly, Zilli).
Večina naselij je poimenovanih enako kot danes, le da so v nemščini. Slovensko
poimenovanje, ki je identično današnjemu se pojavi le pri vaseh Gomilsko, Kapla, Tabor,
Podvin in Lava. Naselja kot so Podgora, Zalog pri Šempetru, Brode, Slance in Nova vas
(del mesta Celje), ni moč najti na jožefinski vojaški karti, saj so nastala kasneje. So pa na
karti vrisane vasi, ki nimajo slovenskega poimenovanja, npr. »Topolovecz, Na Matekom,
Skozez…«. Nekaj nekdanjih vasi, npr. Spodnja in Zgornja Ložnica, Spodnje in Zgornje
Založe ter Spodnje in Zgornje Griže, so danes združena v enotna naselja, in sicer v
Ložnico pri Žalcu, Založe in Griže.
Tabela št.5: Primerjava zapisov imen naselij po sekcijah.
J. V. KARTA
ORIGINAL

J. V. KARTA
KOPIJA***

OPISI

DANAŠNJE
IME

**

SEKCIJA 163
1.

D. Letush

zu Letusch

2.

D. Podgorie

Podgorie

3.

D. Retschiza

D. Retschiza

4.

D. St. Martin

D. St. Martin

D. Letush*
Letuss
Latusch
Letush
Podgorie*
Podgorie
D. Retshiza*
Retshiza
Retschiza
St. Martin*

5.

Roia

Roya

Roja

Letuš

A2

Podgorje pri
Letušu
Rečica ob
Paki

A2

Šmartno ob
Paki
Roje

A2

A2

A2

SEKCIJA 173
6.

D. Ternoule

D. Ternoule

7.

D. Leskovecz

D. Leskovez

8.

D. Lebeschno

D. Lebeschno

D. Ternoule*
Ternoule
Ternaule
Leskovez*
Leshkovez
Leskovez
Lebeschno*
Lebecsno
Lebeshno

Trnovlje pri
Celju

A2

Leskovec

A2

Ljubečna

A2
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9.
10.

D. Dobrava
D. Smarieta

D. Dobrava
D. Sct.
Marieta

11.

D. Skofle oder
Bischoffdorf

D. Skofle oder
Bischofdorf

12.
13.

D. Arzlin
D. Lshie

D. Arzlin
D. Lshie

14.
15.
16.
17.

Topolovecz
Na Matekom
Skozez
M.
HOHENECK

Topolovecz
/
Skozez
HOHENECK

Dobrava*
D. Smarieta*
Smarieta
St. Marieta
Skofle*
Dorf Skofle
Skoflie
Arzlin*
D. Lshie*
Lshie
Loshie
Topolovez
Na Matokom
/
Marckt Hoheneck*
M. Hoheneck
Hoheneck
Hohenek

Zadobrova
Šmarjeta pri
Celju

A2
A2

Škofja vas

A2

Arclin
Lešje

A2
A2

/
/
/
Vojnik

A2
A2
A2
A2

SEKCIJA 174
18.

D. Dolna
Hodinia

D. Dolna
Hotinia

19.

D. Gornia
Hodinia

D. Gornia
Hotinia

20.
21.

Dobniak
D. Ostrushna

Dobniak
D. Ostrushna

22.

D. Losnicz

D. Losniz

23.
24.

D. Babna
D. Melack

D. Babna
D. Melak

25.
26.

Lipovza
Perebicze zu
Lava
D. Lapat

Lipoviza
Perebize

28.
29.

D. Lehndorf
D. Dreschen
Dorf

D. Lehndorf
D. Dreschendorf

30.

D. Pletrovich

D. Pletrovitsh

27.

D. Lapat

Dolnia Hodina*
Dolnia Hodinia
Dolna Hodinia
Dolna Hodina
Gorna Hodina*
Gornia Hodinia
Gornia Hudinia
Hudina
Dobniak
D. Ostrusna*
Ostrusna
Losniz*
Lossniz
Losnicz
Loznicz
Lozniz
Lockniz
Babna*
Melach*
Malach
/
/
D. Lapat*
Lapat
Lehndorf*
D. Dreschen
Dorf
Dreschendorf
Pletrovich*

Spodnja
Hudinja

D2

Zgornja
Hudinja

D2

Dobrova
Ostrožno

D2
D2

Ložnica

D2

Babno
Medlog

D2
D2

/
/

D2
D2

Lopata

D2

Levec
Drešinja vas

C2
C2

Petrovče

C2
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31.
32.
33.
34.

D. Dobrisa
D. Orlje
D. Rushe
D. Velka
Goriza

D. Dobrisha
D. Orlje
D. Rushe
/

35.

M. SACHSENFELD

SACHSENFELD

36.

38.

D. Ober
Loschniz
D. Unter
Loschniz
D. Guten Dorf

D. Ober
Loschniz
D. Unter
Loschniz
D. Gutendorf

39.
40.
41.

Geg Podvin
D. Verbja
D. Mala Roja

Podvin
D. Verbja
D. Mala Roja

42.

D. Vel.Roja

43.

D. Podlag

D. Velika
Roja
D. Podlag

44.

D. St. Peter

D. Sct. Peter

45.

48.

D. Doberteschaves
D. Unter
Groshoule
D. Ober
Groshoule
D. Lotshiza

D. Doberteschaves
D. Unter
Groshoule
Ober
Groshoule
D. Lotshiza

49.

D. Brieg

D. Brieg

50.
51.

D. Rova
D. Dolne Salose

52.

D. Gorne
Salose
Na Gorize
D. Pousele
Stopanik zu
Podvin
New Kloster

D. Rova
D. Dolne
Salose
D. Gorne
Salose
Na Gorica
D. Pousele
Stopanik

37.

46.
47.

53.
54.
55.
56.

Neu Kloster

Pletrovitsch
Dobrisa*
Orlje
Rushe
Velika Goriza*
Velka Goriza
Velka Gorza
Marck, Sachenfeld*
Sachsenfeld
Sachsensfeld
Ober Loshnicz*
Ober Losniz
Unter Loshnicz*
Unter Losniz
Gutendorf*
Guttendorf
Podvin
Verbja*
Mala Roja*
Roja
Velika Roja*
Podlog*
Podlag
Bodlag
St. Peter*
St. Petter
Dobertescha*
Unter Groshoule*
Ober Groshoule*
Groschoule
Lotshiza*
Brieg*
Brig
Rova
Dolne Zalose*
Dolne Salose
Gorne Zalose*
Gorne Salose
/
Pousele
/
Newkloster
New Kloster

Dobriša vas
Arja vas
Ruše
Zaloška
Gorica

C2
C2
C2
C2

Žalec

C2

Zgornja
Ložnica
Spodnja
Ložnica
Gotovlje

C2

C2

Podvin
Vrbje
Spodnje Roje

C2
B2
B2

Zgornje Roje

B2

Podlog v
Savinjski
dolini
Šempeter v
Savinjski
dolini
Dobrteša vas

B2

C2

B2
B2

Spodnje
Grušovlje
Zgornje
Grušovlje
Ločica ob
Savinji
Breg pri
Polzeli
Orova vas
Spodnje
Založe
Zgornje
Založe
/
Polzela
Kopanik

B2

B1
A1
A1

Novi Klošter

B1

B1
B2
B1
B1
B1
B1
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D. Klein
Fraslau
D. Ober
Gertschach

D. Klein
Fraslau
Ober
Grtshach

59.

M. FRASLAU

FRASLAU

60.
61.
62.

D. Rakole
D. Spoden
Gertshan
D. Komentsche

63.

D. St. Mathey

64.

D. Gomilsko

D. Rakole
Spoden
Gortshan
D. Komentsche
D. Sct.
Mathey
D. Gomilsko

65.

Berbotshak zu
Gomilsko
Parshalj zu
Gomilsko
D. Preserie

Berbotshak

Newkloster
Klein Fraslau*
Kl. Fraslau
Oben Gertschach*
Oben Gertshak
Ober Gertshak
Ober Gerzschak
Marck Fraslau*
(M.) Fraslau
M. Fraslau
(M.) Frasslau
Freslau
Rakole*
Spoden Gertschak*
Spoden Gertschach
D. Komentshe*
Komentsche
St. Mathei*
St. Mathai
D. Gomilsko
Gomilsko
/

Parhaly
D. Preserie

68.

Gegend
Podverhom

Gegend
Podverhom

69.
70.

D. Topoule
D. Raben oder
Orlo

D. Topoule
D. Raben

71.

D. Paltshe

D. Paltshe

72.

D. Sakl

D. Sakl

73.

D. Ternove

D. Ternove

74.

D. St. Ruprecht

D. Sct.
Ruprecht

57.
58.

66.
67.

Male
Braslovče
Zgornje
Gorče

A1
A1

Braslovče

A1

Rakovlje
Spodnje
Gorče
Kamenče

A1
A1

Šmatevž

A1

Gomilsko

A2

/

A2

/

/

A2

Preserie*
Preserje
Gegend Pod
Verhom*
Pod Verhom
Podverhom
Topoule*
D. Rabendorf*
Rabendorf
Raben Dorf
D. Paltshe*
Paltshe
Sakl*
Sackl
Ternove
Ternova
Trnove
Sernova
St. Rupert*
St. Ruperti
St. Ruprech
St. Ruprecht

Preserje

A1

Podvrh

A1

Topovlje
Orla vas

A1
A2

Poljče

A1

Zakl

A1

Trnova

A1

Šentrupert

A2

A1
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75.

D. Laken Dorf

D. Lakendorf

76.

Trapetsche zu
Lackendorf
Groble zu Laken
Dorf
D. Burgdorf

/

77.
78.
79.

Groble zu
Laken Dorf
D. Burgdorf

80.

Sello zu
Burgdorf
D. Kapleves

D. Kapleves

81.

D. Dolna Vess

D. Dolnaves

82.

D. St. Paul

D. Sct. Paul

83.

D. St. Laurenty

84.

D. Schostshak

D. Sct.
Laurenty
D. Schostshak

85.

D. Dolni Grish

Dolni Krish

86.

D. Gorni Grish

87.

D. Megoiniz

D. Gorni
Krish
D. Megoiniz

88.

Gegend
Werouniye
D. Berdo
D. Kashiza

89.
90.

Sello

Wesounige
Berdo
D. Kashiza

D. Lackendorf*
Lackendorf
Lakendorf
Trapetsche

Latkova vas

B2

Trapeče

B2

/

Groblja

B2

Burgdorf*
Burg Dorf
Sello

Grajska vas

A2

Selo

A2

Kapla Ves
Kapla Vess
Kaplaves
Dolnia Vess*
Dolna Ves
Dolna ves
St. Paul*
Pragwald
D. Laurenty*
Laurenty
Schsthak*
Schstshak
Schhtsak
Schohsak
Schostshak
Schstak
Dolni Grish*
Grish
Gorni Grish

Kaplja vas

A2

Dolenja vas

A2

Prebold

A2

Sv. Lovrenc

B2

Šešče pri
Preboldu

B2

Spodnje Griže

B2

Zgornje Griže

B2

Migojnice

B2

Bezovnik

B2

Brda
Kasaze

B2
C2

Megoiniz*
Megoinic
Wesounige *
Vesounige
Berdo*
D. Kashiza
Koshiza
Krashiza

SEKCIJA 175
91.
92.

D. Franz oder
Windisch
Uranskaves
D. Tsheppel

D. Franz oder
Uranskaves

Franz*

Vransko

C1

Tschepel

Tsheppel*

Čeplje

D1
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93.

D. Terschiza

D. Terschiza

94.

D. Precop

D. Precop

95.
96.

Nabregu
D. Kapla

Nabregu
D. Kapla

97.

D. Ustopniku

Ustopniku

98.

Geg. Hegenberg

99.

D. Sello

Gegend
Hekenberg
D. Sello

100.

D. Teschovo

D. Teschovo

101.

D. Klokotshevez

Klokotschevez

102.

D. Oppen oder
Ponduor

D. Oppen

103.

Tshriet zu
Ponduor
Jezerie
D. Osterviz
D. Tabor

Tschret

104.
105.
106.
107.
108.

Saglinig zu St.
Nicolay /
zu Saglinig
Hersitshka
Goriza

Jeserie
Osterviz
D. Tabor
Saglinig /
zu Saglinig
Hersitshka
Goriza

D. Tershiza*
Tershiza
Precop*
Prekop
/
Kapla*
Kaple
D. Ustopniku*
Ustopniku
Geg. Hegenberg*
Hegenberg
Sello*

Tršca

C1

Prekopa

D1

Breg
Kapla

D1
D1

Stopnik

D1

Stari Grad

D1

Selo pri
Vranskem
Tešova

C1
C1

Klokočevec

C1

Pondor

D2

/

D2

/
Osterviz*
D. Tabor
Tabor
Saglinig
Saglinik

/
Ojstriška vas
Tabor

D2
D2
D2

Zaglink

A2

/

Zaržiše

A2

mesto
Celje

D1

Lava

D1

Gabrje
Zavodna
Lisce

D1
D1
D1

Začret

A1

Čret

A1

D. Teshovo*
Teshovo
Klokotshevez*
Klokotschevez
Oppen oder Ponduor
Dorf*
Oppen
/

SEKCIJA 193
109.

STADT CILLI

ZILLI

110.

D. Lava

D. Lava

111.
112.
113.

Gabrio zu Cilli
D. Sodne
Leische

Gabrio
Sodne
Lesche

114.

zu Tshrete /
D. Tshrete
D. Tschrete

zu Tschret /
D. Tschret
D. Tschrete

Stadt Cilli*
Cilli
Cilly
Zilli
D. Lava*
Lava
/
Sodne*
Lische
Liesche
Leische

SEKCIJA 194
115.

Tshrete*
Tseret
Tschrete*

99

116.

zu Tiechern

/

117.

D. Bukova Slaka

D. Bukova
Slaka

D. Tichern*
Tiecherie
Tiehern
Tiecher
D. Bukova Slaka
Bukova Slaka

118.

Croatische Mhl

/

Croatische Mhl

119.

Kostamany zu
Bukova Slaka

Kostamany

Kostamay Huer

Teharje

A1

Bukovžlak

A1

hrvaški mlin
tudi na
sekciji173/A2
Bežigrad

A1
A1

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Opisi, Karte.

Legenda:
j. v. k. - jožefinska vojaška karta
/
- naselja ni vrisanega na kopiji j. v. k., vasi/trga/mesta ni v zabeleženega v Opisih,
ni slovenskega poimenovanja
*
- zapis v naslovu opisa posamezne vasi/trga/mesta
**
- koordinate na j. v. k.
*** - povzeto po Opisih
7.2. VODOVJE
Na obravnavanem ozemlju je edina, ki je na jožefinski vojaški karti poimenovana kot
reka, reka Savinja. Savinja teče skozi sekcije 163, 174 in 193. Na vseh originalih je
Savinja poimenovana kot »Sann Fluss«, medtem ko se na kopijah pojavljajo kar trije
zapisi, kot »Fl. Sann, Sann Fluss in Sann Flus«. V Opisih pa se zapisi od sekcije do
sekcije razlikujejo, zato se pojavlja zelo veliko različnih oblik zapisov (»Flu Sann,
Sann Flusz, Sann Fluss, Sann, Sann Flu«.
Ostali vodotoki imajo po večini ob imenih še zapis »Bach« - potok. Potoki, ki imajo
dodano oznako, se pojavljajo v treh različicah. Prevladuje zapis, kjer je pred imenom
potoka oznaka »Bach«, npr. »Bach Oglania«. Nekaj je primerov, ko se oznaka »Bach»
pojavlja za imenom potoka, npr. »Wolska Bach«. V primeru Ložnice se celo pojavlja
zapis »Losnicza bach«, ko je oznaka »bach« pisana z malo začetnico. En sam primer pa
je, da se pred imenom potoka pojavi le velika tiskana črka B s piko (B.-Bach-potok). Gre
za primer potoka Bistrica. Nekaj potokov na karti je takšnih, ko so navedena le njihova
imena, npr. Podvinska Struga, Lava, Zibika, Koprivnica in Sušnica. Na kopijah kart so
zapisi skoraj identični tistim na originalih. Razlike v zapisih med originalnimi kartami in
kopijami so pri potokih Bolska, Lava, Velika Reka, Zibika, Bistrica in Ložnica.
Zanimiva je tudi primerjava potokov, ki tečejo skozi različne sekcije:
Bach Hodinia oder Hdau - / - Bach Hodinia/Bach Hudinia - Hudinja (sekcija 173),
Hodina Bach - Hodina Bach - Bach Hodinia - Hudinja (sekcija 193),
Bach Hodinia - / - Bach Hodinia - Hudinja (sekcija 194);
Bach Volska - Wolska Bach - Bach Volska - Bolska (sekcija 174),
Wolska Bach - Wolska Bach - Wolska Bach/Walska Bach - Bolska (sekcija 175).
Podobne razlike v zapisih so še pri potokih Ložnica, Koprivnica in Sušnica.
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Večina potokov je poimenovanih tako kot danes, le da se pojavljajo v različnih zapisih
ter v nemškem jeziku. Slovensko poimenovanje je le v primeru (Podvinske) Struge. Na
jožefinski vojaški karti je le en potok – »Veliki Globok«, ki nima slovenskega
poimenovanja. Zanimivo je, da se ta potok ne nahaja ne na kopiji karte, niti ga ne
omenjajo Opisi.
Tabela št. 6: Primerjava zapisov imen vodovja po sekcijah.
J. V. KARTA
ORIGINAL

J. V. KARTA
KOPIJA***

Sann Fluss

Fl. Sann

OPISI

DANAŠNJE
IME

**

SEKCIJA 163
1.

Flu Sann

Savinja

A2

Hudinja

A2

Savinja

A1
C2

Bolska
Ložnica

A2
B2

Podvinska
Struga

SEKCIJA 173
2.

Bach Hodinia oder
Hdau

/

Bach Hodinia
Bach Hudinia

SEKCIJA 174
3.

Sann Fluss

Sann Fluss

4.
5.

Bach Volska
Bach Losniz/
Losniz Bach

Wolska Bach
Bach Losniz/
Losniz Bach

6.

Struga

Struga

7.

Studenicza

8.
9.
10.
11.

Reka Bach
Sioka
B. Bistriza
Koprivnicza

Sdudeniza
Bach
Rieka Bach
Sioka Bach
Bistriza
Koprivniza

12.

Sausnicza

Sausniza

Sann Flu
Flu Sann
Sann
Sann Fluss
Sann Flusz
Bach Volska
Bach Losniz
Bach Losniza
Bach Losnicz
Struga
Studiniza

Lava

B1
B2
C2
B2

Bach Reka
/
Bistriza
Bach
Koprivniza
Koprivniza
Bach Sausniza
Sausniza

Velika Reka
Zibika
Bistrica
Koprivnica

B2
B2
C2
D2

Sušnica

D2

SEKCIJA 175
13.

Wolska Bach

Wolska Bach

Wolska Bach
Walska Bach

Bolska

D1
D2

SEKCIJA 193
14.

Bach Koprinia

/

Kopriniza
Koprinza

Koprivnica

D1
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15.

Sann Fluss

Sann Flus

16.
17.
18.

Bach Losniz
Sausniza
Hodina Bach

Losniza Bach
/
Hodina Bach

19.
20.
21.

Bach Hodinia
Losnicza bach
Bach Oglania

/
Lasnicza bach
/

22.

Veliki Globok

/

Sann
Sann Flu
Bach Lossniz
Bche Sausniza
Bach Hodinia

Savinja

D1

Ložnica
Sušnica
Hudinja

D1
D1
D1

Hudinja
Ložnica
Voglajna

A1
A1
A1

/

A1

SEKCIJA 194
Bach Hodinia
Bach Losniza
Bach Oglania
Oglanie
Oglanja
/

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Opisi, Karte.

Legenda:
j. v. k. - jožefinska vojaška karta
/
- reke/potoka ni vrisanega na kopiji j. v. k., reke/potoka ni zabeleženega v Opisih
ni slovenskega poimenovanja
**
- koordinate na j. v. k.
*** - povzeto po Opisih
7.3. HRIBOVJA
Čeprav Spodnjo Savinjsko dolino obroblja višji vzpeti svet, je tako na originalu kot
kopiji kart malo poimenovanj hribovij (le na sekciji 173 in 174).
Vsa hribovja z izjemo dveh (Tolsti vrh, Burkeljčev hrib) so na jožefinski vojaški karti
(original) označena z veliko tiskano črko B in piko (B. – Berg - hrib), npr. B. Bukoje - B.
Bukoje – Bukoje - Bukovica.
Kopije jožefinske vojaške karte, z izjemo dveh, nimajo oznake za hrib.
V enem primeru ni slovenskega poimenovanja. Nekateri od vrisanih hribov so v
nemščini, npr. Saxenberg – Saxenberg – Saxemberg - Burkeljčev hrib.
Zanimiv je primer Strmelja. Le-ta je na jožefinski vojaški karti označen kot hrib, danes
pa je to ime gozda
Tabela št. 7: Primerjava zapisov imen hribovja po sekcijah.
J. V. KARTA
ORIGINAL

J. V. KARTA
KOPIJA***

B. Ban
B. Stermez

B. Ban
/

OPISI

DANAŠNJE
IME

**

SEKCIJA 173
1.
2.

/
Stermez

/
Strmelj

A2
A2

Tolsti vrh

A2

Gradišče

B1

SEKCIJA 174
3.

Dosti Verch

Tolsti Verh

4.

B. Gradish

Gradish

Toszti Verh
Tolsti Verh
Berg Gradishe
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5.
6.
7.

B. Sulian
Saxenberg
B.Bukoje

/
Saxenberg
B.Bukoje

Sulian
Saxemberg
Bukoje

Lajnarjev hrib
Burkeljčev hrib
Bukovica

B2
B2
C2

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Opisi, Karte.

Legenda:
j. v. k. - jožefinska vojaška karta
/
- hribovja ni vrisanega na kopiji j. v. k., hribovja ni zabeleženega v Opisih,
ni slovenskega poimenovanja
**
- koordinate na j. v. k.
*** - povzeto po Opisih
7.4. OSTALA GEOGRAFSKA IMENA
Največ je na karto vrisanih gradov in cerkva. Za gradove so uporabljali različne oznake.
Največkrat se pred imeni gradov pojavlja oznaka »Hof« ali »Schlos«, poleg teh dveh
oznak pa še »Hoff, H(of), Schloss, Edelhoff«. Vsa imena gradov so v nemščini. Tudi na
kopijah se oznake za grad nahajajo pred imeni gradov. Tudi ti zapisi se razlikujejo, tako
najdemo oznake »Hof, Schlos, Edelhoh ter Schlo«.
Zapisi imen gradov so na obeh kartah povečini identični, z izjemo nekaj primerov, npr.
Hoff Neu Cilli - Hof Ne Cilli - New Ciller Hof - grad Novo Celje;
Hof Weichselstdten - Hof Weichselsttten - grad Tabor.
Gradovi so imeli z vojaškega vidika pomembno vlogo in so zato opisani tudi v Opisih, v
rubriki opombe.
Druga najpogostejša so imena cerkva. Na originalih kart so zapisana kot »St.« ter ime
cerkve, na kopijah pa imajo poleg imena še zapis »Sct.« (Svet-a,i), npr. St. Josef - Stc.
Josef - St. Josef Kirchen - cerkev Sv. Jožefa.
V enem primeru je le zapis: Mutter Gottes - Mutter Gotes - / - cerkev Sv. Marije.
V dveh primerih pa je pred imenom cerkve velika tiskana črka H s piko, vendar samo na
originalu, npr: H. Geist - / - H. Geist - cerkev Sv. Duha. Cerkvi se omenjata tudi v
Opisih. Tudi imena cerkva so v nemškem jeziku.
Imena so na originalih in kopijah kart po večini identična, npr. St. Anna – Sct. Anna – St.
Anna – cerkev Sv. Ane. V Opisih je poleg imena cerkve dodana še beseda »Kirchen« cerkev, npr. St. Martin – Sct. Martin – Kirchen St. Martin – cerkev Sv. Martina. Beseda
»Kirchen« se lahko nahaja pred ali za imenom cerkve. V dveh primerih je tudi v Opisih
brez poimenovanja »Kirchen«.
Med ostalimi geografskimi imeni so na originalu kart vpisana še naslednja imena:
pokrajinsko ali zemljiščno ime (npr: SANN BODEN - Savinjska dolina), dvorci,
gostilne, župnišča, vislice, samotne kmetije (poimensko poimenovane), kapele, pristave,
mitnica, kamnolom, rudnik železa, kapucinski samostan in minoritska klet.

Tabela št.8: Primerjava zapisov imen gradov, cerkva in drugih geografskih imen
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po sekcijah.
OPISI

DANAŠNJE
IME

**

grad Tabor

A2

cerkev Sv. Marije
cerkev Sv. Jerneja

A2
A2

cerkev Sv. Marjete

A2

/
………………..
pokrajina ali
zemljiščno ime

A2

cerkev Sv.
Miklavža
grad Šenek

A1

grad Komenda

A1

dvorec
gostilna
grad Gorica
grad Prebold
župnišče

A1
A2
A2
A2
A2

vislice

A2
D2
B1

J. V. KARTA
ORIGINAL

J. V. KARTA
KOPIJA***

2.
3.

Hof Weichselstten
Mutter Gottes
St. Jerne

Hof Weichselstdten
Mutter Gottes
Sct. Jerne

4.

St. Margaretha

Sct. Margaretha

5.

Dubrava

Dubrava

6.

St. Nicolai

Sct. Nicola

7.

/

9.
10.
11.
12.
13.

Schlos
Schneg
Schlos
Haillenstein
Edelhoff
WH
Gorcz hof
Hof Pragwold
Pfarhaus

Schlos
Haillenstein
/
/
/
/
/

14.

Galgen

Gericht

St. Nicolai
Kirchen
Schlo
Schneg
Heilenstein
(detto)
Hoff
/
/
Hoff Pragwald
Pfarrhau
Pfarr Hau
Pfarr Haus
Pfarhaus
Galgen

15.

Stemsek

/

/

16.

Korber

Korber

/

17.

Arniak

Arniak

/

18.
19.
20.

St. Margaretha
St. Dominicus
Mayerhoff

Sct. Margaretha
Sct. Dominikus
/

St. Margaretha
St. Dominicus
Mayerhoff

Strmšek
………………..
samotna kmetija
/
………………..
samotna kmetija
Arnšek
………………..
samotna kmetija
cerkev Sv. Marjete
kapela
pristava

21.
22.

Mauth
St. Gertrudy

/
Sct. Gertraut

Mauth
Kirchen St.

mitnica
cerkev Sv. Jedert

SEKCIJA 173
1.

Hof
Weichselsttten
/
St. Jerne oder
Bartholomei
Kirchen
Margarethe
Kirchen
/

SEKCIJA 174

8.

A1

B1
B1
B1
B1
B1
D1
B2
C1
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23.
24.

H(of) Pleuna
Edelhof Salog

/
Edelhof Salog

25.
26.

Hoff Neu Cilli
St. Rock

Hof Ne Cilli
Sct. Roch

27.

H. Creutz

/

28.
29.
30.
31.

SANN BODEN
Steingruben
Eisz Gruben
Forst wald

SANN BODEN
/
/
/

Gertrudis oder
Jedert
Hoff Pleuna
Salog Hof
Hof Salog
Hoff Sallog
New Ciller Hof
Pfarr Kirchen
St. Rock
Kirchen St.
Creuz
/
/
/
/

grad Plevna
grad Zalog

C2
C2

grad Novo Celje
cerkev Sv. Roka

C2
C2

cerkev Sv. Križa

C2

Savinjska dolina
kamnolom
rudnik železa
/
………………..
pokrajina ali
zemljiščno ime

C2
C2
C2
D2

grad Brode

C1

grad Podgrad

C1

cerkev Sv.
Jeronima
grad Heckenberg

C1
D1

cerkev Sv. Martina

D1

cerkev Sv. Roka

D1

gostilna
cerkev Sv. Jurija

D2
D2

grad Celje
stari grad Celje

D1
D1

cerkev Sv. Duha
cerkev Sv. Jožefa

D1
D1

cerkev Sv.
Miklavža

D1

SEKCIJA 175
32.

Schlos Brodish

Schlos Brodisch

33.

Schloss
Pongrad
St. Hyeronimy

Schlos Pongrad
Sct. Hyeronomy

36.

Altes Schlos
Hegenberg
St. Martin

Schlo
Hegenberg
Sct. Martin

37.

St. Rockus

Sct. Rochus

38.
39.

W.H.
St. Jure

/
Sct. Jure

40.
41.

Schloss (Cilli)
altes Schlos Zilli

42.
43.

Schloss (Cilli)
Altes Schlos
Cilli
H. Geist
St. Josef

44.

St. Nicolai

Nicola

34.
35.

Schloss
Brodisch
Schlo
Brodisch
Schloss
Pongrad
Kirchen St.
Heronimy
Altes Schloss
Hegenberg
Kirchen St.
Martin
Kirchen St.
Rokuss
/
Kirchen St. Jure
in Tabor

SEKCIJA 193

/
Sct. Joseph

Schlo
altes Schlo
Cilli
H. Geist
St. Josef
Kirchen
St. Nicolai
Kirchen
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Capuciner Kloster

47.
48.

Capuciner
Kloster
Minoriten
Keller
Hoff
Mayerhffe

49.
50.

St. Stefan
St. Anna

Sct. Stephan
Sct. Anna

45.
46.

Capuciner
Kloster
Minoriten
Keller
Hoff
/

/
Hof
Mayerhfe

kapucinski
samostan
minoritska klet

D1
D1

dvorec
pristava

D1
D1

cerkev Sv. Štefana
cerkev Sv. Ane

A1
A1

SEKCIJA 194
St. Stefan
St. Anna

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Opisi, Karte.

Legenda:
j. v. k. - jožefinska vojaška karta
/
- objekta ni vrisanega na kopiji j. v. k., objekt ni zabeležen v Opisih
ni slovenskega poimenovanja
**
- koordinate na j. v. k.
*** - povzeto po Opisih
7. 5. CESTE IN OZNAČBE POVEZANE S PROMETOM
Za slednjo tabelo sem se odločila, ker se mi je zdelo zanimivo, da imajo ceste in poti
poimenovanja, in sicer imajo ceste ter poti točno določeno ali vodijo iz ali proti
posamezni vasi, trgu oz. mestu, npr.: (Strasse) nach Letush – cesta proti Letušu;
(Strasse) von Letuss – cesta iz Letuša.
Ceste so označene kot »Strasse«, pot kot »Weg«. Posebej je označena »komercialna
cesta« (»Commercial Strasse«) ter vozna pot (»Fahrweg«).
Poleg poimenovanja cest in poti sem na originalih kart zasledila še oznake za milje.
Tabela št. 9: Primerjava zapisov cest in ostalih označb povezanih s prometom
po sekcijah.
J. V. KARTA
ORIGINAL

J. V. KARTA
KOPIJA***

DANAŠNJE
POIMENOVANJE

**

pot proti Gornjemu
Gradu
cesta iz Malih Braslovč
cesta proti Podvinu pri
Polzeli

A2

SEKCIJA 163
1.

Weg nach Oberburg

/

2.
3.

(Strasse) n(ach) Klein Fraslau
(Strasse) nach Podvin

/
/

A2
A2

SEKCIJA 173
4.
5.
6.

(Strasse) v(on) Lokovna
(Strasse) v(on) Cilli
42

7.
8.
9.

(Strasse) nach Letush
(Strasse) von Letuss
(Strasse) von Retsiza

/
von Cilly
/

cesta iz Lahovne
cesta iz Celja
42 milj

A2
A2
A2

cesta proti Letušu
cesta iz Letuša
cesta iz Rečice ob Paki

A1
A1
A1

SEKCIJA 174
/
/
/
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10.

Fahrweg nach Oberburg

11.
12.
13.
14.
15.
16.

(Strasse) von Schloss Sanek
(Strasse) von Podverhom
(Strasse) von Kapla
45m
44½m
Triester Commercial Strasse
nach Cilli

17.
18.
19.

44m
43½m
(Strasse) von Bukoze

Fahrweg von
Oberburg
/
/
/
/
44½m
Commercial von
Laibach nach
Gratz
/
/
/

vozna pot proti
Gornjemu Gradu
cesta iz Žovneka
cesta iz Podvina
cesta iz Kaple
45 milj
44,5 milje
tržaška »komercialna
cesta« proti Celju /
»komercialna cesta« iz
Ljubljane proti Gradcu
44 milj
43,5 milj
cesta iz Zabukovice

A1
A1
A1
A2
A2
B2
B2

C2
C2
C2

SEKCIJA 175
20.
21.
22.
23.
24.

(Strasse) nach Gomilsko
(Strasse) nach Gline
(Strasse) n(ach) Komentshe
45½m
(Strasse) n(ach) Berbotshak

/
/
/
/
/

25.
26.

(Strasse) von Lehndorf
(Commercial Strasse) von
Lehndorf

/
(Commercial
Strasse) von
Laibach

27.

(Strasse) nach Hoheneck

28.
29.

Strasse nach Croatien
(Strasse) n(ach) Tichern

Commercialstras
se nach
Hoheneck
/
/

cesta proti Gomilskemu
cesta proti Glinjam
cesta proti Kamenčam
45,5 milj
/

D1
D1
D1
D2
D2

cesta iz Levca
»komercialna cesta« iz
Levca/
»komercialna cesta« iz
Ljubljane
»komercialna cesta«
proti Vojniku

D1
D1

SEKCIJA 193

D1

cesta proti Hrvaški
cesta proti Teharjem

D1
D1

cesta iz Trnovelj
cesta iz Leskovca
cesta iz Ljubečne
deželna cesta

A1
A1
A1
A1

SEKCIJA 194
30.
31.
32.
33.

(Strasse) von Ternaule
(Strasse) von Leskovez
(Strasse) von Labeshnojo
Landstrasse

/
/
/
/

Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1999, Opisi, karte.

Legenda:
j. v. k. - jožefinska vojaška karta
/
- ceste ali druge označbe ni na kopiji j. v. k., ni slovenskega poimenovanja
**
- koordinate na j. v. k.
*** - povzeto po Opisih
Avtorjem dela »Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, Opisi (5. zvezek)« sta bila
pri današnjih krajevnih imenih osnova dela Atlas Slovenije in Slovenska krajevna
imena. Pri imenih cerkva so si za področje ljubljanske škofije pomagali z delom
Šematizem ljubljanske nadškofije, za področje mariborske škofije pa z delom Letopis
Cerkve na Slovenskem. Pri imenih gradov so si pomagali s faksimilirano izdajo
107

»Topographia ducatus Carnioliae Modernae«. V pomoč pa so jim bila še Krajevni
leksikon dravske banovine, Krajevni leksikon Slovenije, Imenik krajev za Kranjsko in
Štajersko ter topografske karte.
7.6. ŠE NEKAJ BESED O GEOGRAFSKIH IMENIH OBRAVNAVANEGA
OBMOČJA
Pri prebiranju literature sem naletela na zanimivi deli avtorja Josipa Brinarja, in sicer
»Jezikovni izprehodi po okolici celjski« iz leta 1925 in »Slovarček zemljepisnih imen,
njih izvir in pomen« iz leta 1928. V prvi knjigi avtor razlaga nastanek imen naselij v ožji
in širši okolici Celja. V uvodu je podal razlago o pravilih, katera bi morali upoštevati pri
razlagi imen. Bolj zanimivo je avtorjevo drugo delo, v katerem v uvodu zopet poda svoja
videnja razlage imen, sledi pa razlaga imen krajev, gora, hribovij voda, po abecednem
redu. V slovarju so zajeta imena slovenskega kot nekdanjega jugoslovanskega prostora.
Zaradi zanimive razlage, sem v svoji diplomski nalogi povzela tista imena, ki jih
najdemo na območju Spodnje Savinjske doline.
Tabela št. 10: Izvor imen naselij, rek, potokov in hribovja po Brinarju.
ARJA VAS
BABNO
BEŽIGRAD
BRASLOVČE
BUKOVŽLAK
(Brinar je zapisal
BUKOV ŽLAK)
CELJE
ČRET/ZAČRET
GABRJE
GLINJE
GOMILSKO
PODGORJE
(pri Letušu)
PODGORA
GOTOVLJE
GRIŽE
GRUŠOVLJE
(Spodnje, Zgornje)
KAPLA
KAPLJA VAS
KASAZE
LISCE
LJUBEČNA
ZALOG, PODLOG,
MEDLOG
LOKROVEC

NASELJA
iz osebnega imena Arlt-ova (vas)
od »baba«, stara žena; tudi bajno bitje
brežji grad – na bregu nad Voglajno
iz osebnega imena Bratislav
bukov log
iz rimskega Claudia Celeia; latinsko ime je nastalo iz
keltskega korena »cel«
naselje na močvirnem ozemlju
naselbina na (ob) poseki gabrovega gozda
od glina; ilovnato (zablateno) ozemlje
od gomila; v bližini so sledovi rimskih grobov
iz samostalnika gora
naselbina pod goro; spojenka iz »pod« in »gora«
od gat; nasip, odvodni jarek
iz griže (množina); kamnit, prodnat svet
kraj, kjer rastejo hruške
od »kapela« (cerkvica)
morda iz »Jakop-lja vas« (patron cerkve)
bivališče »kaseza«; kneza, svobodnega kmeta
od »lis« (plešast, gol), hrib z goličavami
iz korena »lub«, v prvotnem pomenu najbrž vlažen,
močviren
od »log« - gozdič
iz »loka« - močviren travnik
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MIGOJNICE
(Brinar je zapisal
MEGOJNICE)
ORLA VAS
OSTROŽNO
PETROVČE
PREKOPA
PRESERJE
SELO (pri Vranskem)
ŠMARJETA (pri
Celju)
ŠMARTNO (ob Paki)
ŠKOFJA VAS
TABOR
TEHARJE
TOPOLOVEC
TRNOVLJE
(pri Celju)
ZAVODNA
VOJNIK
VRANSKO
VRBJE
ZALOG
(pri Šempetru)
ŽALEC
BISTRICA
BOLSKA
(Brinar je zapisal
BOLJSKA)
HUDINJA
KOPRIVNICA
LAVA
LOŽNICA
SAVINJA
SUŠNICA
VOGLAJNA
BUKOVICA
TOLSTI VRH

od »iga« (vrba)?
od »Orova vas«, spojenka iz (v)o in rov (jarek)
kraj porasel z ostrožino (robidovjem)
iz osebnega imena »Peter« -Petrović
od »prekop« (v bližini je naselje Brode)
sončen kraj; iz »presoje«
od »selo« - vas, naselbina
Sv. Marjeta
Sv. Martin
vas v posesti (brižinskih) škofov
od »tabor« - utrjen (obzidan) kraj
iz osebnega imena Tihar; koren »tih«. Možno je tudi iz
osebnega imena Diethart (v 14. stoletju Dyetharn).
od »topol« (drevo)
od »trn«; kraj, ki je bil porasel s trnjem
od »voda«; ponekod tudi od »zavod« - gozd
iz »(h)vojnik« - hojkov (jelov) gozd
od »vran« (krokar), pri Vranskem je ena od mogočih razlag
iz »vranj« - votlina v pečini, iz katere bruha vrelec
od »vrba« (drevo)
spojenka iz »za – logom«
naselje na obrežju; iz »žal« - genitiv žali (breg)
REKE/POTOKI
iz bistra (čista, hitro tekoča) voda
»poljska« - reka, ki teče po polju
reka, ki izvira v Kotu (severno od Vitanja); koren »kot« se
je ohranil v nemškem Ktting
potok, kjer rastejo na obrežju koprive
globoka (stoječa) voda v starih strugah
iz »log – nica«; reka, ki teče med logi (gozdovi)
prvotno Savna; iz prajezika su (sav –a- m) – reka (voda)
voda, ki se poleti »osuši«
spojenka »v«-»glini« (v narečju glina – glajna); struga je
glinasta in blatna
HRIBOVJA
bukov gozd
debeli vrh (gore); gora s tršatim (širokim) vrhom oz. od
»vrh«

Vir:Brinar, 1928, str. 11-31.
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Med novejšo literaturo, bi izpostavila predvsem članke dr. Antona Soreta z naslovom
Krajevna imena 1, Krajevna imena 2, Krajevna imena 3, Ledinska in krajevna imena v
Savinjsko-Sotelski Sloveniji in Vodna imena na območju Savinje, Zgornje in Srednje
Sotle. Za območje, ki ga obravnavam v svoji diplomski nalogi, sta zanimiva zlasti slednja
dva članka. V članku Ledinska in krajevna imena v Savinjsko-Sotelski Sloveniji avtor
ledinska in krajevna imena razvršča po njihovem izvornem pomenu v geografski sistem
in sicer na osnovi terenskega, kartografskega in statističnega gradiva. V članku je
ugotavljal še pogostost in razširjenost teh imen v Gornji Savinjski dolini, Celjski kotlini,
Velenjski kotlini z Vitanjskimi Karavankami, Sotelsko-Voglanjski Sloveniji in na
območju Spodnje Savinje. Avtor ugotavlja, da so krajevna imena stara dediščina, katerih
večina jih je nastala v času notranje kolonizacije, ki sega vse do 13. stoletja. Avtor
navaja, da vseh krajevnih in ledinskih imen ni bilo mogoče zajeti v obravnavo, saj
nekatera niso etimološko pojasnjena oz. po pomenu ne sodijo v geografski okvir. Dr.
Sore krajevna in ledinska imena razvršča glede na:
- lego (Šempeter v Savinjski dolini, Šmarjeta pri Celju, Podlog v Savinjski dolini,
Šešče pri Preboldu, Šmartno ob Paki);
- kamninsko sestavo tal (Kamenče, Glinje);
- površje (Breg pri Polzeli, Zaloška Gorica, Vrhe, Podgorje pri Letušu, Podvrh,
Podgora);
- podnebje, prst, rastje (Medlog, Ložnica pri Žalcu, Podlog v Savinjski dolini,
Zalog pri Šempetru, Zadobrova, Bukovžlak, Vrbje, Topovlje, Leskovec, Trnovlje
pri Celju, Trnava, Ločica ob Savinji, Začret);
- živalstvo (Rakovlje);
- vodovje (Rečica ob Paki, Spodnje Roje, Zgornje Roje);
- prebivalstvo (Braslovče, Male Braslovče, Dobrteša vas, Šentrupert, Šmatevž, Sv.
Lovrenc, Šmarjeta pri Celju, Šempeter v Savinjski dolini);
- naselja (Dobriša vas, Arja vas, Drešinja vas, Latkova vas, Ojstriška vas, Orova
vas, Selo pri Vranskem, Tabor);
- socialno-posestno odnose (Škofja vas, Kasaze);
- poljedelstvo (Poljče);
- sadjarstvo (Spodnje Grušovlje, Zgornje Grušovlje);
- vinogradništvo (Podvin, Zaloška Gorica, Podvin pri Polzeli);
- obrt (Stopnik);
- rudarstvo in industrijo;
- trgovino;
- promet (Brode).
Drug članek pa se nanaša na vodna imena. Avtor je vodna imena povzel s temeljnih
topografskih načrtov in Krajevnega leksikona Slovenije (3. knjiga). V primerjavi s
ledinskimi in krajevnimi imeni je vodnih imen precej manj. Precej vodnih imen avtor ni
pojasnil (npr. Paka, Savinja, Voglajna). Avtor ugotavlja, da so imena večjih rek starejša
kot krajevna imena, saj segajo nekatera celo v predindoevropsko dobo. Vodna imena
sestavljena iz dveh besed so občna imena dopolnjena z imeni oseb, naselij ali z drugimi
značilnimi lastnostmi. Avtor tako loči:
- pri večjih rekah zgornji, srednji in spodnji tok, vendar pa to določilo ni vedno
sestavni del vodnega imena;
- številni potoki, struge, grabni ip. se imenujejo po naselju, kjer izvirajo oz. skozi
katerega tečejo (Letuška Struga, Podvinska Struga, Grušoveljska Godomlja);
- zvezo vodnih imen z ledinskimi in orografskimi. V tej skupini še podrobneje
razčlenjuje imena npr. na vodna imena povezana s površjem, gozdovi, rastlinami,
prebivalstvom, rečnim dnom ipd.

110

8. ZAKLJUČEK
Diplomsko delo je historično-geografskega značaja. Kot geografinjo in zgodovinarko
me je zanimalo, v kolikšni meri lahko določeno zgodovinsko dogajanje pripomore k
preoblikovanju pokrajine. Na primer zasaditev nekaj sadik hmelja je tekom let privedlo
do tega, da je gojitev hmelja postala za večino kmetov obravnavanega območja
življenskega pomena, hmeljski nasadi pa dajejo danes pokrajini značilen pečat.
Metoda, ki sem jo uporabila pri svojem delu se mi zdi primerna tako za časovno obdobje,
kot velikost obravnavanega območje in nenazadnje tudi za karte, ki sem jih imela na
razpolago.
Pri analizi pokrajinskih sprememb sem se omejila na šest izbranih elementov, ki so vidni
tako na jožefinski vojaški kot današnji topografski karti. Glede kako natančno je bila
izrisana jožefinska vojaška karta, bi se lahko naredila še analiza površinskih sprememb.
Vendar izbor elementov, ki sem jih analizirala v nalogi ni naključen, pač pa so
prometnice, mostovi, mlini, reke, potoki, naselja in rastje podrobno predstavljeni tudi v
Opisih (dodatek h kartam). Tako so mi bili Opisi - poleg kart - še dodatna pomoč, da sem
lahko v zaključku celovito predstavila spremembe, ki so nastale v pokrajini v dobrih 200
letih.
Kot sem predvidevala so se najbolj spreminjala naselja (pozidane površine), in sicer na
račun dviga števila prebivalcev. Moja domneva, da se je število prebivalstva povečalo pri
večini naseljih se ni izkazala za pravilno. Še vedno je namreč največ naselij, ki imajo
med 101 in 200 prebivalci, enako kot v preteklosti. Število prebivalcev pa se je povečalo
zlasti na račun naselij, ki jih je zajela industrializacija – bodisi gre za naselja, ki so v
bližini mesta Celje, ob savinjski železnici oz. v bližini premogovnikov.
Odprto puščam vprašanje v kolikšni meri bi se dalo v analizo jožefinske vojaške karte
vključiti tudi franciscejski kataster iz leta 1825. Glede na merilo katastra – 1 : 2880, bi
lahko kataster uporabili predvsem pri analizi poselitve, in sicer glede spremembe
zazidalnih površin ter analizi geografskih imen.
V pomoč pri delu mi je bilo tudi poznavanje zgodovine. V mojem primeru tudi
poznavanje zgodovine starejšega datuma. Že Rimljani so postavili prve zametke
poselitve – zlasti ob trgovsko-vojaški poti – na katero se je v veliki meri vezala vsa
kasnejša poselitev pokrajine. Tudi na jožefinski vojaški karti je opazna večja
koncentracija vasi ravno ob tej nekdaj pomembni poti (»komercialna cesta«).
Čas, v katerem je nastala jožefinska vojaška karta, je doba Marije Terezije in Jožefa II.
Za to obdobje so glavna značilnost številne reforme. V želji po povečanju davčne kot
vojaške moči države, se je pojavila tudi potreba po vnovičnem kartiranju avstrijskih
dežel in nastanku jožefinske vojaške karte.
Pokrajinske spremembe sem analizirala s pomočjo izbranih elementov, ki jih je
mogoče razbrati s jožefinske vojaške kot današnje topografske karte. V analizo so bile
zajete prometnice, mostovi, mlini, vodovja, naselja in rastje.
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V analizi prometnega omrežja (karta št. 8) ugotavljam, da se v primerjavi z drugo
polovico 18. stoletja ni bistveno spremenilo, le da so danes ceste po večini asfaltirane.
Nekdanja »komercialna cesta« Dunaj–Trst je ostala vse do odprtja avtoceste Ljubljana–
Maribor glavna prometna žila, saj je bila po njeni trasi speljana magistralna cesta
Ljubljana–Maribor. Pomembna nova prometna povezava je danes avtocesta, ki pa ne
poteka po osrednjem ravninskem delu, temveč je pomaknjena na severno obrobje doline.
Z odprtjem avtoceste je na pomenu izgubila tudi magistralna cesta Celje–Maribor, ki
poteka skozi Vojnik. Precej manj je nekdanjih stranskih poti, nekatere od njih so se
ohranile kot kolovozi, ki vodijo do hmeljskih nasadov. Tudi nekdanji kolovozi in
stranske poti proti višjemu hribovskemu svetu so danes povsem normalno prevozne in
povečini asfaltirane. Pomembno vlogo je pri razvoju Spodnje Savinjske doline odigrala
železnica. Celje je postalo pomembno železniško križišče poti proti Mariboru, Zidanem
Mostu in Velenju.
Karta št. 8: Cestno omrežje na obravnavanem območju v obdobju jožefinske vojaške
in današnje topografske karte.

»tovorna cesta
proti Gornjemu
Gradu«, danes
magistralna cesta
proti Mozirju

savinjska
železnica

avtocesta
Ljubljana-Maribor

»komercialna cesta«
Dunaj-Trst, danes
magistralna cesta
Ljubljana-Maribor

večja koncentracija
nekdanjih poti
(v primerjavi z danes)

2500m
Vir: Lastna analiza jožefinske vojaške karte (Slovenija na vojaškem zemljevidu
1763-1787, 1999, Karte) in današnje topografske karte (Državna topografska karta
Republike Slovenije 1:25 000).

Legenda:
____ - odsek »komercialne ceste« Dunaj-Trst na obravnavanem območju Spodnje
Savinjske doline. Magistralna cesta Ljubljana-Maribor poteka po isti
trasi kot je nekdaj »komercialna cesta«;
____ - odsek »tovorne ceste proti Gornjemu Gradu« na obravnavanem območju. Po
isti trasi je danes poteka magistralna cesta proti Zgornji Savinjski dolini;
____ - avtocesta Ljubljana-Maribor;
____ - železniško omrežje obravnavanega območja. Po osrednjem ravninskem delu
vodi proti Velenju t.i. savinjska železnica;
#
- območja, kjer je bilo na jožefinski vojaški karti v primerjavi z današnjo
topografsko karto precej več poti.
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Z razvojem prometa se je povečala tudi potreba po izgradnji mostov (karta št. 9). V
preteklosti so bili mostovi na Savinji in njenih pritokih leseni. Le redki so bili podzidani.
Mostov je bilo relativno malo, glede na to, da je po obravnavanem območje tekla reka
Savinja ter še nekateri drugi večji potoki. Sklepam, da so mostove zgradili le tam, kjer so
strmi bregovi ali pogoste poplave onemogočale prehod oz. prevoz skozi vse leto. Število
mostov se je do današnjih dni bistveno povečalo. Žal so bile številne struge potokov v
sedanjosti preusmerjene, tako da natančna primerjava glede na lokacijo ni možna.
Zanimiva je številčna primerjava mostov za reko Savinjo, kot največji vodotok Spodnje
Savinjske doline. V drugi polovici 18. stoletja so bili na Savinji štirje leseni mostovi in
ena brv; danes pa je devet mostov, ena brv ter most za pešce. Kot lahko vidimo, se je
samo na Savinji število mostov podvojilo.
Karta št. 9: Mostovi na obravnavanem območju v obdobju jožefinske vojaške in
današnje topografske karte.

most (današnja
topografska karta)

most (jožefinska
vojaška karta)

2500m

most (jožefinska vojaška,
današnja topografska karta)

brv (jožefinska
vojaška karta)

Vir: Lastna analiza jožefinske vojaške karte (Slovenija na vojaškem zemljevidu
1763-1787, 1999, Karte) in današnje topografske karte (Državna topografska karta
Republike Slovenije 1:25 000).

Legenda:
- mostovi vrisani na današnji topografski karti,
- mostovi vrisani na jožefinski vojaški karti;
- brvi vrisani na jožefinski vojaški karti.
Če se je bistveno povečalo število mostov, pa se je do danes ohranilo zelo malo mlinov
(karta št. 10). V preteklosti je bilo na Savinji in ostalih vodotokih kar petintrideset
mlinov. Danes pa jih lahko na topografski karti naštejemo le pet, pa še ti se nahajajo na
drugih lokacijah, tako da se dejansko do danes ni ohranil niti eden od starih mlinov. Na
Savinji so bili le štirje mlini, in sicer dva pri Malih Braslovčah in dva v Celju, pri
Spodnjem gradu. Teh mlinov danes ni več. Zastavlja se vprašanje, zakaj na Savinji ni
bilo več mlinov? Vzrok je bil verjetno v hudourniškem značaju Savinje, ki ga je imela
reka še nekaj časa potem, ko je zapustila sotesko pri Letušu. Med ostalimi potoki je bilo
največ mlinov na Ložnici, Bolski in Podvinski Strugi. Na Ložnici in Bolski danes mlinov
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ni več. Na Podvinski Strugi pa sta še dva mlina. Zlasti Podvinska Struga je bila v
preteklosti znana po tem, da je poganjala kar nekaj mlinov in žag, ob katerih so nastali
tudi prvi zametki kasnejših tovarn.
Karta št. 10: Mlini na obravnavanem območju v obdobju jožefinske vojaške in
današnje topografske karte.

mlini (jožefinska
vojaška karta)

2500m

mlini (današnja
topografska karta)

Vir: Lastna analiza jožefinske vojaške karte (Slovenija na vojaškem zemljevidu
1763-1787, 1999, Karte) in današnje topografske karte (Državna topografska karta
Republike Slovenije 1:25 000).

Legenda:
- mlini vrisani na današnji topografski karti;
- mlini vrisani na jožefinski vojaški karti.
V analizi vodotokov (karta št. 11) sem ugotavljala predvsem razlike, ki so nastale zaradi
regulacije tako Savinje kot ostalih potokov. V preteklosti so vodotoki precej bolj vijugali,
danes pa so njihove struge zaradi regulacij izravnane. Zlasti je to opaziti pri Savinji, ki je
imela v preteklosti številne mrtve rokave in otoke prodnih nanosov. Njen tok se je potem,
ko je prešel na ravnico, precej upočasnil. Čeprav je regulacija prinesla številne prednosti
(širitev njivskih površin in naselij bližje k reki), pa je regulacija povzročila tudi številne
nevšečnosti, do katerih prihaja zlasti ob višjih vodostajih. Ob naraslih vodah je zato na
udaru zlasti mesto Celje, ki ga je v zadnjih desetletjih prizadelo kar nekaj hujših poplav.
Vzrok je hitrejši tok, ob reki ni več mrtvih rokav, kamor bi se lahko višek vode razlival, v
Celju pa naredi reka še večji ovinek proti Laškem. Poleg Savinje so na posameznih
odsekih regulirani še Bolska, Trnavica, Trebnik, Ložnica, Pirešica, Koprivnica, Sušnica,
Hudinja in Voglajna. Izpostavila bi predvsem Ložnico, ki je v preteklosti precej
poplavljala in zamočvirjala območje med Spodnjimi Založami in Gotovljami. Ta
problem niso rešili le z regulacijo, temveč so zgradili tudi razbremenilni kanal. Le-ta se
začenja pri Spodnjih Založah, poteka mimo Orove vasi ter se južno od Polzele izliva v
Savinjo. Na območju med Zgornjimi Grušovljami in Podlogom v Savinjski dolini so
pogosti izviri talne vode. Da bi tla postala primerna za kmetijsko obdelavo so zgradili t.i.
osuševalne kanale (npr. Srednji kanal). Na današnji topografski karti sta spremenjena
tokova Sušnice in Koprivnice. V drugi polovici 18. stoletja se je Sušnica izlivala v
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Savinjo, Koprivnica pa v Hudinjo. S preusmeritvijo strug potokov, se danes oba izlivata
v Ložnico.
Karta št. 11: Vodovje na obravnavanem območju v obdobju jožefinske vojaške in
današnje topografske karte.
nova struga

stara struga

razbremenilni
kanal

osuševalni kanal

regulirane struge
2500m
Vir: Lastna analiza jožefinske vojaške karte (Slovenija na vojaškem zemljevidu
1763-1787, 1999, Karte) in današnje topografske karte (Državna topografska karta
Republike Slovenije 1:25 000).

Legenda:
______ - s črno črto so označeni posamezni odseki vodotokov, ki so na današnji
topografski karti regulirani;
______ - z rdečo črto so označene stare struge potokov, vrisane na jožefinski
vojaški karti;
……… - z rdečo prekinjeno črto so označene nove struge potokov, vrisane na
današnji topografski karti;
______ - z rumeno črto je označen razbremenilni kanal potoka Ložnice. Začenja se
pri Spodnjih Založah, poteka mimo Orove vasi ter se južno od Polzele
izliva v Savinjo;
______ - z roza črto je označen potok Grušoveljska Godomlja. Na jožefinski vojaški
karti potok ni vrisan;
……… - z roza prekinjeno črto so označeni osuševalni kanali. Najdaljši je t.i. Srednji
kanal.
Že v drugi polovici 18. stoletja je bila poselitev (karta št. 12) skoncentrirana na
osrednjem ravninskem predelu, na rečnih terasah Savinje, Bolske in Ložnice. V
preteklosti so naselja ležala na robu poplavnega sveta, z regulacijo - zlasti Savinje - pa so
se začela naselja širiti tudi na poplavno ravnico tik reke. Poleg novejših delov naselij so
zlasti pogoste skupine počitniških hiš. Manj intenzivno so se razvijala naselja v
hribovitem svetu, kjer še danes prevladujejo samotne kmetije, ki ponekod prehajajo v
gručaste zaselke. Intenzivneje so se razvijala naselja ob prehodu potokov v ravninski
svet. Zlasti je bilo to opazno pri naseljih na južnem obrobju doline, kjer so se tudi
pojavile prve glažute, predilnica v Preboldu, keramična industrija v Libojah. Danes na
območju Spodnje Savinjske doline prevladujejo strjena naselja, ki so z razvojem
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industrije spremenila svojo videz. Z rastjo naselij se je pojavila tudi potreba po njihovi
širitvi. Le-ta je potekala tudi na račun najboljših kmetijskih zemljišč. Zato se je postopno
začela brisati meja med naselji in kmetijskimi zemljišči. Zlasti je bilo to vidno po 2.
svetovni vojni, ko je število prebivalstva hitro naraslo, kar je povzročilo tudi
spreminjanje funkcij naselja. Stara jedra vasi so v glavnem ohranila nekdanjo zasnovo,
do sprememb pa je začelo prihajati na obrobju, kjer so začeli nastajati novi deli naselij.
Ta so se od nekdanjih vasi ločila tako po funkciji kot videzu. Z širitvijo so se nekatere
nekdaj povsem samostojne vasi zlile v enotna naselja, npr. Šempeter v Savinjski dolini in
Dobrteša vas, Petrovče in Dobriša vas. Tudi staro mestno jedro Celja se je z
novogradnjami povezalo z nekdanjimi vasmi (Lava, Spodnja in Zgornja Hudinja,
Gabrje...) v enotno mestno naselje.
Karta št. 12: Poselitev na obravnavanem območju v obdobju jožefinske vojaške in
današnje topografske karte.
v eno naselje združeni
dve nekdanji vasi oz.
»področje«
trgi (jožefinska
vojaška karta)

mesto (jožefinska
vojaška karta,
današnja
topografska karta )

2500m

naselja  1000 prebivalci
(2002)

samostojno naselje
(po letu 1991)

Vir: Lastna analiza jožefinske vojaške karte (Slovenija na vojaškem zemljevidu
1763-1787, 1999, Karte) in današnje topografske karte (Državna topografska karta
Republike Slovenije 1:25 000).

Legenda:
- mesto; na obravnavanem območju je bilo v obdobju jožefinske vojaške karte
le mesto Celje, na današnji topografski karti pa sta mesti Celje in Žalec;
- trgi vrisani na jožefinski vojaški karti;
- naselja  1000 prebivalci (po štetju iz leta 2002);
- v eno naselje združeni dve nekdanji vasi oz. »področje« (npr. vas Spodnja Ložnica
in vas Zgornja Ložnica sta danes eno naselje - Ložnica pri Žalcu);
- samostojno naselje, nastalo po letu 1991. Na obravnavanem območju sta po letu
1991 nastali dve novi naselji - Novo Celje in Podvin.
Pri analizi rastja (karta št. 13) so vidne predvsem razlike, ki so nastale kot posledica
arondacije in komasacije v osrednjem ravninskem delu. Nastale so velike kmetijske
površine, zasajene s hmeljem. Regulacija Savinje in njenih pritokov kot izgradnja
osuševalnih kanalov so prav tako pripomogle k širjenju obdelovalnih površin. Čeprav je
Spodnja Savinjska dolina že močno deagrarizirana, industrializirana in urbanizirana, dve
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tretjini obravnavanega območja še vedno pripada obdelovalnim površinam. Le dobra
petina območja so gozdovi. Razmerje med obdelovalnimi površinami in gozdovi ostaja v
primerjavi z drugo polovico 18. stoletja približno enaka. Povečini so izginili le nekdanji
ravninski gozdovi. Manj je tudi površin pod pašniki, saj danes vodotoki manj poplavljajo
in zamočvirjajo. Do najmanjših sprememb na račun obdelovalnih površin je prišlo v
vzhodnem delu Spodnje Savinjske doline, kjer še vedno prevladujejo čreti in logi. Preden
je hmelj postal izrazito tržna poljedelska kultura so poskušali celo z nasadi murv. Na
Plevni je bila največja svilogojnica na Štajerskem. Žal ni bila rentabilna. V drugi polovici
18. stoletja je bilo po severnem in južnem obrobju precej razširjeno vinogradništvo. Do
danes se je ohranilo zelo malo površin pod vinogradi, so pa vinograde zamenjali
sadovnjaki. Ponekod so se uveljavili kot pomembna kmetijska veja. Zaključim naj z
ugotovitvijo, da se je Spodnja Savinjska dolina iz polikulturnega kmetijstva, ki je bilo v
večji meri namenjeno samooskrbi, preusmerila v specializirano in tržno usmerjeno
pridelavo hmelja. Pokrajinska podoba obravnavanega območja se je spremenila tudi na
račun številnih industrijskih objektov, ki jih je precej več v vzhodnem kot zahodnem delu
doline. Tu ležita tudi dve največji mesti, Celje in Žalec.
Karta št. 13: Rastje na obravnavanem območju v obdobju jožefinske vojaške in
današnje topografske karte.
sadovnjaki
(današnja
topografska karta)

vinogradi (jožefinska
vojaška karta)

vinogradi
(današnja
topografska karta)

ravninski gozd
(današnja topografska karta)

ravninski gozd
(jožefinska vojaška karta)

nasadi hmelja
(današnja
topografska karta)
2500m
Vir: Lastna analiza jožefinske vojaške karte (Slovenija na vojaškem zemljevidu
1763-1787, 1999, Karte) in današnje topografske karte (Državna topografska karta
Republike Slovenije 1:25 000).

Legenda:
# - območja vinogradov na jožefinski vojaški karti;
- vinogradi na današnji topografski karti;
# - območja sadovnjakov (označena so le tista območja, kjer sadovnjaki poraščajo večja
strjena območja, medtem ko se manjši nasadi pojavljajo po celotnem obravnavanem
območju, predvsem na območjih nekdanjih vinogradov);
# - nasadi hmelja na današnji topografski karti;
# - območja, kjer so bili v preteklosti ravninski gozdovi;
# - današji ravninski gozd.
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Zadnje poglavje, geografska imena, pušča največ odprtih vprašanj in bi lahko bila
povsem samostojna tema kakšne naslednje diplomske naloge (razvrščanje geografskih
imen glede na lego, površje, socialno-posestne odnose ip.). Že pri nastajanju
diplomskega dela se mi je večkrat zastavilo vprašanje, zakaj ima določeno naselje takšno
ime oz. kaj je privedlo do takšnega poimenovanja. Starejšega datuma sta zanimivi deli
avtorja Josipa Brinarja. Avtor se v njih loteva razlage številnih geografskih imen, tudi za
območje Spodnje Savinjske doline. Z preučevanjem geografskih imen, zlasti za področje
Savinjsko–Sotelske Slovenije se je ukvarjal tudi dr. Anton Sore. Analiza geografskih
imen je pokazala, da je bilo večina imen naselij slovenskih, a v drugačnem zapisu kot
danes. Le redka imena naselij so v nemškem jeziku. Oznake za vasi, trge in mesto, ki se
nahajajo pred imenom naselja so vedno v nemščini. Je pa nekaj primerov naselij, ki te
oznake nimajo. Enako velja tudi za vodotoke. Hribovja so na jožefinski vojaški karti ali v
Opisih redko poimenovana. Ostala geografska imena (gradovi, cerkve, vislice, župnišča)
pa so v nemškem jeziku. Zanimivo je tudi spoznanje, da ima posamezno geografsko ime
(naselje, reka, potok,…) več različnih oblik zapisov. Do razlik v zapisu je prihajalo tako
na posamezni sekciji kot v Opisih. V primeru, da je npr. nek potok prečkal različne
sekcije pa je bilo razlik v zapisih še več. Ko sem iskala vzroke za tolikšno število
različnih zapisov posameznega geografskega imena, sem najprej pomislila, da je vzrok
večje število kartografov. Toda v Opisih je za obravnavano območje naveden le kartograf
Bodoky. Druga možna razlaga bi lahko bila, da je do razlik prihajalo pri zapisovalcih oz.
prepisovalcih. Tudi v literaturi nisem zasledila odgovora na to vprašanje, zato puščam to
vprašanje odprto, kajti to niti ni bilo bistvo mojega diplomskega dela.
Diplomsko delo naj zaključim z mislijo, da je bila Spodnja Savinjska dolina deležna
mnogih sprememb – od prehoda polikulturnega v specializirano monokulturno
kmetijstvo do intenzivne urbanizacije, industrializacije in deagralizacije. Kljub vsem tem
dejavnikom, ki so močno spremenili podobo Spodnje Savinjske doline, pa se je na
podeželju še vedno ohranil dobršen del preteklosti, ki ga je vredno negovati za naše
potomce.
9. SUMMARY
The diploma work is of historical-geographical nature. As a geographer and historian I
was interested in to what extent a certain historical event can contribute to to the
transformation of the country. For example the planting of some hops plants resulted in
the course of years in the fact that the growing of hops became of vital importance for the
majority of peasants on the discussed territory; the hops plantations are today the main
characteristic of the country.
The method which I used at my work seems appropriate to me not only for the period but
also for the expanse of the discussed territory and finally also for the maps which I had at
my disposal.
At analysing the changes of the landscape I restricted myself to six chosen elements
which can be seen on the Josephinian military map as well as on today s topographical
map. Regarding the precision of the Josephinian military map, the analysis of landscape
changes could also be done. Yet the selection of elements which I analysed in the work is
not coincidential, of course the roads, bridges, mills, rivers, brooks, settlements and
vegetation are at great length presented also in Opisi (supplement to the maps). So Opisi
were - beside the maps – an additional aid to fully present the changes in the conclusion
which apeared in the country in the last 200 years.
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As I anticipated the settlements changed the most (areas destined for buildings), namely
the number of inhabitants increased. My assumption that the number of inhabitants
increased in the majority of the settlements did not prove correct. There are still most
settlements with from 101 to 200 inhabitants, the situation is the same as in the past. The
number of inhabitants raised especially in the settlements which were captured by
industrialization – or we can speak about settlements which are near the city of Celje, the
Savinja railway or near coalmines.
I leave the question to what extent the Francescian cadastre from the year 1825 could
also be included in the analysis of the Josephinian military map unanswered. With regard
to the measure of the cadastre – 1 : 2880 it could be first of all used in the anlysis of
colonization, namely regarding the changes of areas destined for buildings, and the
analysis of geographical names.
I also helped myself with my history knowledge. In my case also the history knowledge
of an ancient date. The Romans already set up the first beginnings of the settlement –
especially at the commercial-military road - to which all later colonization of the country
was bound to a great extent. On the Josephinian military map we can notice a greater
concentration of villages just next to this once important road (»commercial road«).
The Josephinian military map appeared in the time of Maria Theresa and Joseph II.. This
period is known for several reforms. The wish to increase the taxable capacity and
strengthen the military power of the state resulted in the need to make new maps of the
Austrian counties and the appearance of the Josephinian military map.
Landscape changes were analysed by using chosen elements which I could notice from
the Josephinian military map as well as the present topographic map. Tha analysis
includes roads, bridges, water-mills, waters, settlements and vegetation.
In the analysis of communication system I have found out that there are no greater
changes compared with the second half of the 18th century, with the exception of the
roads which are mainly asphalted today. The former »commercial road« Vienna – Trieste
remained the main arterial road by the time of the opening of the highway Ljubljana –
Maribor, for the main road Ljubljana – Maribor was made on its laying-out. The highway
is today an important new traffic connection, but it does not run across the central flat
land, it is moved to the northern skirt of the valley. The main road Celje –Maribor which
flows through Vojnik also lost its importance because of the highway. There are a great
deal less side-ways, some of them have preserved as cart tracks which lead to hops
plantations. The former cart tracks and side-ways towards higher hilly world are today
also completely passable and mainly asphalted. An important role in the development of
the Lower Savinja valley played the railway. Celje became an important junction on the
way towards Maribor, Zidani Most and Velenje.
The growth of traffic increased also the need to build bridges. In the past, the bridges on
the Savinja and its subsidiary streams were wooden. Only some of them were built of
stone. There were relatively few bridges although the river Savinja and some other
greater brooks ran across the discussed territory. I assume that bridges were built only if
steep banks or requent floods made crossing or transport impossible all the year round.
The number of bridges has essentially increased by now. Unfortunatelly, many riverbeds
have been diverted in the present so that the comparison of bridges with respect to the
location is not possible. The numerical comparison of bridges for the river Savinja as the
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greatest river of the Lower Savinja valley is quite interesting. In the second half of the
18th century there were four wooden bridges and one footbridge on the Savinja, today
there are nine bridges, one wooden footbridge and one bridge for walkers. As we can
see, the number of bridges doubled on the Savinja.
If the number of bridges has essentially increased, very few water-mills have been
preserved by now. In the past there were 35 water-mils on the Savinja and other rivers.
Today only five can be found on the topographical map and even these are situated on
other places, so in fact none of the old water-mills has remained up to this day. On the
Savinja there were only four water-mills, namely two at Male Braslovče and two in
Celje, at Spodnji grad. Today these water-mills do not exist any more. Why were there
not more water-mills on the Savinja? The reason was probably the torrential nature of the
Savinja which the river did not lose even after having left the dell at Letuš. When
speaking about other brooks, the water-mills were most frequent on the Ložnica, Bolska
and Podvinska Struga. On the Ložnica and Bolska there are no water-mills today. On the
Podvinska Struga there are still two water-mills. In the past especially the Podvinska
Struga was famous for driving quite a few water-mills and sawmills which were the very
beginnings of the later factories.
In the analysis of rivers I was searching particularly for differences which were caused
by the regulation of the Savinja as well as other brooks. The rivers meandered much
more in the past, but today their riverbeds are levelled as a consequence of regulation. It
can be noticed especially at the Savinja, which used to have many dead branches and
sand islandts current slowed down a great deal on the flat land. Although the regulation
brought many advantages (the spreading of fields and settlements closer to the river), it
caused also numerous troubles, particularly at higher waters. When the waters rise, the
city of Celje is in danger; in the past decades it suffered several worse floods. The reason
is a quicker current, there are no dead branches along the river where the surplus of water
could flow over, in Celje the river makes even a greater meander towards Laško. Smaller
brooks were also mainly regulated. I would expose especially the Ložnica, which used to
make the region between Založe and Gotovlje quite swampy. This problem was not
solved only by regulation, but also by several draining ditches. On the present
topographical map the streams of the Sušnica and Koprivnica are changed. In the second
half of the 18th century the Sušnica fell into the Savinja and the Koprivnica into the
Hudinja. By diversion of their riverbeds they both fall into the Ložnica today.
Already in the second half of the 18th century the settlement was concentrated on the
central flat land, on the river terraces of the Savinja, Bolska and Ložnica. In the past the
settlements were situated on the edge of the flat land, prone to floods, but by regulation,
especially of the Savinja, they started to expand also on the flat land, prone to flood,
close by the river. Beside the newer parts of the settlements groups of holiday-houses are
quite frequent. The settlements in the hilly region developed less intensively; lonely
farms that somewhere seem to be changing into lumpy villages still prevail here. The
settlements around the brooks which start running across flat land developed more
intensly. It was particularly evident in the settlements on the south edge of the valley
where also the first glass factories, a spinning mill in Prebold, a ceramic industry in
Liboje were founded. Today, on the territory of the Lower Savinja valley there are
mainly dense settlements which changed their appearance because of the development of
industry. The growth of the settlements resulted also in the need to spread, sometimes
also to the best rural pieces of land. Consequently, the border between the settlements
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and rural pieces began to disappear. It was particularly seen after the second world war
when the number of population grew quickly and caused that the functions of settlement
have changed. The old cores of villages mainly preserved their former plan, but on the
edge new parts of settlements started to appear. These differed from the former villages
in their function and appearance. Some completely independant villages poured into one
urban settlement by spreading, e. g. Šempeter in the Savinja valley and Dobrteša vas,
Petrovče and Dobriša vas. Also the old center of city of Celje and the new buildings in
the former villages (Lava, Spodnja and Zgornja Hudinja, Gaberje…) became a single
municipal settlement.
The analysis of vegetation shows especially the differences which are the consequence
of arondation and commassation on the central flat land. There appeared great rural areas
planted with hops. The regulation of the Savinja and its subsidiary streams as well as the
draining ditches also contributed to the spreading of cultivable areas. Although the
Lower Savinja valley already has very little agriculture and it is quite industrialized and
urbanized, two thirds of the discussed territory still belong to cultivable areas. Only a
good fifth of the territory belongs to the woods. The proportion between the cultivable
areas and woods remains in comparison with the second half of the 18th century
approximately the same. In most cases, only the former flat woods disappeared. There
are also less pastures because the rivers do not overflow and make swampy so often as in
the past. The smallest changes of cultivable areas appeared in the eastern part of the
Lower Savinja valley where moors and groves still prevail.
Before hops became a distinctively market agricultural culture the farmers tried even
with mulberry plantations. At Plevna there was the greatest silk mill in Styria.
Unfortunatelly it was not profitable. In the second half of the 18th century wine growing
was quite spread on the northern and southern edge. Very little vineyards have remained
by now, some vineyards were replaced by orchards. Somewhere they asserted themselves
as an important agricultural branch. Let me conclude with the thought that the Lower
Savinja valley switched from a policultural farming, that was mainly devoted to selfsupply, to a specialized and market oriented produce of hops. The landscape of the
discussed territory has changed also because of many industrial objects which are more
numerous in the eastern than in the western part of the valley. Here we can also find two
biggest cities, Celje and Žalec.
The last chapter, geographical names, leaves the majority of questions open and it could
be a completely individual theme of some other diploma work ( the classification of
geographical names according to the position, surface, social-estate relations etc.).
Already at the beginning of my diploma work I often asked myself why a certain
settlement has such name or what lead to such a naming. In the library I found two
interesting works of Josip Brinar. The author begins to explain several georaphical
names, also from the territory of the Lower Savinja valley. Dr. Anton Sore also occupied
himself with studying geographical names, especially these on the territory of the Savinj
and Sotla . The analysis of geographical names showed that the majority of the names for
settlements were Slovene, but with different records as today. German names for
settlements are rare. The signs for villages, market towns and towns that can be found in
front of the settlement are always in German. But there are some settlements without this
sign. The same can also be said for the rivers. The hills are rarely named on the
Josephinian military map or in the work Opisi. The other geographical names (castles,
churches, gallows, vicarages…) are in German. It is also interesting that a certain
geographical name (settlement, river, brook…) has many different records. The
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differences in records occured on a separate section as well as in Opisi. In the case that a
certain brook crossed different sections there were even more differences in records.
When I was looking for reasons for such a great number of different records of a certain
geographical name I first thought that the reason might be a greater number of
cartographers. But in Opisi only the cartographer Bodoky is stated for the discussed
territory. The other possible explanation could be that the differences occured at writers
or copiers. In the literature I found no answer to this question , so I leave it open, for it
was not the essence of my work.
I would like to conclude my diploma work with a thought that the Lower Savinja valley
participated in several changes – from the transition of a policultural into specialized
monocultural
farming
to
intensive
urbanization,
industrialization
and
deagriculturalization. Despite all these factors which caused great changes of the Lower
Savinja valley, there are still some remains from the past which are worth being taken
care of for our descendants.
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