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ABSTRACT:
The Graduation Project involves the presentation of the regional geography of the
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Geografska oznaka občine Braslovče

1. UVOD
Občina Braslovče se imenuje po naselju Braslovče, ki se v zgodovini pojavi leta 1140
z imenom Frazlov, kasneje se v listinah pogosto pojavlja ime Fraslow vse do uvedbe
slovenskega imena Braslovče kot se še danes imenuje ta kraj. Braslovče so v času
Celjskih grofov dobile trške pravice in svoj grb. Trške pravice so kraju v poznejših
obdobjih potrdili nadvojvoda Karel leta 1570 in cesar Ferdinand leta 1814. Pridobitev
teh pravic je vsekakor pospešila razvoj Braslovč v preteklosti.
Braslovče so gospodarsko gledano v prvem obdobju po drugi svetovni vojni
stagnirale. Pričetki novega zagona v razvoju pa so se pričeli pred približno 25 leti.
Takrat so se pojavile ideje, da se Braslovče razvijejo v turistični kraj. Ustanovljeno
turistično društvo je pričelo pospešeno urejati kraj. V tem času so pričeli s pomembno
vsakoletno turistično prireditvijo Dan hmeljarjev – z izvolitvami hmeljarske starešine
in hmeljarske princese, ki je postala tradicionalna.
SLIKA 1: Dan hmeljarjev v Braslovčah

Avtor: Lea Presker
Prvi rezultati v turizmu in prenovi kraja so pripeljali k uvedbi samoprispevka
krajanov. Denar so pričeli zbirati leta 1978. S požrtvovalnostjo krajanov in ob pomoči
občine je bila zgrajena šola, opravljena obnova hišnih fasad s pločniki, zgrajena cesta
do glavne ceste proti Celju in Ljubljani, cestna razsvetljava v kraju, mrliška vežica in
urejeno pokopališče, obnovljena zgodovinska stavba Legant in cerkev.
V tem času so na okoliških poljih obnavljali predvsem hmeljarstvo z zložbo zemljišč
in graditvijo namakalnih sistemov. Razvijali so tudi obrtno storitveno dejavnost,
pospeševali športno aktivnost mladine in drugo.
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Še naprej pa bodo skušali razvijati turizem in obrtno storitvene dejavnosti v naseljih
Braslovče, Letuš, Gomilsko ter višje ležečih krajih. V okoliških ravninskih krajih pa
bodo nadaljevali z intenzivno kmetijsko pridelavo. Dejstvo, da so postali samostojna
občina, jih spodbuja k pospešenemu razvoju kraja (Propagandni letak občine
Braslovče, 2000).

1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
Namen diplomske naloge je predstaviti regionalno – geografsko podobo občine
Braslovče. S predstavitvijo naravnogeografskih razmer želim opredeliti geografsko
celovitost ene izmed mlajših slovenskih občin.
Cilj diplomske naloge je:
a) predstaviti osnovne naravnogeografske značilnosti občine Braslovče,
b) predstaviti osnovne značilnosti prebivalstva občine (gibanje števila prebivalstva),
c) predstaviti poglavitne gospodarske dejavnosti na območju občine Braslovče,
č) predstaviti najpomembnejše naravne in kulturne značilnosti občine Braslovče ter
ugotoviti možnosti, vidike ter mnenje prebivalcev o razvoju turizma v območju
občine Braslovče,
d) predstaviti oz. ugotoviti stanje okolja na območju občine Braslovče.

1.2. METODOLOGIJA DELA
Pisanje diplomskega dela je sestavljeno iz več faz dela, ki zahtevajo različne metode
dela. Način dela bi lahko razdelila predvsem na dva dela: kabinetno in terensko delo.
Pri kabinetnem delu sem se najprej lotila iskanja, zbiranja in pregledovanja že
obstoječe literature ter se nekoliko bolj podrobno seznanila z osnovnimi značilnostmi
in problemi izbrane teme diplomskega dela.
V geografski literaturi je območje občine Braslovče slabo in površno obdelano.
Omembe vredno je, da je bilo delo zelo otežkočeno, ker se občina Braslovče
večinoma obravnava v sklopu Spodnje Savinjske doline ali v sklopu bivše občine
Žalec, zato je bilo potrebno relevantno zbrati podatke, ki se nanašajo na izbrano
območje. Nekoliko več je napisanega le o samih naseljih Braslovče, Letuš, Trnava in
Gomilsko.
Statistični podatki so bili pri proučevanju geografskih značilnosti občine Braslovče
nepogrešljiv del. Na osnovi predhodne obdelave in analize zbranega statističnega
gradiva sem proučila osnovne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti
občine Braslovče.
Poleg kabinetnega zbiranja, urejanja in analiziranja gradiva je bilo potrebno tudi
terensko delo, ki je osnova za dobro geografsko proučitev pokrajine.
S pomočjo terenske metode sem opravila razgovore z županom občine, gospodom
Markom Balantom, člani občinske uprave, zaposlenimi na Javni komunali Celje,
Zavodu za gozdove Žalec in Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec. S
fotografiranjem in anketiranjem sem dopolnila nekatere podatke iz že obstoječega
gradiva, dobila novejše podatke in s tem lažje ugotovila sedanjo fizično in družbeno
podobo ter raziskala potencialne možnosti, vidike ter mnenje prebivalcev o razvoju
turizma v območju občine Braslovče.
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Na podlagi kabinetnega, terenskega dela in statističnih podatkov sem izdelala tabele,
grafe in karte, ki so olajšale predstavo o razmestitvi geografskih pojavov in njegovih
zvezah in odvisnostih od drugih pojavov v pokrajini.

9
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2. LEGA, POLOŽAJ IN NASELJA OBČINE BRASLOVČE
Občina Braslovče meri 5488 ha oziroma 54,88 kvadratnih kilometrov in je bila za
časa žalske občine druga krajevna skupnost po velikosti (Statistični letopis 2000,
2000). 22. novembra 1998 je letnica rojstva oziroma ustanovitev občine Braslovče in
uveljavitev njenega območja. V povprečju meri 303 metre nadmorske višine.
Občina Braslovče na severozahodu meji na občino Mozirje, na zahodu na občino
Nazarje, na jugozahodu na občino Vransko, na jugu na občino Tabor, na jugovzhodu
na občino Prebold, na severovzhodu pa na občini Polzela in Šmartno ob Paki.
KARTA 1: Meje občine Braslovče

LEGENDA:
meja občine Braslovče
meje naselij

Vir: http:// www3.gov.si/loksam/htm/151/1.htm, 2005

10

Geografska oznaka občine Braslovče

2.1. NASELJA V OBČINI BRASLOVČE
Občina Braslovče obsega:
•
•
•

štiri krajevne skupnosti: Letuš, Braslovče, Gomilsko in Trnava,
11 katastrskih občin: Letuš, Dobrovlje, Male Braslovče, Braslovče, Podvrh,
Spodnje Gorče, Šmatevž, Trnava, Orla vas, Gomilsko in Grajska vas ter
22 naselij, le-ta pa so:
Braslovče, Dobrovlje, Glinje, Gomilsko, Grajska vas, Kamenče, Letuš, Male
Braslovče, Orla vas, Parižlje, Podgorje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje,
Spodnje Gorče, Šentrupert, Šmatevž,Topovlje, Trnava, Zakl in Zgornje Gorče.

KARTA 2: Katastrske občine občine Braslovče

LETUŠ

MALE BRASLOVČE

DOBROVLJE
BRASLOVČE
PODVRH
SPODNJE GORČE

ORLA VAS
ŠMATEVŽ

TRNAVA

GOMILSKO

LEGENDA:
meje katastrskih občin

GRAJSKA VAS

Vir: htttp://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=BRASLOVČE, 2005
Braslovče (300 metrov nadmorske višine, 377 prebivalcev) so staro trško naselje v
severozahodnem delu Spodnje Savinjske doline pod zakraselo Dobroveljsko planoto
in stojijo na terasnem pomolu, ki sta ga oblikovala potoka Trebnik in Lagvaj. Osrednji
del je tipično obcestno naselje; glavna cesta je razširjena v trg, pozidava je strnjena.
Ohranile so se redke kmetije, ki so mehanizirane in se ukvarjajo predvsem s
hmeljarstvom in živinorejo.
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SLIKA 2: Trško naselje Braslovče

Avtor: Lea Presker
Dobrovlje (164 prebivalcev) ležijo 11 kilometrov zahodno od Braslovč. So razloženo
hribovsko naselje s samotnimi kmetijami v severovzhodnem delu Dobroveljske
planote nad Braslovčami. Nad zelo razčlenjeno zakraselo planoto se dvigajo vrhovi
Grmada (898 m), Šunc (821 m), Konjšek (790 m), Bezovec (857 m) in Podgorski hrib
(727 m).
Glinje (40 prebivalcev) ležijo 3 kilometre južno od Braslovč. So gručasta vasica na
terasnem pomolu na meji med prodno ravnino in ilovnato teraso, nad levim bregom
potoka Trnavca, ki redno poplavlja.
Gomilsko (348 prebivalcev) leži 4 kilometre južno od Braslovč. Je deloma gručasto,
deloma obcestno naselje na območju, kjer dolina reke Bolske prehaja v prodnato
ravnino. Kmečko jedro je na robu terase na desnem bregu Bolske, ki je do regulacije
redno poplavljala. Zaselka Dragopolje in Rezana sta ob glavni cesti Celje - Ljubljana.
V kmetijstvu prevladujejo hmeljarstvo, govedoreja in perutninarstvo. Južno od jedra
kraja so ob glavni cesti konec 19. stoletja našli rimsko grobnico.
Grajska vas (323 prebivalcev) leži 4 kilometre zahodno od Braslovč. V jedru je
gručasto naselje ob sotočju potokov Reka in Konjiščica, ki se združena izlivata v
Bolsko. H kraju spadajo zaselki Dobravca, Selo in Zgornje Selo ter nekaj samotnih
kmetij na vzpetem svetu. Na trdnih kmetijah se ukvarjajo s hmeljarstvom in z
živinorejo, obratuje Muhovčev vodni mlin.
Kamenče (155 prebivalcev) ležijo 2 kilometra južno od Braslovč. So razloženo
naselje na rečni terasi. Starejši kmečki domovi so na terasni polici na vzhodu, novejše
hiše nekmečkega prebivalstva pa ob cesti Gomilsko - Braslovče. H kraju spada
zaselek Plavčeva Puša. Proti vzhodu so obsežna hmeljišča, zahodno od kraja pa
Žovneško zajezitveno jezero.
12
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Letuš (688 prebivalcev) leži 4 kilometre severozahodno od Braslovč. Nahaja se blizu
prehoda Spodnje Savinjske doline v Mozirsko kotlinico. Večidel je razpotegnjen ob
cesti Šentrupert - Mozirje pod severovzhodnim pobočjem Dobroveljske planote
(Podgorski hrib, 727 m). Nastal je ob prehodu čez reko Savinjo, kjer je rečna struga
najožja in zajedena v živo skalo ter na križišču poti iz Savinjske doline v Velenjsko
kotlino. Na gričevnatem obrobju so se ohranili redki vinogradi, med njimi in tik ob
Savinji so počitniške hišice. V kraju je osnovna šola. Maja 1945 je v Sulcerjevi hiši
feldmaršal A. von Lohr podpisal kapitulacijo nemške 5. armade.
SLIKA 3: Naselje Letuš

Avtor: Lea Presker
Male Braslovče (216 prebivalcev) ležijo 1 kilometer severno od Braslovč. So
obcestno naselje ob cesti Šentrupert – Mozirje nad desnim bregom Struge. Na vaški
gmajni med Strugo in Savinjo so novejši domovi. Po drugi svetovni vojni so postavili
počitniške hiške, ki jih Savinja občasno poplavi.
Orla vas (183 prebivalcev) leži 5 kilometrov jugovzhodno od Braslovč. Je gručasto
naselje nad desnim bregom Savinje. Novejši del naselja je pod teraso na nekdaj
poplavnem svetu. V okolici so obsežna hmeljišča. Na trasi avtoceste Ljubljana - Celje
so naleteli na predzgodovinske najdbe, verjetno iz starejše železne dobe.
Parižlje (738 prebivalcev) ležijo 1,5 kilometra jugovzhodno od Braslovč in so
gručasto naselje med desnim bregom Savinje in cesto Šentrupert - Mozirje. Kmečki
del stoji na robu spodnje terase, novejši nekmečki domovi pa so ob krajevnih cestah in
na prodnatem svetu ob Savinji. Kraj sestavljajo deli Spodnje, Zgornje in Nove
Parižlje.
Podgorje pri Letušu (77 prebivalcev) leži 5 kilometrov severozahodno od Braslovč. Je
razloženo naselje na terasi na desnem bregu Savinje in na severovzhodnem obrobju
Dobrovelj. Jedro kraja je na vznožju Podgorskega hriba. K Podgorju spadajo še
posamezne samotne domačije na pomolu planote. Na Podgorskem polju je črpališče
talnice za krajevni vodovod.
13

Geografska oznaka občine Braslovče
Podvrh (392 prebivalcev) leži 3 kilometre zahodno od Braslovč. Je zelo razpotegnjeno
razloženo naselje ob vzhodnem vznožju Dobrovelj in na njem. Na vzhodu sega do
ceste Gomilsko - Braslovče. Na območju kraja je več kraških izvirov potokov, ki se
izlivajo v potok Trnavca. Po zajezitvi potoka Trebnik je nastalo Braslovško jezero,
Trnavca pa je napolnila Žovneško jezero. Prevladujejo samotne domačije z zemljišči
v odprtih celkih. Stari grad Žovnek, od koder izvirajo Žovneško - celjski grofje in
knezi, stoji na pomolu (409 m) nad desnim bregom Trnavce. Je eden najstarejših
gradov na Slovenskem. Pod njim je na desnem bregu potoka Jelovnik na začetku 19.
stoletja nastal klasicistični dvorec Ruhethal ali Novi Žovnek. V parku raste bukev
povešavka z obsegom 350 cm. V dvorcu so sedaj upravni prostori obrata kmetijskega
kombinata.
Poljče (63 prebivalcev) ležijo 3 kilometre jugovzhodno od Braslovč. So strnjene na
obeh straneh potoka Trebnik, ki je do regulacije v šestdesetih letih 20. stoletja redno
poplavljal. Ob naselju so na sklenjenih zemljiščih obsežna hmeljišča kmetijskega
kombinata.
Preserje (105 prebivalcev) ležijo 1 kilometer vzhodno od Braslovč. Stojijo na terasi na
desnem bregu Savinje oziroma nad Strugo, ki se v spodnjem delu kraja združi s
Savinjo. Skozi vas vodi cesta Šentrupert - Mozirje. Med Savinjo in Strugo, kjer je bila
gmajna, so počitniške hišice. V opuščeni gramoznici sta ribnika in ob bregu ribiški
dom.
Rakovlje (360 prebivalcev) ležijo pod sotočjem potokov Radigaj in Trebnik ter na
njunih terasah pol kilometra južno od Braslovč, s katerimi so se zrasle v enotno
naselje. Osrednji, kmečki del je na ravnini ob Trebniku, novejši del pa na terasi.
Vzhodno od naselja so obsežna hmeljišča, na južni strani pa je nova osnovna šola.
Spodnje Gorče (65 prebivalcev) ležijo približno 2 kilometra južno od Braslovč na
pleistocenski terasi, na zahodu pa segajo do krajevne ceste Gomilsko -Braslovče.
Novejši domovi so razloženi ob cesti, kjer se vas stika s Kamenčami.
Šentrupert (160 prebivalcev), ki je od Braslovč oddaljen 5 kilometrov, leži severno od
glavne ceste Ljubljana - Celje, od katere se tu odcepi cesta proti Mozirju. Kraj je na
meji med travniki, ki jih je pred regulacijo poplavljal potok Trnavca in prodnatim
poljem reke Savinje. Po drugi svetovni vojni je tu zraslo več hiš in obrtnih delavnic.
Šmatevž (160 prebivalcev), ki leži 3,5 kilometrov južno od Braslovč, je razloženo
naselje na nizkem razvodnem pomolu med Bolsko in potokom Trnavca. Sestavljata ga
zaselek Novo mesto in graščina Štravšnek. Na kmetijah se ukvarjajo z živinorejo in
deloma s hmeljarstvom.
Topovlje (110 prebivalcev), ki ležijo 3 kilometre jugovzhodno od Braslovč, stojijo na
terasi nad desnim bregom Savinje. Na zahodu segajo do ceste Šentrupert - Mozirje.
Domovi so razvrščeni na robu terase, zahodno od njih so sadovnjaki in njive, pod ježo
proti Savinji pa travniki in mešani gozdovi. Tu je več opuščenih gramoznic.
Trnava (245 prebivalcev) leži 4,5 kilometrov jugovzhodno od Braslovč in stoji na levi
strani reguliranega potoka Trnavca, na meji med ilovnatimi in prodnatimi
naplavinami. H kraju spada tudi zaselek Mengeš ob cesti proti Zaklu. Kmetijski
kombinat ima v okolici obsežna zemljišča, na katerih so tudi hmeljišča. Leta 1996 je
bila zgrajena podružnična osnovna šola.
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SLIKA 4: Osnovna šola v Trnavi

Avtor: Lea Presker
Zakl (54 prebivalcev), ki leži 4 kilometre jugovzhodno od Braslovč, je obcestna vas
na levi strani potoka Trebnik, na meji med prodnatimi in ilovnatimi naplavinami.
Zgornje Gorče (64 prebivalcev), 2 kilometra severno od Braslovč, so v jedru gručasto
naselje na ravnini pod starejšo teraso in na robu kvartarne prodne ravnine. Skozi kraj
teče potok Lagvaj, ki pogosto poplavlja. Na terasnem slemenu med potokoma Trebnik
in Lagvaj je tik pod pobočjem Dobrovelj razloženi zaselek Vrtoglav (Badovinac,
Kladnik, Volfand, 1997, str. 77).

2.2.

OPREDELITEV OBČINE BRASLOVČE V SLOVENIJI
(OBMOČJE OBČINE BRASLOVČE V SKLOPU
RAZLIČNIH REGIONALIZACIJ)

V novejšem času prihaja na območju Slovenije zaradi vstopa v Evropsko unijo kot
tudi zaradi same prepoznavnosti naše države do mnogih naravno in
družbenogeografskih regionalizacij ter tipizacij ozemlja. Zato sem v diplomskem delu
obravnavano območje Braslovč opredelila na podlagi več regionalizacij pri katerih
lahko v podrobnejših raziskavah najdemo skupne geografske dejavnike in značilnosti.
Po regionalni razdelitvi I. Gamsa, ki je upošteval tako naravnogeografske kot tudi
družbenogeografske kriterije regij, v prevladujoči meri pa t.i. kulturno pokrajino,
spada obravnavano območje Braslovč v t.i. prehodno regijo med predalpsko in
subpanonsko Slovenijo, podrobneje v Celjsko kotlino (Gams, 1996).
Novejša naravnogeografska regionalizacija, ki so jo pripravili M. Gabrovec, D.
Kladnik, M. Orožen Adamič, M. Pavšek, D. Perko in M. Topole, temelji na načelih
enostavnosti, preglednosti in sistematičnosti. Avtorji so pri določanju pokrajin
15

Geografska oznaka občine Braslovče
upoštevali enotna merila in odpravili prehodne pokrajine, kakršne poznata Ilešičeva in
Gamsova regionalizacija. Po tej regionalizaciji uvrščamo obravnavano območje v t.i.
makroregijo Alpski svet, podrobneje pa svet ob Savinji v t.i. mezoregijo Savinjska
ravan ter planoto Dobrovlje v t.i. Kamniško-Savinjske Alpe (Perko, 1998, str. 120).
Pri novejši naravnogeografski regionalizaciji Slovenije za potrebe pouka v osnovnih
šolah, ki so jo pripravili člani Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani
in Oddelka za geografijo Pedagoške fakultete v Mariboru, so upoštevali predvsem
sposobnost dojemanja pokrajine, prostorske predstave in sposobnost abstraktnega
razmišljanja učencev v osnovni šoli in koncept spoznavanja regij v srednji šoli. Glavni
kriterij, ki so ga uporabili pri členitvi na makro in mezoregije je relief oziroma reliefni
tipi, kot v pomoč pa le še kriterija: kamninska sestava in podnebje. Po tej
regionalizaciji torej uvrščamo občino Braslovče v makroregijo Predalpske pokrajine,
podrobneje planoto Dobrovlje v mezoregijo Predalpska hribovja, natančneje v
Severovzhodno predalpsko hribovje ter ravninsko območje ob reki Savinji v
mezoregijo Predalpske doline in kotline, natančneje v Celjsko kotlino (Teorija in
praksa regionalizacije Slovenije, 2004, str.88).
Po regionalizaciji krajinskih tipov v Sloveniji spada občina Braslovče v Krajine
predalpske regije, v podtip Vzhodnoslovensko predalpsko hribovje in krajinsko enoto
Savinjska dolina. Enota zajema območje Spodnje in Gornje Savinjske doline, dolino
ob spodnjem toku Pake ter gričevnato obrobje teh dolin (Marušič, Jančič, 1998, str.
81). Ključne značilnosti Savinjske doline so:
• gričevnato obrobje, ravnina,
• intenzivno kmetijstvo, intenzivna poselitev, celki,
• raznolikost gričevja, monotonost ravnin,
• hmeljarstvo, poselitveno središče,
• vlažna rastišča, cerkve na vzpetinah.
J. Marušič in M. Jančič (l. 1998) sta za opredelitev enote oziroma t.i. merila uporabila
relief, hidrografsko mrežo in značilno kmetijsko rabo zemljišča. Iz geografskega
vidika menim, da v obravnavani občini že stoletja igrajo ključno vlogo ta tri merila in
vplivajo na zgodovino naselij, poselitev prebivalstva in gospodarsko usmerjenost, zato
naj ji namenim nekaj več pozornosti.
Spodnja Savinjska dolina je osrednji del Celjske kotline, ki se pričenja prav v Letušu
in se razteza vse tja do knežjega mesta Celja. V ravnini prevladuje kmetijska
dejavnost, hmeljarstvo, ki daje temu prostoru identiteto, gričevnato obrobje pa je,
odvisno od lege, sadjarsko-vinogradno ali pa poraslo z gozdom.
Za območje je značilna močno izražena strukturna členjenost enote:
• neposeljena ali redko poseljena pobočja na zahodu in jugu (gozd, travnik in nekaj
njiv),
• naseljena dolina ob reki, ki je pretežno bolj ali manj kmetijska,
• razpršeno poseljeno pobočje na zahodu (številne hiše in počitniške hiše,
sadovnjaki, vinogradi, travniki in manjše njive ter gozd).
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Posebnost enote je poudarjena raba robov rečnih teras (poselitev, kmetijska raba,
jezera), ki včasih zabriše reliefni rob, drugič ga poudari, vendar pa je v obeh primerih
zelo slikovita (Jančič, Marušič, 1998, str. 81).
Občina Braslovče torej spada v Spodnjo Savinjsko dolino, točneje v severozahodni
del Spodnje Savinjske doline. Marušič in Jančič pa delita Savinjsko dolino še na osem
krajinskih podenot, po katerem spada občina Braslovče v tri podenote:
1. Obrobno gričevje Savinjske doline na zahodu,
2. Dobrovlje in
3. Osrednji del Savinjske doline – Celjska kotlina.
SLIKA 5: Krajinske podenote Savinjske doline

Vir: Marušič, Jančič, 1998, str. 80
LEGENDA k sliki "Krajinske podenote Savinjske doline":
2.3.2.01 Gornja Savinjska dolina
2.3.2.02 Dolina Drete
2.3.2.03 Dobrovlje
2.3.2.04 Obrobno gričevje Savinjske doline na zahodu
2.3.2.05 Spodnja dolina Pake
2.3.2.06 Obrobno gričevje Savinjske doline na jugu
2.3.2.07 Južna strma pobočja Savinjske doline
2.3.2.08 Osrednji del Savinjske doline – Celjska kotlina
Ker pa je v glavnem v vseh danih virih uporabljena predvsem upravno-teritorialna
razdelitev Slovenije, iz katere izhajajo statistični podatki tudi o omenjeni občini, naj
na kratko opredelim občino Braslovče tudi iz tega vidika.
Savinjska statistična regija leži na vzhodu Slovenije in meji na severozahodu na
razvito Ljubljansko oziroma Osrednjeslovensko regijo, na severu na Koroško, na
vzhodu na Podravsko, na jugu na Zasavsko in Posavsko regijo. Savinjska regija na
severozahodu meji tudi na Avstrijo, na jugozahodu pa na Hrvaško.
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V regiji sta dve urbani središči - Celje in Velenje, kjer je poselitev gostejša (več kot
400 prebivalcev na kvadratni kilometer). Regionalno sliko poselitve poleg dveh
gravitacijskih jeder oblikujejo večji kraji (z upravnimi enotami) ter številni manjši
tipično ruralni kraji, kjer je poselitev nizka in ne presega 100 prebivalcev na kvadratni
kilometer.
Po prostorskih, socialnih in ekonomskih kriterijih razvitosti se Savinjska regija uvršča
na 6. do 7. mesto med 12 regijami. Tri četrtine regije po površini z 69% prebivalstva
spada med območja s posebnimi razvojnimi problemi (24 do 32 občin).
SLIKA 6: Umestitev občine Braslovče v Sloveniji

Vir:http://www.sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Obcine_braslovce.png, 2005
V Savinjsko statistično regijo spadajo naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče,
Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje,
Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice,
Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor,
Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec (Statistični letopis 2004, 2004).
Površina Savinjske regije meri 2384 kvadratnih kilometrov, kar znaša 11,8%
Slovenije. Število prebivalcev znaša 257629, kar je 12,9% prebivalcev Slovenije,
povprečna gostota prebivalcev pa je 108 prebivalcev na kvadratni kilometer
(Savinjska regija, 2004, str.1).
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3.

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE BRASLOVČE

3.1.

NARAVNOGEOGRAFSKE
BRASLOVČE

3.1.1.

GEOLOŠKA IN TEKTONSKA ZGRADBA OBČINE BRASLOVČE

ZNAČILNOSTI

OBČINE

3.1.1.1. UVOD
Površinska oblikovanost obravnavanega območja občine Braslovče je močno
pogojena z geološko zgradbo. Tako sestavljajo apnenci in dolomiti višje in manj
razčlenjeno planoto Dobrovlje, medtem ko se nahajajo v nižjem gričevnatem svetu
pretežno mehkejše klastične kamnine.
Na ozemlje severozahodnega dela segajo najbolj vzhodni odrastki KamniškoSavinjskih Alp z Dobroveljsko planoto, ki prehaja proti vzhodu v terciarno gričevje.
Nekoč peneplensko uravnano površje so kasneje razkosali reka Savinja in njeni
pritoki ter potoki na več manjših orografskih enot.
Območje občine Braslovče lahko razdelimo na naslednje večje tektonske enote:
Savinjske Alpe s planoto Dobrovlje,
mlado tektonsko udorino in
Posavske gube z Žovneškim narivom.
Preko obravnavanega območja potekajo številni prelomi z najbolj pogostnimi smermi
severozahod - jugovzhod in vzhod - zahod, medtem ko so pravokotno potekajoči
prelomi na te smeri krajši in neznačilni.
Prelomi prve smeri so mlajši od prelomov druge smeri, ki imajo svojo zasnovo že v
času triasa, vendar so bili kasneje večkrat obnovljeni in predstavljajo še sedaj
neotektonsko delujoča področja. V bistvu predstavljajo ti prelomi več vzporedno
potekajočih prelomov, ki se viličasto razcepljajo in zopet združujejo.
Kot nemetalno, a pomembno surovino na obravnavanem območju lahko omenimo le
apnenec. Boksit, ki se pojavlja na severozahodnem delu območja braslovške občine,
pa zaradi neugodne sestave pri sedanjem tehnološkem postopku predelave ne pride v
poštev za izkoriščanje (Stratigrafija Slovenije, cd zapis).
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3.1.1.2. GEOLOŠKA ZGRADBA
KARTA 3: Geološka karta občine Braslovče

Avtor: Lea Presker
Vir: Pregledna geološka karta lista Celje L 33 – 67, osnovno merilo: 1:100 000;
Stratigrafija Slovenije, cd zapis, 2005
LEGENDA h karti "Geološka karta občine Braslovče :
Pl,Q Plio-pleistocen: glina, prod.
Ol2
Srednji oligocen: pesek, glina, lapor, peščenjak.
T32+3 Zgornji trias: ploščast apnenec, dolomit in skladovit apnenec.
Zgornji in srednji trias: dolomit, ploščast apnenec in dolomit, skrilavec, droba,
T2,3
tuf.
T22
Ladinij : keratofir in njegov tuf.
t
Pleistocen: rečni sedimenti v terasah.
Al
Holocen: aluvij – pretežno glineno – peščeni.
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3.1.1.2.1. TRIAS
-

LADINIJSKA STOPNJA (T22)

Ladinijska stopnja je razvita na območju zahodnega dela prikazane geološke karte v
obliki tektonsko metamorfoziranih tufov in drob z vmesnimi ploščastimi apnenci.
Veliki predel predstavljajo psevdoziljske plasti, ki jih sestavljajo glinast skrivalec,
drob, peščenjak in tuf s poredkimi vložki apnenca.
Plasti ladinijske stopnje se nahajajo na Dobroveljski planoti in njenem južnem
obrobju ter pri Žovneku blizu Braslovč, kjer so zastopani močno silificirani zelenkasti
tufi, ki se menjavajo s pogostnimi plastmi roženca. Debelina opisanih ladinijskih
plasti je 300 do 600 metrov (Stratigrafija Slovenije, cd zapis).
-

SREDNJI IN ZGORNJI TRIAS (T2,3)

Na območju severovzhodno od Letuša se nahajajo plasti, v katerih so razvite
anizijska, ladinijska in verjetno tudi karnijska stopnja v obliki svetlo sivega
masivnega debelozrnatega dolomita, ki ponekod lateralno in vertikalno prehaja v
masiven apnenec.
V spodnjem delu leži ta dolomit normalno na skitijskih plasteh, zgoraj pa ga pokriva
norijsko-retijski dachsteinski apnenec. Geologi so v svojih raziskovanjih odkrili
dolomitno brečo pod dachsteinskim apnencem na vzhodnem obrobju Dobroveljske
planote jugovzhodno od Letuša. Breča je sestavljena iz kosov dolomita z značilnim
rdečim glineno-boksitnim vezivom in kaže verjetno na prekinitev sedimentacije v
času karnijske stopnje.
Debelina srednje in zgornjetriasnega dolomita je okoli 1000 metrov, vendar je zaradi
tektonskih stikov geologi niso mogli zanesljivo ugotoviti (Stratigrafija Slovenije, cd
zapis).
-

NORIJSKA IN RETIJSKA STOPNJA (T32+3)

Plasti teh dveh stopenj se nahajajo na območju Dobroveljske planote, kjer je razvit
pretežno debeloskladovit in masiven svetlo siv dachsteinski apnenec, ki prehaja
lateralno in vertikalno v debelozrnat dolomit. V apnencu se nahajajo značilni tipi
razvoja loferitnega faciesa. Med apnencem se pojavljajo tudi debeli vložki apnenčeve
breče.
Starost obravnavanih plasti je dokazana večinoma s fosilnimi ostanki. V dolomitu in
dachsteinskem apnencu se pojavljajo velike megalodontidne školjke, ki so v dolomitu
precej poredke, medtem ko tvorijo ponekod v dachsteinskem apnencu tudi več metrov
debele plasti prave lumakele. V dolomitu dobimo samo jedra teh školjk, medtem ko
so v apnencu trdno vezane s kameninsko osnovo in jih je težko izbiti iz kamenine.
Debelino obravnavanih plasti v dolomitnem razvoju geologi cenijo na okoli 800 do
1200 metrov, ploščastega dolomita z roženci 100 do 250 metrov in dachsteinskega
apnenca okoli 1000 metrov (Stratigrafija Slovenije, cd zapis).
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3.1.1.2.2. TERCIAR
-

OLIGOCEN - RUPELIJSKA STOPNJA (Ol2)

Srednjeoligocenske plasti se nahajajo ob obrobju sinklinal in so transgresivno
odložene na starejše kamenine. Spodnji del teh skladov so soteške plasti z glino,
prodom, peščenjakom, laporjem in premogom, navzgor sledi andezitni tuf in morska
glina. Ponekod pa se nahaja še bazalni konglomerat in organogeni apnenec. Soteške
plasti, ki so razvite sladkovodno, ne vsebujejo značilnih fosilnih ostankov, medtem ko
vsebujejo brakično in morsko razvite plasti številne ostanke moluskov in rastlinske
ostanke. V morski glini pa se nahaja raznovrstna foraminiferna favna.
Oligocenske plasti so razvite na obravnavanem ozemlju občine Braslovče med
Letušem in Braslovčami.
Obravnavane plasti leže transgresivno na karbonskih in permskih, triasnih, jurskih in
krednih skladih. Vsled zelo različnih pogojev nastajanja teh plasti, le-te pričenjajo v
spodnjem delu z zelo različno starimi členi; tako začno na nekaterih mestih z
najstarejšimi, drugod pa zopet z najmlajšimi plastmi. Enako stare plasti so tudi
lateralno zelo različno razvite in predstavljajo poleg ladinijskih skladov najbolj pester
litološki razvoj.
Debelina oligocenskega apnenčevo-dolomitnega konglomerata je nekaj metrov do 80
metrov, medtem ko je debelina apnenca gornjegrajskih plasti do 20 metrov. Debelina
soteških plasti je 200 do 300 metrov in morske gline okoli 200 metrov (Stratigrafija
Slovenije, cd zapis).
-

PLIO-PLEISTOCEN

Plio-pleistocenske sedimenti se nahajajo na večjem prostoru ob severnem in
zahodnem obrobju Celjske kotline. Na podlagi litološke sestave teh sedimentov jih
lahko ločimo po starosti v spodnji del, ki obsega pretežno kisli prod in zgornji del, ki
ga predstavljajo gline.
•

SPODNJI DEL PLIO-PLEISTOCENA (PI,Q)

Sedimenti te starosti se nahajajo južno od Gomilskega.
Ti sedimenti predstavljajo stare nanose rek in potokov in ležijo danes v višjih delih
teras. Sestavlja jih debelozrnat prod izključno kislih kamenin karbonskega in
permskega peščenjaka, grödenskega peščenjaka, keratofirja in diabaza ter rožencev iz
triasnih skladov. V zvezi z raziskavami podtalnice v Savinjski dolini je bilo z
vrtanjem dognano, da sega stari kisli prod še pod mlajšim karbonatnim prodom
Savinje na severu do Braslovč in Polzele in se nahaja v globini po vsej Savinjski
dolini na vzhodu skoraj do Celja. Z vrtanjem je bilo dognano tudi staro korito Savinje,
ki je menjavala svojo strugo in zarezala v kisli prod svoje korito in tako v nastale
depresije v kislem produ nanesla svoj mlajši karbonatni prod. Debelina kislega proda
v Savinjski dolini je 35 metrov (Stratigrafija Slovenije, cd zapis).
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•

ZGORNJI DEL PLIO-PLEISTOCENA (Pl.Q)

Plasti te starosti dobimo na veliki površini pri Letušu, Braslovčah in Gomilskem.
Obravnavane plasti predstavlja siva in rjavkasta mastna glina, v kateri dobimo tanjše
vložke pretežno kislega proda. Obravnavana glina leži pri Gomilskem na kislem
produ spodnjega dela plio-pleistocena. Na podlagi pelodnih analiz geologi sklepajo,
da je nastala glina v obdobjih srednjega in zgornjega pleistocena, ni pa izključevati še
pliocenskih plasti. Debelina gline je okoli 20 metrov (Stratigrafija Slovenije, cd
zapis).
3.1.1.2.3. KVARTAR
-

PLEISTOCEN

Rečni sedimenti v terasah (t)
Vrhnjem delu pleistocena pripadajo rečni sedimenti, ki se nahajajo na večji površini v
Savinjski dolini. Te sedimente sestavljajo pretežno karbonatni prod in pesek in se
litološko bistveno razlikujejo od opisanih starejših rečnih nanosov. Savinja, ki je
nanesla karbonatni prod in pesek na velikem predelu Savinjske doline, je razmeroma
mlada reka. V srednje in zgornjepleistocenskih glinah Celjske kotline nimamo namreč
še nikakršnih sledov karbonatnih kamenin, ki bi jih nanesla Savinja, po čemer geologi
sklepajo, da je nastal prodor Savinje med Dobroveljsko planoto šele v obdobju
najzgornejšega pleistocena.
V svoj prodnati zasip je Savinja vrezala v Savinjski dolini pet terasnih nivojev.
Največja debelina prodnatih terasnih zasipov je okoli 25 metrov Stratigrafija
Slovenije, cd zapis).
-

HOLOCEN

Med holocenskimi sedimenti pa se nahaja na obravnavanem območju naslednji tip:
Aluvij-pretežno glineno-peščeni (al)
Vsi ostali potoki in rečice razen Savinje prinašajo aluvialni nanos večji del z
mehkejših kamenin, ki je pretežno peščen in zaglinjen (Stratigrafija Slovenije, cd
zapis).
3.1.1.3. TEKTONIKA
Na podlagi litostratigrafskega razvoja kamenin in poleglosti velikih gub ter narivov
proti jugu, lahko uvrstimo obravnavano območje braslovške občine v tektonskem
pogledu v Dinaride oziroma po natačnejši razdelitvi v Notranje Dinaride.
Kot sem že v uvodu omenila lahko raziskano ozemlje razdelimo na naslednje večje
tektonske enote: Savinjske Alpe, mlado tektonsko udorino in Posavske gube.
Na obravnavanem ozemlju se pojavlja značilno nagubana in deloma narivna zgradba.
Zaradi mlajših prelomov je bilo ozemlje razkosano na večje in manjše grude, med
katerimi predstavlja celjska udorina najgloblje pogreznjen del in posledica tega je
mlajša grudasta zgradba.
Pritiski, ki so v zgodovini povzročili gubanje in iz njega izhajajoče narivanje, so bili
usmerjeni od severa proti jugu (Stratigrafija Slovenije, cd zapis).
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KARTA 4: Pregledna tektonska karta občine Braslovče

Merilo: 1:50 000
Podlaga: Atlas Slovenije,
topografska karta 1:50 000,
list 88, 89, 110, 111
Izdelala: Lea Presker
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Legenda h karti 4"Pregledna tektonska karta občine Braslovče":
Savinjske Alpe - Dobroveljski nariv
Mlade tektonske udorine - Celjska udorina
Posavske gube - Žovneški nariv
Prelomi : 1. Gomilski prelom
2. Braslovški prelom
3. Letuški prelom
Nariv

•

SAVINJSKE ALPE

Tektonska enota Savinjskih Alp sega na obravnavano ozemlje na severozahodu in
zahodu tektonske karte. Na južni strani Dobroveljske planote je bila verjetno prvotna
meja z južneje ležečimi Posavskimi gubami narivna, danes pa jo predstavljajo strmejši
prelomi. Proti vzhodu poteka meja med enotama Savinjskih Alp in Celjske kotline ob
severnem robu kotline in je verjetno pogojena s prelomi. Pripomniti pa moram, da
leže tukaj terciarne plasti vseh treh tektonskih enot na starejši triasni podlagi in je
meja enot nejasna ter stvar dogovora.
Na območju občine Braslovče pa se v obravnavani tektonski enoti nahaja enota
nižjega reda, t.i. Dobroveljski nariv (imenovan po Dobroveljski planoti), ki
predstavlja apnenčevo-dolomitno gmoto triasnih in jurskih kamenin, ki je bila
narinjena od severa proti jugu na Posavske gube, vendar so ti narivni kontakti pokriti
z mlajšimi plastmi Celjske kotline. Apnenčevo – dolomitna plošča narivnega pokrova
je na območju Dobroveljske planote razmeroma tanka, zato se ob prelomih izpod nje
na številnih mestih pojavljajo srednjetriasne plasti Posavskih gub (Stratigrafija
Slovenije, cd zapis).

•

MLADE TEKTONSKE UDORINE

Obravnavana velika tektonska udorina je verjetno nastala na prehodu pliocena v
pleistocen in je tektonsko pogojena. V bistvu predstavlja udorina večjo tektonsko
grudo, ki je z ozirom na hitro se dvigajoče obrobje zaostala in bila deloma
pogreznjena.
Celjska udorina zavzema območje Savinjske doline, ki jo pokrivajo plio-pleistocenske
plasti, ob njenem obrobju pa se na površju pojavljajo terciarni in starejši skladi, ki
tvorijo podlago tudi sami udorini. Mejo s sosednjimi enotami so geologi postavili
tam, do koder segajo mlajše pliocenskopleistocenske gline. Z geoelektričnim
sondiranjem po metodi navidezne specifične upornosti je bilo ugotovljeno, da
sestavljajo udorino nizko uporne oligocenske plasti, ki imajo obliko 5 km širokega in
več kot 27 km dolgega jarka, potekajočega v smeri vzhod-zahod. Na območju
Gomilskega so ugotovljene še globlje depresije z globinami 800 do 1400 m. Dno
omenjenega jarka se na jugu zelo strrno spušča, medtem ko na severu položno tone v
globino. Pod nizkoupornimi terciarnimi plastmi leži visokouporna podlaga triasnih
apnencev. Z geoelektričnimi meritvami dokazani jarek predstavlja v bistvu celjsko
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sinklinalo, ki jo omejuje na jugu strm prelom, ob katerem strmo tone v globino
(Stratigrafija Slovenije, cd zapis).
•

POSAVSKE GUBE

Na območju Posavskih gub je večji del dosedanjih raziskovalcev ločil le dvoje
antiklinal in dvoje vmesnih sinklinal. Natančnejša slika geološke karte Celje pa kaže,
da je tukaj mnogo več tektonskih enot nižjega reda, med katerimi je v občini
Braslovče le eden:
Žovneški nariv (imenovan po Žovneku pri Braslovčah) zavzema na obravnavanem
ozemlju zelo majhen obseg, vendar se proti zahodu precej razširi in je tamkaj
imenovan tuhinjski nariv (Stratigrafija Slovenije, cd zapis).
PRELOMI
V tektoniki strokovnjaki ločujejo tri glavne smeri prelomov; prva smer je severozahod
- jugovzhod (diagonalna smer), druga vzhod - zahod in tretja severovzhod jugozahod; medtem ko so prelomi v smeri sever - jug zelo redki. Prelomi prve in tretje
smeri so po nastanku istodobni in so nastali verjetno v pliocenu ter so bili še v
pleistocenu močno aktivni. Ti prelomi so najdaljši, sekajo narivne robove in so bili ob
njih izvršeni nekaj sto metrov dolgi horizontalni premiki. Ob teh prelomih je večji del
prelomov drugih smeri prekinjen in premaknjen. Prelomi druge smeri so stari prelomi,
ki imajo svojo zasnovo že v triasu in so bili aktivni tudi v terciarju. V neotektonskih
dogajanjih pa postajajo ti prelomi, poleg onih s smerjo sever – jug, zopet zelo aktivni
(Stratigrafija Slovenije, cd zapis).
Med važnejšimi prelomi na območju občine Braslovče pa je vredno omeniti
naslednje:
Gomilski prelom (1) (po Gomilskem) sledimo preko Dobroveljske planote, kjer
prihajajo ob njem na dan izpod dobroveljskega nariva srednjetriasne plasti
Posavskih gub. Med južnim obrobjem Savinjske doline in Rimskimi Toplicami
odreže prelom na več mestih plasti različne starosti.
-

Braslovški prelom (2) (po Braslovčah) poteka ob vzhodni strani Dobroveljske
planote. Ob njem se je dvignila gruda Dobroveljske planote in pogreznil zahodni
del celjske udorine.

-

Letuški prelom (3) (po Letušu) poteka vzporedno gomilskem prelomu in je dal
tektonsko zasnovo prebitju Savinje med Dobroveljsko planoto in Goro Oljko. Še
precejšnji današnji tok Savinje je pogojen s tem prelomom. Verjetno poteka ta
prelom v diagonalni smeri preko celotnega obravnavanega ozemlja, vendar ga je
dalje od Jurkloštra težje slediti (Stratigrafija Slovenije, cd zapis).

3.1.1.4. MINERALNE SUROVINE
Na obravnavanem območju občine Braslovče se nahajata kot omembne vredni
surovini le apnenec in boksit.
-

Apnenec
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Apnenca, ki bi služil v gradbene namene, je na območju občine Braslovče razmeroma
malo. Večji del je zgornjetriasni apnenec na Dobroveljski planoti, ki ga izkoriščajo za
proizvodnjo drobljenca v večjem kamnolomu pri Letušu, medtem ko je tamkajšnja
apnenica opuščena.
Boksit
Na raziskanem ozemlju se nahaja boksit severozahodno od Letuša.
Severozahodno od Letuša leži nad organogenim srednjetriasnim apnencem okoli 2
metra debela in do 30 metrov dolga leča rdečega in rumenega pelitomorfnega boksita.
Nad boksitom leži bazalna oligocenska pisana apnenčeva breča iz kosov triasnega
apnenca, vmes pa so poredki kosi andezitnega tufa.
Boksitni pojav predstavlja po svojem nastanku pravi tip kraškega boksita, katerega
glavna boksitna materija je produkt preperevanja triasnih apnencev in dolomitov,
verjetno pa so del te materije prispevali tudi produkti preperevanja andezitnih tufov
(Stratigrafija Slovenije, cd zapis).
3.1.2. PODNEBJE
Območje braslovške občine spada v območje zmerno celinskega podnebja (povprečna
temperatura najhladnejšega meseca je od -3 do 0°C in najtoplejšega od 15 do 20°C),
natančneje v zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije, za katerega je značilno, da
je povprečna aprilska temperatura nižja od oktobrske, celinski padavinski režim
(padavinski višek poleti, nižek pozimi), povprečna letna količina padavin pa od 1000
do 1200 mm. Omeniti pa je treba, da je meja med spremenjenim submediteranskim in
celinskim padavinskim režimom neizrazita in da se razmere iz leta v leto in iz obdobja
v obdobje spreminjajo in da je pravzaprav vsa osrednja Slovenija izrazito prehodno
območje med submediteranskim padavinskim režimom na zahodu in jugu ter
celinskim na severovzhodu (Ogrin, 1998, str.110). Tudi Gams je že leta 1972 zapisal,
da sodi Spodnja Savinjska dolina v izrazito območje prehodnega podnebnega tipa,
kjer se prepletajo vplivi in učinki alpskega, submediteranskega in celinskega podnebja
(Gomilsko, 1979, str. 19).
Zaradi relevantnosti podatkov sem za obravnavo podatkov primerjala dve padavinski
postaji, in sicer padavinsko postajo Gomilsko in Mozirje.
Glede na podatke iz padavinske postaje Gomilsko je za obdobje od leta 1993 do 2003
znašala povprečna letna količina padavin 1267 mm, primarni višek padavin je bil
septembra, sekundarni junija, nižek pa februarja. Padavinski režim že nakazuje vpliv
submediteranskega padavinskega režima,
a na splošno bi lahko trdili še vedno, da pade večina padavin v poletnih mesecih,
najmanj pa pozimi. Za padavinsko postajo Mozirje je znašala povprečna letna količina
padavin 1200 mm, višek padavin je bil oktobra, nižek pa februarja.
Že površni pogled na tabelo nam pokaže značilno razporeditev, ki je odločilnega
pomena za kmetijstvo, zlasti za hmeljarstvo. V zimskem času od decembra do marca
je malo padavin, od maja do junija se količina padavin veča, ter doseže v poletnih
mesecih svoj višek. V tem času pa je hmelj v najvažnejšem obdobju svoje rasti (Kralj,
b.d., str. 3).
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TABELA 1: Povprečna mesečna količina padavin med letoma 1993 in 2003 za
padavinski postaji Gomilsko in Mozirje
mesec

Gomilsko
Mozirje
(padavine (mm)) (padavine (mm))
januar
52.1
46.1
februar
46.8
35.4
marec
59.0
51.6
april
90.0
95.1
maj
90.8
85.6
junij
147.4
105.6
julij
124.6
134.7
avgust
140.6
132.2
september
148.3
140.5
oktober
134.6
141.8
november
122.1
134.8
december
111.2
96.7
povp. letno
1267.5
1200.1
povp. mesečno
105.6
100.0
Vir: www.arso.gov.si/cd/izbrani_meteo_podatki/padavine/l, 2005

GRAF 1: Povprečna mesečna količina padavin med letoma 1993 in 2003 za
padavinski postaji Gomilsko in Mozirje
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Vir: www.arso.gov.si/cd/izbrani_meteo_podatki/padavine/l, 2005
Avtor: Lea Presker
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Ker v bližini Braslovč ni meteorološke postaje, se moram nasloniti pri konkretnih
navedbah na nekatere bližnje vremenske opazovalnice. Na osnovi primerjave glavnih
temperaturnih podatkov za obdobje med letom 1993 in 2003 za Celje in Velenje
sklepam, da ima braslovška občina povprečno letno temperaturo okoli 10°C. V
povprečju sta najhladnejša meseca januar (0.3 do 0.6°C) in december (0.4 do 0.9°C),
medtem ko sta julij (okoli 13.9°C) in avgust (15°C) v povprečju najtoplejša meseca v
letu. V obeh meteoroloških postajah je značilno, da je povprečna aprilska temperatura
nižja od oktobrske, kar je eden izmed treh že omenjenih kazalcev zmerno celinskega
podnebja osrednje Slovenije.
Pomlad nastopi v Savinjski dolini sredi marca in traja do konca maja, ko se dvigne
povprečna dnevna temperatura nad 15°C. Poletje je razpotegnjeno na okoli 120 dni v
letu, ko znaša povprečna dnevna temperatura nad 15°C. Jesen traja okoli tri mesece,
za zimske dni pa je značilna povprečna dnevna temperatura pod 5°C, ki traja v
povprečju od novembra pa vse tja do februarja.
TABELA 2: Povprečna, minimalna in maksimalna temperatura (°C) med
letoma 1993 in 2003 na glavni meteorološki postaji Celje in na
navadni klimatološki postaji Velenje.
mesec
Celje
Velenje
povp
min.
maks.
povp
min.
maks.
januar
0.3
-3.7
4.7
0.6
-2.5
4.8
februar
1.8
-3.7
8.2
2.5
-1.7
8.0
marec
6.1
0.2
12.4
6.1
1.4
11.9
april
10.0
3.9
16.3
9.9
5.1
15.6
maj
16.0
9.2
22.5
15.6
10.1
21.8
junij
19.3
12.8
25.5
18.7
13.3
24.8
julij
20.4
13.9
26.8
19.9
14.7
26.1
avgust
20.2
13.8
27.2
19.9
15.0
26.5
september
14.7
9.6
21.1
14.6
10.4
20.7
oktober
10.6
6.2
16.3
10.5
6.9
16.0
november
5.2
1.6
9.4
5.3
2.5
9.4
december
0.4
-3.3
4.3
0.9
-1.8
4.7
povp. mesečna
10.4
5.04
16.2
10.3
6.1
15.9
Vir: www.arso.gov.si/cd/izbrani_meteo_podatki/klima, 2005
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GRAF 2: Povprečna mesečna temperatura (°C) med letoma 1993 in 2003 na
glavni meteorološki postaji Celje in na navadni klimatološki postaji
Velenje.
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Vir: www.arso.gov.si/cd/izbrani_meteo_podatki/klima, 2005
Avtor: Lea Presker
Za obravnavano desetletno obdobje je značilno, da je zapadel prvi sneg okoli 12.
novembra, vendar so ga dobili v posameznih letih že tudi mesec poprej
(oktober)
ali kasneje (december). V tem obdobju je bil v povprečju februar zadnji mesec s
sneženjem. Snežna odeja pa se še dalj časa zadrži predvsem na Dobroveljski planoti
ter v naseljih na osojni strani in neposredno pod samo dobroveljsko planoto (primer:
Podgorje pri Letušu).
V braslovškem ravninskem območju so pogosti vetrovi. Zaradi same lege Celjske
kotline prevladujejo v tem območju zahodni ali jugozahodni vetrovi. In neredko se
zgodi pojav, ko iz Dobrovelj piha proti Braslovčam zahodnik, v ostalem delu kotline
pa istočasno jugozahodnik, da ostali kraji dobijo padavine, v Braslovčah pa ne pride
niti do pooblačitve. V poletnem času je tako pogosto toča na področju Šempetra in
Prebolda, medtem ko je na območju Braslovč redkejša (Kralj, b.d., str.4).
Zaradi višinske razčlenjenosti obravnavanega površja pa nikakor ne smemo prezreti
nadmorske višine, ki je prav tako pomemben podnebni dejavnik. V braslovški občini
torej glede na že poznano reliefno obliko lahko ločimo po D. Ogrinu (1998) tudi tri
višinsko - podnebne pasove:
• dno doline oziroma ravninski del,
• topli, termalni pas,
• ter hribski pas.
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Za ravninski del doline je značilen temperaturni obrat, ki je izrazit zlasti pozimi v
mirnih in jasnih nočeh. Zaradi njega so nočni minimumi v dnu doline nižji kot
drugod, pogostejše so zmrzali, ponoči je ozračje vlažnejše, slana se pojavlja še pozno
v pomlad in preprečuje ali ovira gojenje za mraz občutljivih kultur, npr. vinske trte
(Ogrin, 1998, str.11O).
Ugodnejše so razmere v toplem pasu, ki se začenja od 15 do 40 metrov nad dnom
doline ter sega od 200 do 300 metrov više. V ta pas prištevamo območje od reke
Savinje na vzhodu, pa vse tja do črte Podgorje pri Letušu – Podvrh na zahodu. V tem
pasu je bila med letoma 1961 in 1990 povprečna letna temperatura od 8 do 10°C,
povprečna januarska temperatura zraka od -2 do 0°C, povprečna julijska temperatura
pa od 18 do 20°C. Nočni minimumi so višji, letna in dnevna temperaturna nihanja
manjša, srednja mesečna temperatura pa nekoliko višja od tiste v dnu doline.
Ugodnejše razmere, še zlasti v prisojah, omogočajo gojenje občutlivejših kulturnih
rastlin, npr. vinske trte.
Nad toplim pasom se začenja hribski pas. Sem prištevamo Dobroveljsko planoto, ki
ima povprečno letno temperaturo okoli 6 do 8°C, povprečno januarsko temperaturo od
-8 do -6°C, povprečno julijsko pa od 16 do 18°C. Zaradi višje nadmorske višine so
podnebne razmere tam ostrejše. Vanj še sega poljedelsko – živinorejsko območje, saj
v njem uspevajo še vse pomembnejše poljske kulturne rastline, tudi koruza. Kmetijska
poselitev je razmeroma gosta, a vedno bolj omejena na prisoje (Ogrin, 1998, str. 110).
3.1.3. RELIEF
Obravnavana občina je izredno raznovrstna po svojih naravnogeografskih sestavinah,
še posebno to velja za njeno reliefno izoblikovanost. Ta je rezultat kamninske sestave
površja, delovanja tekočih voda v preteklosti in sedanjosti, podnebja, človekovega
posega v okolje ter pridobivanja in urejanja za kmetijstvo pridobljene površine (Letuš
skozi čas, 1976, str.8).
Občina Braslovče se razprostira na zahodnem delu prejšnje občine Žalec in zajema
severozahodni del Spodnje Savinjske doline ter v Dobroveljski planoti poseže v
predalpski svet. Dobro vidne so glavne tri reliefne enote:
• najnižji vzhodni del obsega široko aluvialno prodnato ravnico ob Savinji in njenih
pritokih, na katero je že naslonjena skozi stoletja glavna poljedelska proizvodnja,
proti zahodu do značilne letuške, braslovške in gomilske terase, ki predstavljajo
mejo med ravnino in prehodom v
• rahlo gričevnat svet, ki je najbolj pisan, saj se poleg raznolike rabe na posameznih
območjih pojavljajo mikroreliefni kraški pojavi. Gričevnat svet pa se nato strmo
dviga v
• z gozdom poraščeno in zakraselo Dobroveljsko planoto (Kralj, 1990).
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KARTA 5: Krajevne skupnosti v občini Braslovče na podlagi digitalnega
modela reliefa 1:25000, topografske karte 1:50000 in pregledne
karte 1:250000

LEGENDA:
planota Dobrovlje
gričevnat svet
ravninski del
meje krajevnih skupnosti

Vir:htttp://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=BRASLOVČE, 2005
Avtor: Lea Presker
V zahodnem delu območja občine Braslovče, zahodno od črte Šmatevž, Glinje,
Spodnje Gorče, Rakovlje, Braslovče, Zgornje Gorče, Obramlje, Letuš in Podgorje pri
Letušu, je močno razgiban relief. Ta del tvorijo pliocenske gorice med omenjeno mejo
in Dobrovljami.
Planota Dobrovlje se kot nekakšna naravna pregrada nahaja na zahodnem delu
Spodnje Savinjske doline. V glavnem je sestavljena iz triasnih dolomitov ter
školjovitega apnenca. Dobroveljska planota je kljub videzu, ki ga daje, ko jo gledamo
iz doline, zelo razgiban svet z nešteto dolinami in vrtačami. Kraški značaj planote z
brezni, kraškim značajem vodotokov, daje temu svetu še posebno podobo. Večina
severnih pobočij Dobroveljske planote je precej strmih in poraščenih z mešanimi
gozdovi, v katerih pa precej vidno izstopata bukev in smreka. Vmes se pojavljajo
posamezne krčevine, pašniki in celo njive, ki so omogočile, da so se tu razvile trdne
kmetije (Kralj, 1990).
Genetsko spada v sklop Dobroveljske planote tudi precej nižji, a močno zakraseli
plato Dobrava (350 do 400 m). Tudi Hrašanov hrib (441 m), ki se dviga nad levim
bregom Savinje nad Sotesko, je po kamninski sestavi in po svojem razvoju severni
podaljšek Dobrovelj. Tekom dolgih tisočletij ga je Savinja odrezala od matične
Dobroveljske planote. Prehod med gričevnatim reliefom zahodne Celjske kotline in
Dobrovljami je izredno strm, tako da so dostopi na Dobrovlje težki, razen seveda tam,
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kjer so bile v novejšem času zgrajene cestne povezave. Relief se dviguje tako hitro, da
v primerjavi z dolino na zračni razdalji okoli 600 metrov doseže višinsko razliko od
300 – 400 metrov v večjih višinah (Kralj, 1990).
SLIKA 7: Planota Dobrovlje

Avtor: Lea Presker
Posebnost predstavlja sama dolina. Po ugotovitvah raziskovalcev je Celjska kotlina
kot tektonska udorina nastala v terciarju. Dolina je bila dolgo časa zaliv Panonskega
morja, ki je pokrivalo površje današnje Panonske nižine. V tem času se je dno udorine
prekrivalo s plastjo glinenih sedimentov, ki so prekrili med drugim tudi sedanja
območja premogovnih ležišč. Ti sloji gline tvorijo skupaj s še eruptivnimi nanosi
delujočega vulkana Smrekovca in novimi nanosi gline osnovo Savinjske doline. Ta
material vidimo v Savinjinem dnu kot lapornato osnovo. Na vse to so v pliocenu
nanašali vodotoki velike količine proda, peska, novih glinenih in drugih nanosov in
dodobra napolnili kotlino iz katere si je voda poiskala pot po trasi, kjer teče sedaj
Savinja od Celja proti Zidanem mostu. Ko je morje odteklo, se je začela prazniti tudi
sama dolina. Takratni močni vodotoki so skoraj v celoti odnesli material, ki se je tu
nabral. Pliocenski material je ostal le še na robu doline in je sedaj viden kot nižje
vzpetine ali terase, ter jih je lahko ločiti od višjih vzpetin, kot tudi nižjega površja.
Takšno površje je območje od Obramelj preko celega Podvrha do Šmartnega ob Paki
in se na zahodu naslanja na pobočja Dobrovelj, na vzhod pa sega do zahodnega roba
Zgornjih Gorč, Braslovč, Spodnjih Gorč, Kamenč in se usmeri proti Šmatevžu. Na
tem površju so nastale plitve doline z vmesnimi slemeni, ki so usmerjena proti
pobočjem Dobrovelj. Na teh slemenih so sedaj posamezne kmetije, ki so tu našle
dovolj primernega naravnega prostora za samooskrbno gospodarsko dejavnost.
Potoki, ki so površje razrezali, tod tečejo še sedaj, saj se vsaka dolina začne z izvirom
manjšega ali večjega potoka, od katerih so nekateri kraški imeli tako moč, da so že pri
izviru poganjali mlinska kolesa (Kralj, 1990).
Reka Savinja je v pleistocenu skupaj s pritoki nanašala pretežno apneniški drobir –
prod, vmes pa so potoki nanašali material, ki so ga odnašali na svojem kratkem toku.
Velikega vpliva niso imeli, saj je Savinja prinašala ogromne količine proda in zasipala
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med drugim tudi struge potokov Lagvaj, Trebnik, Radiga, Jelovnik, Trnavca in
Trbolca, tako da so nastala ob zgornjih tokovih teh potokov zajezitja in celo jezerca.
Zamočvirjenja teh območij ob potokih so se ohranila še do sedaj. V ta jezerca in
močvirja so si potoki nanašali predvsem glineni material in si kasneje vanj vrezali
plitve doline. Potoki so si iskali nove struge, ki pa niso bile več usmerjene proti
vzhodu, proti Savinji, ker je Savinja s svojimi nanosi odtok v to smer zaprla, ampak se
usmerijo proti jugu in se združeni izlivajo v Bolsko (Kralj, 1990).
Najnižji ravninski aluvialni del, ki se razprostira od črte Podgorje pri Letušu, Letuš,
Zgornje Gorče, Braslovče, Spodnje Gorče, Kamenče, Šmatevž, Gomilsko in Grajska
vas, pa vse do reke Savinje na vzhodu, so izoblikovali reka Savinja in potoki Lagvaj,
Trebnik, Trnavca in Bolska s svojimi rečnimi nanosi. Prodna ravnica vzhodno in
južno od Letuša predstavlja začetek prostranega vršaja, ki se pahljačasto razgrinja po
dobršnem delu zahodnega predela Celjske kotline. Za večino tega ravninskega
površja, na katerem so razmeščene vse poglavitne obdelovalne površine občine
Braslovče, je značilno, da ga sestavljajo prodni nanosi Savinje. Poudariti pa moram,
da v kolikor zajemajo to ravninsko površje še današnje povodnji, v tolikšnem obsegu
je ta ravnica še danes v nenehnem nastajanju in preoblikovanju. Kajti sleherna
povodenj zapusti na poplavnem zemljišču gradivo, ki ga je nosila s seboj vse dotlej,
dokler ji ni upešala njena transportna moč. In v tem je osnovni razlog, da se nenehno
zvišuje ravnica ob poplavnih potokih (Kralj, 1990).
Nad najnižjo, pravkar obravnavano aluvialno ravnico, ki neposredno spremlja
Savinjino strugo, se dviga starejša terasa. Tudi ta je v glavnem sestavljena iz
prodnatega nanosa. Na njenih tleh so nastali glavni njivski kompleksi v okolici
Letuša, Malih Braslovč, Rakovelj, Poljč, Zakla, Trnave in Gomilskega in predstavlja
osrednji ravninski del Spodnje Savinjske doline (Kralj, 1990).
3.1.4. PRST
Osnovni in značilni tipi prsti so rezultat medsebojnega součinkovanja naravno in
družbeno geografskih dejavnikov, v občini Braslovče pa prevladujejo predvsem
kamninska sestava, reliefna izoblikovanost, padavinski in temperaturni režim, gladina
talnice, rastlinstvo, poplave in človekovo posredno in neposredno delovanje.
Kvaliteta prsti na ozemlju braslovške občine je zelo pestra. Tvorila se je kot preperina
aluvialnih in diluvialnih prodnih nanosov, tam kjer gre za takšno površje, drugje pa je
to preperina starejših sedimentov ali kamenin. Pri kvaliteti in globini prsti imajo
potoki, ki tečejo od zahoda s področja vzhodnih Dobrovelj, veliko vlogo, saj so
prinašali in odlagali predvsem glino in humus, ki bogatita prodnate nanose Savinje in
dajeta pogoje za nastanek kakovostnejše prsti. Te postajajo kvalitetnejše z
oddaljevanjem od Savinje in so po globini in kvaliteti najboljše na zahodnih delih pod
teraso, na kateri so naselja od Braslovč do Glinj. Ta zahodni del je bil pogosto
izpostavljen poplavam potokov, ki tukaj tečejo, kar je imelo ravno tako vpliv na
nastajanje prsti (Kralj, 1990).
V pregled tipov prsti na območju občine Braslovče sem vključila rezultate pedoloških
raziskav v Spodnji Savinjski dolini, ki jih je leta 1974 podala B. Pugelj ter združila
različne klasifikacije tipov prsti nekdanjih krajevnih skupnosti v novo klasifikacijo
sedanjega območja občine Braslovče.
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Pas med Savinjo na vzhodu in cesto Šentrupert – Letuš predstavlja 1.) nerazvita
aluvialna in po starosti mlada prst oziroma skeletna prst.
V glavnem zavzema najnižjo ravnico na obeh straneh Savinje in se razprostira od Orle
vasi, preko Topovelj, celotnih Pariželj, mimo Preserij, kjer se v enem delu razširi kot
manjši žep proti Braslovčam, sega mimo Malih Braslovč proti Letušu. Na relaciji med
Malimi Braslovčami in Letušem sega še preko ceste v smeri proti Zgornjim Gorčam.
Zaradi tanke plasti humusa so prsti primerne predvsem za travnike in pašnike, tu so
tudi njive, vendar je pridelek vedno majhen, ker je velika nevarnost suše. Pod tankim
slojem prsti nastopata prod in pesek, ki so ju v času gradenj v velikih količinah
odvažali, a ostale so jame nekdanjih gramoznic. Žal so mnoge teh jam postale
odlagališča smeti, gospodarsko obdelane in urejene so le gramoznice v Preserjah, kjer
je nastal lep ribnik z ribiškim domom.
Ves nižinski del zahodno od ceste Šentrupert – Letuš predstavljajo različni tipi
naplavljenih prsti. Pas sega na jugozahodu do Trnavce, ki je bila tu v času intenzivnih
zasipavanj reke Savinje z gramozom, odrinjena na rob pleistocenskih nanosov in se
vleče proti severu pod Kamenčami, Spodnjimi Gorčami, Rakovljami, Braslovčami in
se zaključuje ob cesti Braslovče – Male Braslovče. Manjši predel zavzema še predel
med Lagvajem in cesto Letuš-Male Braslovče ter svet med njo in Letuško Strugo, ki
je na vzhodu.
V zgoraj omenjenem nižinskem delu nastopajo 2.) rjave naplavljene prsti, ki se po
globini razlikujejo med seboj.
a) Plitva rjava prst na peščeno prodnatem nanosu se pojavlja v zaplati med
Malimi Braslovčami in Letušem, na mestu, kjer se kot vidni znak pojavijo njive. Sem
spadajo njive na desni strani v smeri proti Letušu. Ta tip prsti nastopa v zaplati ob
cesti med Braslovčami in Malimi Braslovčami in v pasu med Topovljami in Poljčami.
Tu nastopa plitva plast prsti, pogosto najdemo prod že na površini, prst pa je peščeno
ilovnata, ponekod pa tudi ilovnata. Zaradi spodnjega ustroja terena se pomanjkanje
padavin hitro pozna in je pridelek dober predvsem v mokrih letih, da se pa zagotovi
normalen pridelek, je potrebno umetno namakanje. Predele teh prsti lahko ugotovimo
na zemljiščih družbenega sektorja ravno po umetnem namakanju hmeljišč. Talna voda
je tu globoka, zato rastline tudi tega vira vode ne morejo črpati.
Območje od križišča ceste Parižlje - Poljče v smeri proti jugu, mimo Poljč do
Trebnika pa do Glinj, Kamenč, Spodnjih Gorč, Rakovelj in Braslovč, na Podgorskem
polju ter na ožjem pasu na desni strani ceste Letuš - Rečica ob Paki predstavlja pas b)
srednjeglobokih rjavih prsti na prodno peščenem nanosu. Prsti so po sestavi
ilovnate in so približno od 60 do 80 centimetrov globoke. Prehod v peščeno podlago
je običajno postopen. Te prsti so zelo ugodne za obdelavo, pa tudi daljše pomanjkanje
padavin se ne pokaže takoj, saj je talna voda dovolj visoko, da rastline, predvsem
hmelj, s koreninami dosežejo vlago.
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SLIKA 8: Podgorsko polje

Avtor: Lea Presker
Med Zaklom in glavno cesto, desnim bregom Trnavce ter levim bregom Bolske, ki se
preusmeri proti jugu, je manjša zaplata c) globokih rjavih prsti na prodno
peščenem nanosu, kjer se že iz preteklosti prepletajo njive in travniki. Tu so glavni in
najbolj rodovitni kompleksi njivskih površin, ki jih ne prizadanejo ne suše in ne
povodnji.
3.) Rjava prst, ki je nastala na aluvialnih in diluvialnih nanosih, pokriva najnižjo,
to je holocensko ravnico ob Trnavci, Bolski in Konjščici, ter valoviti svet pliocenske
terase z rečnimi odkladninami. Glede na to vlogo povodnji in talnice pri njenem
nastajanju, razlikujemo dva podtipa prsti:
Večina severnega in zahodnega pliocenskega gričevnatega obrobja zavzema a)
psevdooglejena prst. To je rjava prst na glinastih aluvialnih in deluvialnih nanosih.
Tu se poleg gozdov pojavljajo številne manjše krčevine kmetijskega zemljišča, so pa
najprimernejša za travnike.
b) Oglejena prst zavzema manjše območje, ki se v obliki loka razpenja med Plahuto
in Zg. Hrašanom, in sicer severno od glavne ceste ter na današnji ali nekdanji
poplavni svet ob Bolski, Konjščici in Trnavci. Prst je v glavnem prekrita s travniki.
Večina ostalega ozemlja pa zavzema 4.) rjava prst, ki se je razvila na apnencih po
Dobroveljski planoti, na Dobravi, na Hrašanovem hribu ter na skrajnem jugu
obravnavane občine, kjer se prično pobočja Reško-Šmiklavškega hribovja (Gomilsko,
1979; Letuš skozi čas, 1976; Kralj, 1990; Trnava, 1977).
Po novejši klasifikaciji tipov prsti Centra za pedologijo in varstvo okolja (CPVO) na
Biotehniški fakulteti v Ljubljani leta 2006, sem na podlagi Pedološke karte Trbovlje
PK 1431 ter digitalnih pedoloških kart Mozirja in Velenja PK 25 (merilo 1:25000)
izdelala še Pedološko karto občine Braslovče.
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KARTA 6: Pedološka karta občine Braslovče

Merilo: 1:50 000
Podlaga: Atlas Slovenije,
topografska karta 1:50 000,
list 88, 89, 110, 111
Izdelala: Lea Presker
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Legenda h karti "Pedeloška karta občine Braslovče":
obrečna, evtrična globoka/na ilovnatem aluviju 60%, globoko
oglejena/ na ilovnatem aluviju 40%
vodna površina (morje, reke, jezera) 100%
urbana površina, mesto, naselje 100%
obrečna, evtrična globoka /na peščenoprodnatem aluviju 50%,
obrečna karbonatna globoka / na peščenoprodnatem aluviju 60%, nerazvita
obrečna
evtrična rjava/ na led. dob. produ in pesku (nasutinah rek in rečnih
vršajev) 70%
rendzina/ apneniško sprsteninasta 40%, rjava pokarbonatna /na
apnencu 40%, evtrična rjava/ na mehkih karbonatnih kamninah (lapornati
apnenec) 20%
tla deponij (deposol), deponije jalovin, rekutivirane 100%
evtrično rjave/ na ledeniško dob. produ in pesku (nasutinah rek in
rečnih vršajev, tip. srednje globoki 40%
rjava pokarbonatna/ na apnencu in dolomitu 80%, rendzina / na
apneniškem in dolomitnem sprsteninasta 20%
rendzina / apneniško in dolomitno sprsteninasta 80%, rjava
pokarbonatna / apneniški in dolomitni tip 20%
distična rjava / na psevdoziljskih skladih, tip. 100%
evtrično rjava / na laporju, tip 50%, evtrično rjava / na laporju,
psevdooglejena 30%, psevdoglej, pobočni, evtrično srednje globok in slabo
izrabljen 20%
psevdoglej, pobočni, distrični srednje globok 60%, distrična rjava / na
pliocenskih in kvartarnih glinah in ilovicah, tip gl. 20%, distrična rjava / na
pliocenskih in kvartarnih glinah
psevdoglej, pobočni, distrični, plitev, 100%
psevdoglej, pobočni, dist. srednje globok, 60%, distrično rjava/na
pliocenskih in kvartarnih glinah in ilovicah, tip gl. 20%, dist. rjava/na
pliocenskih in kvartarnih glinah
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obrečna, evtrična globoka/na ilovnatem aluviju 60%, globoko
oglejena/na ilovnatem aluviju 40%
evtrična rjava/ na pliocenskih sedimentih, tip. srednje globoka, 100%
evtrična rjava/led. dob. prod in pesek, nasutine rek in rečnih vršajev
hipoglej, evtrično mineralen, zmerno močan, 100%
distična rjava/ na pliocenskih nanosih, tip. globoka 60%,
psevdooglejena 20%, psevdoglej, pobočni, distrično srednje globok 20%
psevdoglej, pobočni, dis. sr. globok 60%, dis. rjava/na pliocenskih in
kvartarnih glinah in ilovicah, tip. gl. 20%, dis. rjava/na pliocenskih in
kvartarnih glinah
evtrično rjava, / na aluvialno – koluvialnem nanosu, tip. 100%
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3.1.5. HIDROGRAFSKA MREŽA V OBČINI BRASLOVČE
Kot je razgiban relief braslovškega območja, tako je tudi vodovje, saj je to oblikovalo
površje in mu dalo sedanji videz. Največji vodotok je Savinja, ki je istočasno tudi
največja reka v Savinjski dolini. Savinja je nekakšna naravna meja na vzhodnem delu,
čeprav v resnici meja poteka od sto do nekaj metrov proč od struge, tako da teče reka
skoraj v celoti po ozemlju braslovške občine. Da reka ni bolj povezana z življenjem
na tem območju, je krivo najbrž tudi to, da ne dobiva pomembnejših naravnih
pritokov, razen Bolske in Struge, le-ta pa je pritok samo zaradi Lagvaja, ki se izliva v
Strugo v spodnjem delu Malih Braslovč. Reka Savinja priteče v to območje skoraj kot
hudournik in ima tak značaj tudi njeno korito z izjemo tam, kjer je z umetnimi
zajezitvami njen tok umirjen. Pod letuškim jezom se divji tok nadaljuje, pri tem pa
močno odnaša material s svojih bregov in z dna korita. To se je pri tem že močno
znižalo in je pod zgornjim nivojem nepropustnih plasti laporja. Zunanji znak tega je
nešteto potočkov, ki se izlivajo po nekaj metrih svojega kratkega toka naravnost v
Savinjo. Savinja je s svojim hitrim tokom v času velikih nalivov predstavljala za vse
kraje pod Letušem hudo nevarnost zaradi poplav, ki so bile še pred dobrimi sto leti
običajen pojav. V nevarnosti pa so bile predvsem obdelovalne površine pod
Braslovčami, Spodnjimi Gorčami, Kamenčami in Glinjami, neposredno pa je bilo
ogroženo tudi naselje Poljče. Regulacija Savinje, ki je bila opravljena v letih 1876 1893 ter leta 1992, je nevarnost poplav odpravila v tem delu Savinjske doline, ni pa
odpravila poplav potokov (Kralj, 1990).
Strmec Savinjine struge je zelo raznolik. Ko teče skozi Sotesko, znaša njen povprečni
padec 3,7 ‰, med Zg. Hrašanom in gornjim letuškim jezom 3,33 ‰, od tu dalje pa
vse do podvinskega jezu pa celo 4 ‰. Nato se strmec korita zmanjšuje po strugi reke
Savinje navzdol. Med Letušem in izlivom reke Bolske Savinja še globinsko erodira s
3,9 ‰ (Slovenija, pokrajina in ljudje, 1998).
V Letušu je od leta 1955 vodomerska postaja. Na osnovi zbranih podatkov so
ugotovili, da ima Savinja na tem predelu najvišji vodostaj v mesecu novembru in
maju, najnižjega pa v poletnih in zimskih mesecih. Na osnovi teh najbolj
karakterističnih podatkov S. Ilešič ugotavlja, da ima Savinja deževno-snežni režim.
Povprečni srednji letni pretok Savinje pri Letušu znaša 20,5 kubičnih metrov/s (Letuš
skozi čas, 1976, str.12).
Zaradi boljšega poznavanja vodotokov bodo v nadaljevanju prikazane posebnosti,
potek tokov in druge značilnosti potokov, jezer in ribnikov. Zaradi posebnosti, ki jo
predstavlja, je prav začeti s Strugo, nekakšnim stranskim rokavom reke Savinje, kot
ostankom iz tistih časov, ko je reka poplavljala. V resnici gre tu za polumetni
vodotok. Ta je izpeljan iz reke Savinje v Letušu nad jezom, ki istočasno omogoča
stalen dotok vode v to korito. Voda je napeljana v korito, ki je bilo oblikovano v času
poplav in po njih in jo moramo zato imeti za naravne poti vodotoka. Brez pomoči jeza
bi se ta vodotok hitro osušil, saj je že visoko nad nivojem reke Savinje in zato
predstavlja močan vir napajanje podtalnice. S človekovim posegom v korito tega
vodotoka je bil zagotovljen Strugi stalen dotok vode, v taki količini, da je že v daljni
preteklosti poganjal vrsto mlinov, kasneje tudi žage in po prvi svetovni vojni celo
elektrarno. Struga prejme na spodnjem delu Malih Braslovč pritok Lagvaj, napaja pa
ribnik med naseljem Preserje in reko Savinjo (Kralj, 1990, str. 21).
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SLIKA 9: Reka Savinja v Letušu

Avtor: Lea Presker
Na vzhodnem obrobju letuškega območja je ustje Pake, ki odmaka Velenjsko kotlino.
Za njo je namreč značilen zmerno mediteransko-deževno-snežni rečni režim. Paka
ima najvišjo vodo v novembru, drugotni višek pa v njeni strugi nastopi v marcu in
aprilu, ko se tali sneg po hribovju (Letuš skozi čas, 1976, str. 13).
Pravih vodotokov z izviri na območju Braslovč je veliko število, za vse večje pa je
značilno, da izvirajo izpod zakraselih Dobrovelj in da so tudi njihovi izviri kraškega
značaja. Izviri so razmeščeni na obrobju planote, na stiku med propustnimi apnenci in
vododržnimi kameninami in tečejo najprej proti Savinji, to je od Dobrovelj proti
vzhodu, ko pa dosežejo prodnati svet, zavijejo ob njem proti jugu, kjer so se nekdaj
vsi združeni v Trnavci izlivali v Bolsko in skupno z njo v Savinjo. S človekovimi
posegi je bil tok Lagvaja napeljan v Strugo in je na ta način ločen od drugih (Kralj,
1990).
Najpomembnejša potočka v Podgorju sta Podgorškov in Siterjev graben ter
Potočnikov graben na Dobravi. Pod Pogorskim poljem je močnejši sloj talnice, ki jo
hranijo in vzdržujejo tudi podzemni tokovi. In prav v to plast talnice na Podgorskem
polju seže vodno zajetje, ki je namenjeno letuškemu vodovodu (Bizjak, 2004, str.6).
Izpod Dobrovelj na območju Dobrave izvira potok Lagvaj, ki ga sproti napajajo
številni manjši kraški izviri. Lagvaj teče pod pobočji Obramelj proti Zgornjim
Gorčam, le-te prereže na dva dela, vendar je večina kmetij na levem bregu, nato se
preusmeri v smer Braslovč. Po nekaj sto metrih struga ostro zavije proti Savinji in se
v spodnjem delu Malih Braslovč izliva v Strugo.
V severnem Podvrhu izvira iz kraškega izvira sorazmerno močan potok, za katerega je
med drugim značilna visoka temperatura, ki tudi pozimi v najhujšem mrazu ne pade
pod 10 stopinj Celzija, običajno pa je okoli 12 stopinj. To je Trebnik, ki teče od izvira
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proti vzhodu po ozki dolini proti Braslovčam. Takoj pri izviru je črpališče lokalnega
vodovoda za del Podvrha. Pred Rakovljami dobi z desne strani pritok Radigo, s katero
nato tečeta pod skupnim imenom Trebnik naprej proti Poljčam. Jugozahodno od
Zakla se izliva v Trnavco (Kralj, 1990, str.22).
V Podvrhu izvira izpod Dobrovelj potok Radiga. Potok vijuga proti vzhodu proti
Braslovčam, kjer se na zahodni strani naselja izliva v Trebnik. Izvir potoka je od leta
1957 dalje dajal vodo za braslovški vodovod, saj so spomladi tega leta pri izviru
naredili zajetje in napeljali 2800 metrov dolg cevovod, kjer je bil zgrajen rezervoar.
Do decembra tega leta so zgradili dolgo željeno vodovodno napeljavo za naselji
Braslovče in Rakovlje. Do takrat so domačije imele svoje vodnjake, ki pa so dajali
slabo vodo, ker je bila zaradi visokega nivoja podtalnice stalno ogrožena. Izgradnja
vodovoda je istočasno povzročila gradnjo braslovške kanalizacije (Kralj, 1990, str.
23).
V dolini Pekel je izvir potočka, imenovanega Jelovnik ali tudi Jelova. Potok od izvira
teče po vijugastem koritu skoraj v pravilni vzhodni smeri do Trnavce, v katero se
izliva. Ta potok nima gospodarske vrednosti, ker je premajhen.
V Srednjem Podvrhu izpod obvisele dobroveljske kraške doline izvira v več izvirih
močan potok Trnavca. Potok teče proti vzhodu, vmes dobi pritoka Jelovnik in Trbolca
in od tu postopoma zavija proti jugovzhodu, teče mimo Glinj in Šmatevža, prečka
cesto Ljubljana - Celje in se kmalu nato izliva v Bolsko (Kralj, 1990, str.23, 24).
Na Dobrovljah je več potokov, od katerih sta najbolj poznana Črni Graben in Potok.
Bolska je osrednji potok območja Gomilskega in Grajske vasi in zbira vse bližnje
pritoke v okolici, dokler se v bližini Dolenje vasi ne izliva v Savinjo. Pod Grajsko
vasjo je večje sotočje, kjer se Bolski pridruži Konjščica z Gozdnico, Reko in Selščico.
Omenjeni potoki s svojim gosto razpredenim omrežjem odmakajo celotno južno
hribovsko obrobje od Velike planine (1206 m) na zahodu pa do Reške planine (925
m) in Tolstega vrha (756 m) na vzhodu. V tem južnem hribovju, ki sodi po svoji
geološki sestavi v okvir posavskih gub, prevladujejo vododržne kamnine. Zato se
kažejo učinki vseh močnejših padavin neposredno v gladinah strug. Strmine pobočij,
ki so po prisojah izkrčene, pospešujejo odtok padavinskih voda. In nemara je prav
zaradi tega, poleg številnih regulacij v dolini, prišlo v preteklosti do številnih poplav.
Na Bolski je najvišja voda v povprečju od junija do oktobra (Gomilsko, 1979, str.21).
Poleg tekočih voda je na območju braslovške občine tudi večje število stoječih voda.
Po starosti najmlajše, po velikosti pa največje je Žovneško jezero ali tudi zadrževalnik
Trnavca. Glavni namen, zaradi katerega so objekt zgradili, je bilo namakanje
kmetijskih površin s tem, da se potoku Trnavca pod zajezitvijo zagotovi stalen dotok
vode, poleg tega pa je bil to ukrep proti poplavam, ki so prizadele predvsem območja
ob spodnjem toku potoka (Kralj, 1990). Že ob gradnji je bilo planirano ribogojstvo, ki
mu je namenjen zahodni del jezera. S svojo primerno toplo vodo pa jezero omogoča
športno rekreativne aktivnosti v obliki plavanja in vseh oblik čolnarjenja oziroma
jadranja.
V letu 1961 je bilo narejeno še eno jezero - Braslovško jezero. Jezero je bilo
namenjeno turističnim aktivnostim.
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Naslednja vrsta stoječih voda so ribniki. Teh je na območju braslovške občine več, saj
je bila večina potokov zajezenih, za nasipi pa so bili ribniki (na Trbolci, Radigi in
Jelovniku) (Kralj, 1990).
SLIKA 10: Sedanje in predvidene akumulacije v Posavinju

Vir: Radinja, 1993, str.63
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3.1.6. RASTLINSTVO
V tem poglavju je potrebno poudariti, da je bilo zaradi neenotnosti t.i.
gozdnogospodarskih enot, kajti občina Braslovče še vedno nima enotnih podatkov,
ker spada del le-te v t.i. gozdnogospodasko enoto Žalec, del pa v gozdnogospodarsko
enoto Vransko ter pomanjkljivih in skopih podatkov razmeroma mlade občine,
izredno otežkočeno zbiranje podatkov, zato je poglavje o rastlinstvu občine Braslovče
osredotočeno predvsem in le na gozdne združbe planote Dobrovlje in njenega obrobja
ter njihove funkcije.
V občini Braslovče prevladujejo bolj ali manj strnjena območja mešanih gozdov,
predvsem smreka in bukev in sicer predvsem na Dobroveljski planoti ter na njenem
hribovitem obrobju. Gozdne združbe, ki so rezultanta geološke podlage, podnebja,
reliefa in človeške dejavnosti v prostoru, segajo v obravnavani občini pretežno le do
vznožja pobočij, ponekod pa se kot otok ali polotok zaraščajo tudi v ravnino. Dolini
braslovške občine dajejo značilno podobo vodotoki s svojimi prodnatimi bregovi, ki
so porasli z naravno vegetacijo ali pa z umetnimi drevorednimi nasadi topolov na
protipoplavnih nasipih. Tak primer se nahaja ob potoku Trnavca v naselju Zakl.
Rastlinsko površje ravnin ustvarjajo predvsem njive s travniki, med njimi pa so večje
ali manjše skupine grmovnic, dreves in osamela drevesa.
Po podatkih Zavoda za gozdarstvo Žalec leta 2006 znaša gozdnatost območja
braslovške občine 2187,53 ha oziroma 40%. Po površini gozda je najbolj gozdnata
katastrska občina Dobrovlje, z 1101, 68 ha, najmanj pa katastrska občina Trnava, ki
sploh nima gozda (tabela 3).
TABELA 3: Gozdnatost površin v ha po katastrskih občinah v občini Braslovče
leta 2006
KATASTRSKA
OBČINA

GOZDNATOST (HA)

Dobrovlje

1101,68

Letuš

305,45

Male Braslovče

42,61

Podvrh

510,58

Šmatevž

39,48

Spodnje Gorče

8,60

Orla vas

9,39

Trnava

/

Gomilsko

2,73

Grajska vas

112,98

Braslovče

54,03

Skupaj
2187,53
Vir: Ustni vir g. Petriča, Zavod za gozdove Žalec, 2005
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GRAF 3: Gozdnatost površin v odstotkih po katastrskih občinah v občini
Braslovče leta 2006
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Vir: Ustni vir g. Petriča, Zavod za gozdove Žalec, 2005
Avtor: Lea Presker
Gozdne združbe delimo na dve glavni skupini, in sicer na klimatske in paraklimatske
združbe. V obravnavanem območju občine Braslovče sta zastopani obe vrsti združb.
1. KLIMATSKE ZDRUŽBE
1.1. Predalpski bukov gozd, ki je zastopan na Dobrovljah in nad Letušem.
1.2. Gorski bukov gozd, ki je zastopan na zgornjem delu Dobrovelj.
2. PARAKLIMATSKE ZDRUŽBE
2.1. NA KARBONATNI PODLAGI
Bukov gozd s kresničevjem, ki je zastopan nad vasjo Podgorje.
2.2. NA NEVTRALNI SILIKATNI PODLAGI
2.2.1. Bukov gozd z belkasto bekico, ki je zastopan nad Podvrhom.
2.2.2. Gozd gradna in bukve, ki je zastopan v okolici Žovneka
(Celoviti obnovitveni načrt za GE Vransko 1993 – 2003, 2000, str.8).
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SLIKA 11: Mešani gozd Dobrovelj

Avtor: Lea Presker
3.1.6.1. FUNKCIJE GOZDOV
Zaradi lege, ki jo imajo gozdovi v gozdnogospodarski enoti Žalec v močno poseljeni
in urbanizirani Spodnji Savinjski dolini, imajo funkcije teh gozdov še posebej
pomembno vlogo in predstavljajo pomembno osnovo pri načrtovanju gospodarjenja z
gozdovi tega območja ter posredno tudi območja obravnavane občine Braslovče.
Glede na površine gozdov z določeno stopnjo poudarjenosti funkcij, je težko določiti,
katera funkcija je najpomembnejša, nedvomno pa so zelo pomembne hidrološka,
klimatska, higiensko – zdravstvena, biotopska in estetska funkcija. Še posebej pa v
današnjem času izstopata turistična in rekreacijska funkcija, saj imajo gozdovi okrog
večjih mest in naselij v Spodnji Savinjski dolini marsikje že značaj primestnih
gozdov. Pomembnost posameznih funkcij gozdov, ki se marsikje prekrivajo med
sabo, se bo dejansko v prihodnje še bolj okrepila in zaradi tega bo smiselno nekatere
gozdove, v katerih je prisotnost poudarjenih funkcij že sedaj velika, uvrstiti med
gozdove s posebnim pomenom (Goznogospodarski načrt gozdnogospodarske enote
Žalec 1996 – 2005, 2000, str.16).
Na podlagi območnega gozdnogospodarskega načrta, inventarja naravne dediščine in
rezultatov snemanj ter ugotavljanja prisotnosti in poudarjenosti posameznih funkcij v
gozdovih, so na Zavodu za gozdove Žalec izdelali t.i. klasifikacijo funkcij v gozdovih.
V občini Braslovče bi torej lahko po tej omenjeni klasifikaciji izpostavili tako
ekološke kot tudi socialne funkcije.
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3.1.6.1.1. EKOLOŠKE FUNKCIJE
VAROVALNA FUNKCIJA
V širšem smislu jo opravljajo vsi gozdovi, ker je to osnovna funkcija gozdov. Glede
na rastiščne pogoje, ki opredeljujejo ranljivost zemljišča in sestoja, ki ga porašča, pa
je ta funkcija različno poudarjena. Varovalno vlogo opravljajo vsi gozdovi, še posebej
pa gozdovi na strmih, skalovitih legah, ki varujejo tla in sestoje pred erozijo,
hudourniki, snežnimi plazovi in ostalimi negativnimi vplivi iz okolja
(Goznogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žalec 1996 – 2005, 2000, str.18).
V to skupino uvrščamo večji del gozdov na Dobroveljski planoti.
V nižinskem oziroma gričevnatem površju občine Braslovče pa je pomembna
varovalna vloga gozdov predvsem ob Savinji, saj ti gozdovi preprečujejo erozijo
vodnih bregov in odnašanje erozijskega materiala v vodotok. Gozdovi poraščajo
naplavine, jih preko koreninskega spleta vežejo in učvrstijo ter na ta način preprečijo
njihov nadaljni transport. Ob visokih vodah umirjajo hitrost in s tem razdiralno moč
površinskih voda, ob tem pa zadržujejo droben plovni material in izboljšujejo talne
razmere na rastišču.
HIDROLOŠKA FUNKCIJA
Hidološko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki ohranjajo čistost podtalnice oziroma
vode, ki pronica v podzemni svet na krasu, stoječih in tekočih voda ter uravnavajo
vodni odtok v območjih, ki so pomembna za oskrbo z vodo. Gozd uravnava pot in
hitrost prehoda padavin v tla in površinske vodotoke. Gozdno drevje vpliva na vodno
bilanco gozdnih tal in vpliva na hidrološke značilnosti širše negozdne okolice. Zaradi
sposobnosti zadrževanja vode v krošnjah dreves in v gozdnih tleh, gozd zmanjšuje
površinski odtok vode, s tem pa tudi erozijo. Prav tako gozd igra pomembno vlogo pri
obnavljanju podtalnice, zadrževanju vnosov organskega materiala ter absorbiranju
znatnega dela v vodi raztopljenih mineralov, ki se stekajo z okoliških zemljišč
(Goznogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žalec 1996 – 2005, 2000, str. 19).
V skupino gozdov s hidrološko funkcijo uvrščamo v občini Braslovče gozdove na
ožjih območjih vseh že poznanih vodnih virov, ob Savinji, Trnavci in reki Bolski ter
gozdove ob Braslovškem in Žovneškem jezeru.
KLIMATSKA FUNKCIJA
To funkcijo opravljajo predvsem gozdovi, ki varujejo kmetijske površine pred vetrom
in pozebo oziroma lokalno izboljšujejo podnebne razmere v območjih naselij.
Klimatska funkcija je še posebej prisotna v nižinskem območju občine Braslovče, saj
se tu prepletajo gozdovi in kmetijske površine. V to skupino uvrščamo gozdove ob
Savinji in Trnavci.
BIOTOPSKA FUNKCIJA
Pri opravljanju te funkcije so pomembni predvsem gozdovi, ki v krajini zagotavljajo
pestrost življenja oziroma so pomembni kot življenjski prostor redkih, ogoženih ali
ekosistemsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst (Goznogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Žalec 1996 – 2005, 2000, str. 21). V to skupino spadajo
gozdovi ob Savinji, gozdovi ob manjših vodotokih, jezerih, ribnikih in stoječih vodah.
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3.1.6.1.2. SOCIALNE FUNKCIJE
ZAŠČITNA FUNKCIJA
To funkcijo opravljajo gozdovi, ki varujejo gospodarske, predvsem infrastrukturne
objekte ter naselja pred naravnimi pojavi, ki bi ogrozili njihov obstoj ali njihovo
nemoteno delovanje. V to skupino spadajo vsi gozdovi, ki varujejo prometnice in
večja naselja v občini Braslovče pred padajočim kamenjem, zemeljskimi plazovi in
močnimi vetrovi (Goznogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žalec 1996 –
2005, 2000, str. 23).
HIGIENSKO – ZDRAVSTVENA FUNKCIJA
To funkcijo imajo gozdovi, ki blažijo škodljive ali nezaželene učinke industrijskih
objektov in tisti, ki varujejo bivalna in turistična naselja ter rekreacijske površine pred
škodljivimi vplivi imisij. Poleg tega gozd z zdravstveno vlogo zadovoljuje tudi
človekove potrebe po čistem, vlažnem in hladnejšem ozračju gozdne notranjosti,
hkrati pa tudi po miru, zasebnosti in spremembi ambienta (Goznogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Žalec 1996 – 2005, 2000, str. 23). V to skupino v občini
Braslovče uvrščamo gozdove okrog stanovanjskih objektov v Šmatevžu ter gozdove,
ki ležijo v širši okolici večjih naselij te občine.
TURISTIČNA IN REKREACIJSKA FUNKCIJA
Ti funkciji sta prisotni v gozdovih okrog turističnih znamenitosti in poti ter v
gozdovih, ki so pomembni kot rekreacijski prostor za obiskovalce in omogočajo
ljudem stik z naravo, mir in spremembo okolja. Za krepitev teh funkcij je potrebno
ohranjati sonaraven, večnamenski, trajen in negovan gozd, ob tem pa razvijati mrežo
poti in stez ter jih opremiti s primerno infrastrukturo (markacije, kažipoti in
opozorilne table) (Goznogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žalec 1996 –
2005, 2000, str. 25). V to skupino na območju braslovške občine uvrščamo gozdove
okrog Braslovškega in Žovneškega jezera ter Preserskega ribnika, večino gozdov ob
Savinji in na Dobroveljski planoti, gozdove okrog graščin Šmatevža in Žovneka ter
gozdove okrog večjih naselij: Braslovč, Letuša in Gomilskega.
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3.2.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE
BRASLOVČE

ZNAČILNOSTI

OBČINE

Občina Braslovče leži na izrazitem in pomembnem prehodnem ozemlju. V njenih
naseljih se uveljavljajo in prepletajo številni in raznovrstni odtenki alpskega in
subpanonskega sveta, ki se kažejo v barvitosti pokrajinskega sistema ter v pestri
pridelovalni usmerjenosti primarne proizvodnje dejavnosti – kmetijstva. Poleg tega je
lega braslovške občine ob avtocesti Ljubljana - Celje, regionalni cesti Šentrupert Mozirje ter Šentrupert - Velenje, ki že od nekdaj povezuje Šaleško in Celjsko kotlino,
pomembno vplivala na njeno gospodarsko, socialno in civilizacijsko raven. Prometni
tokovi, ki niso povsem zamrli niti v najrazličnejših gospodarskih in političnih kriznih
obdobjih, kakor tudi ne v medvojnih časih, so prinašali v območje, še zlasti v vsa
pomembnejša obcestna naselja, nov utrip v vsakdanji način življenja (Natek, 1993).
Že v preteklosti je s privlačno zunanjo podobo opozarjala nase kot na razvito
kmetijsko pokrajino. Domači neagrarni proizvodni potencial, ki se je pričel
uveljavljati in gospodarsko utrjevati v 19. stoletju, je skupaj s kmetijstvom prispeval h
korenitemu spreminjanju socialne in gospodarske strukture naselij in celotne
pokrajine. Z industrializacijo in komercializacijo kmetijstva, v njegovem ospredju je
bilo hmeljarstvo, v Savinjski dolini se je pričela tudi na območju braslovške občine
deagrarizacija ter socialno in zaposlitveno preslojevanje prebivalstva. Posledice
nakazanih dogajanj so pripeljale do zgoščevanja prebivalstva v ravninskih, predvsem
v središčih krajevnih skupnosti na eni strani, na drugi pa so povzročili propadanje in
izumiranje hribovskih naselij. S tem se je spremenila tudi gostota poseljenosti, ki se je
čedalje hitreje povečevala v ravninskih predelih ter zaskrbljujoče naglo upadala v
odročnih, še zlasti v gričevnato-hribovskem svetu (Natek, M., 1993, str 238).
3.2.1. PREBIVALSTVO OBČINE BRASLOVČE
Rast števila prebivalstva je neposredno pogojena in odvisna od gospodarskega razvoja
ter naravnega prirastka. V obravnavanem območju pa je poleg teh dveh dejavnikov
močno prisoten tudi migracijski oziroma selitveni saldo.
Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2003 je živelo na ozemlju občine Braslovče
5048 prebivalcev, od tega 2495 moških in 2553 žensk. V tem letu je bila povprečna
gostota prebivalcev v občini Braslovče 92,6 prebivalcev na kvadratni kilometer, kar je
glede na povprečje celotne Savinjske statistične regije, ki znaša 108 prebivalcev na
kvadratni kilometer, podpovprečno nizka gostota (Savinjska regija, 2004, str.1).
Vzrok za tako majhno gostoto naseljenosti je v površinski oblikovanosti braslovškega
območja, saj je ves zahodni del neugoden za gostejšo naselitev (planota Dobrovlje),
istočasno pa so prebivalci to območje postopoma zapuščali.
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SLIKA 12: Gostota naseljenosti prebivalstva po statističnih regijah leta 1999

Vir: Statistični letopis 2000, 2000

Glede na starostno strukturo prebivalcev v občini Braslovče se stanje glede na
povprečje Slovenije izboljšuje, saj je število prebivalcev, ki so starejši od 65 let 723,
kar znaša 14,7% glede na celotno populacijo občine. Delež otrok do 14 leta starosti v
občini Braslovče je leta 1991 znašal 14,5% (Krajevni leksikon Slovenije, 1995), leta
2002 pa 22,7%. Največji delež otrok do 14 leta starosti je bil zastopan v naseljih Orla
vas in Grajska vas, kjer je znašal povprečno 24%, najmanjši pa je bil v naseljih
Spodnje in Zgornje Gorče, Zakl ter Glinje, kjer je znašal koeficient okoli 12%.
Povprečna starost občana je 44 let, moških 40,5 ter povprečna starost žensk 47,1 let
(http://www.stat.si/popis2002, 2005).
TABELA 4: Nekatere skupine prebivalstva v občini Braslovče leta 2002
Otroci do
7 let

Otroci
7-14 let

Mladina 1526 let

Ženske 1549 let

Prebivalci stari
65 let

Delovno aktivno
prebivalstvo

338

451

852

1.241

723

2.098

Vir: http://www.stat.si/popis2002, 2005
V obdobju 1981 do 1990 je bilo v občini Braslovče rojenih 571 ljudi, 502 človeka pa
sta umrla, torej je bil naravni prirastek pozitiven in je znašal 69. V obravnavanem
obdobju je skupni selitveni prirast znašal 213 ljudi. Največji naravni prirastek je v
obravnavanem obdobju beležila krajevna skupnost Braslovče (47 ljudi), najmanj pa
krajevna skupnost Trnava (2 človeka). Prav tako je bila največja selitvena bilanca v
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krajevni skupnosti Braslovče (116 ljudi), najmanj pa v krajevni skupnosti Trnava (3
ljudje).
TABELA 5: Število rojenih, umrlih, naravni prirastek in selitvena bilanca v
krajevnih skupnostih občine Braslovče med letoma 1981 in 1990
rojeni

umrli

naravni
prirastek

selitvena bilanca

Braslovče

304

257

47

116

Gomilsko

121

105

16

29

Letuš

74

70

4

65

Trnava

72

70

2

3

skupaj

571

502

69

213

Vir: Natek, 1998, str.48
Leta 2003 je bilo zabeleženih v občini Braslovče 44 rojstev, od tega 25 dečkov in 19
deklic, 54 ljudi je istega leta umrlo, od tega 30 moških in 24 žensk. Naravni prirast je
bil torej negativen in je znašal -10.
TABELA 6: Živorojeni, umrli in naravni prirast po spolu v občini Braslovče
leta 2003
Živorojeni

Umrli

Skupaj

moški

ženske

Skupaj

moški

ženske

44

25

19

54

30

24

Naravni
prirast Skupaj
-10

Vir: http://www.stat.si/popis2002, 2005
TABELA 7: Selitveno gibanje prebivalstva v občini Braslovče leta 2003
Meddržavne selitve

Notranje selitve med občinami

priseljeni iz
tujine

odseljeni v
tujino

selitveni
prirast s
tujino

priseljeni
iz drugih
občin

odseljeni v
druge
občine

selitveni
prirast med
občinami

51

44

7

86

42

44

Skupni
selitveni
prirast

51

Vir: http://www.stat.si/popis2002, 2005
V primerjavi z negativnim naravnim prirastom leta 2003 je bil skupni selitveni ali
migracijski prirast pozitiven in je znašal 51. Največ priseljencev (86 ljudi) pa je bilo
takih, ki so se v občino Braslovče priselili iz drugih občin.
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3.2.1.1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA PO NASELJIH
TABELA 8: Gibanje števila prebivalstva po naseljih
NASELJE/LETO

1869

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

(2004)

Braslovče

317

295

310

310

333

318

308

365

377

Dobrovlje

275

237

230

201

188

153

147

156

164

Glinje

55

52

46

46

47

56

47

40

40

Kamenče

80

97

91

93

93

96

132

143

155

Male Braslovče

96

136

131

125

122

138

142

195

216

Parižlje

148

199

194

268

392

452

663

715

738

Podvrh

349

340

399

428

357

324

317

382

392

Poljče

49

88

80

65

52

54

60

57

63

Preserje

58

96

105

102

108

109

94

109

105

Rakovlje

99

173

181

214

301

327

327

325

360

Spodnje Gorče

92

111

104

85

78

62

57

62

65

Topovlje

79

103

114

113

117

106

92

103

110

Zgornje Gorče

90

109

112

90

74

67

64

61

64

KS BRASLOVČE

1787

2036

2097

2140

2262

2262

2450

2713

2849

Orla vas

137

175

177

176

153

177

169

179

183

Šentrupert

126

103

112

129

146

153

152

143

160

Trnava

174

178

189

191

197

219

233

234

245

KS TRNAVA

437

456

478

496

496

549

554

556

588

Letuš

291

436

429

455

488

492

569

679

688

Podgorje pri Letušu

106

103

108

80

74

78

70

74

77

KS LETUŠ

397

539

537

535

562

570

639

753

765

Gomilsko

332

341

354

340

364

350

370

358

348

Grajska vas

320

322

301

304

285

267

297

300

323

Šmatevž

106

160

158

207

220

132

135

162

160

Zakl

61

54

61

51

60

61

53

55

54

KS GOMILSKO

819

877

874

902

929

810

855

875

885

SKUPAJ

2440

3908

3986

4073

4249

4191

4498

4897

5087

Avtor: Lea Presker
Viri: Kralj, 1990, str. 17; Trnava, 1977, str. 12; Letuš, 1976, str.31; Register
prebivalstva občine Braslovče, cd zapis, 2005; Statistični letopis 2002, 2002;
Statistični letopis 2004, 2004; Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str.450 – 637
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GRAF 4: Gibanje števila prebivalstva po krajevnih skupnostih v občini
Braslovče med letom 1869 in 2004
Gibanje števila prebivalstva v občini Braslovče
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Avtor: Lea Presker
Viri: Kralj, 1990, str. 17; Trnava, 1977, str. 12; Letuš, 1976, str.31; Register
prebivalstva občine Braslovče, cd zapis, 2005; Statistični letopis 2002, 2002;
Statistični letopis 2004, 2004;Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str.450 – 637
Iz prikazane tabele in grafikona se da dobro spremljati rast in upad števila
prebivalstva po naseljih in krajevnih skupnostih v občini Braslovče. Tabela prikazuje
število prebivalstva po naseljih ter seštevek le-teh po krajevnih skupnostih, grafikon
pa rast oziroma upad števila prebivalcev med letom 1969 in 2004 po krajevnih
skupnostih.
Občina Braslovče kot celota kaže rahlo rast prebivalstva, saj se je število prebivalcev
v letu 1961 povečalo glede na leto 1948 za 10,42 odstotka, v letu 1981 glede na leto
1961 za 10,3 odstotka, v letu 2002 pa glede na leto 1981 11,31 odstotka. Iz
podrobnejše analize lahko ugotovimo da gre v zadnjih letih za porast prebivalstva v
glavnem na račun rasti prebivalstva v naseljih Parižlje, Rakovlje, Male Braslovče in
Letuš.
Glede na število prebivalcev je vseskozi najštevilčnejša krajevna skupnost Braslovče,
ki je leta 2004 štela 2849 prebivalcev, najskromnejša pa krajevna skupnost Trnava, ki
je štela 588 prebivalcev (Statistični letopis 2005, 2005). V letu 2002 je bila največja
rast prebivalcev glede na leto 1948 v krajevni skupnosti Letuš, ki je znašala 40%, kar
je v povprečju 0.8% letno; nato v krajevni skupnosti Braslovče, ko je rast prebivalstva
znašala 31.4% (0.6% letno), v krajevni skupnosti Trnava za 22%, kar je 0.42% letno,
v krajevni skupnosti Gomilsko pa je zaznati rahel upad prebivalstva, ki je znašal med
letoma 1948 in 2002 9.7%, kar je v povprečju 0.2% letno.
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Izjemno kritično stanje je v naseljih Dobrovlje, Poljče, Spodnje in Zgornje Gorče,
Podgorje pri Letušu in Zakl, kjer se je število prebivalcev zelo zmanjšalo. Za naselja
Spodnje (-1,9%) in Zgornje Gorče (-0,6%) ter Podgorje pri Letušu(-0,8%) je bilo v
desetletju 1981 do 1990 značilno, da so imela največji primanjkljaj rojstev v bivši
žalski občini, kjer je bil negativni naravni prirastek (Natek, 1998; Požeš, 1993). Za
omenjena naselja lahko optimistično predvidevamo, da se število bistveno ne bo
manjšalo, za Dobrovlje pa je treba predvidevati še nadaljne padanje števila
prebivalstva. Zmanjšuje se zaradi manjšega naravnega prirastka, kot tudi zaradi
odseljevanja v dolino, predvsem v Rakovlje, Parižlje, Polzelo, Letuš in Braslovče.
Posledica tako močnega padanja števila najbolj aktivnih prebivalcev je postopno
propadanje nekaterih kmetij na Dobrovljah, tako z vidika gospodarjenja, kot tudi
fizičnega propadanja stanovanjskih in gospodarskih objektov. Z urejanjem
komunalnih objektov – cesta in vodovod – se je stanje nekoliko izboljšalo, vendar to
ne bo zadržalo odseljevanja. Mladina se zaposluje izven svojega rojstnega kraja in le
redki se vračajo domov. Večina na začetku poišče začasna stanovanja, kasneje pa se
za stalno naseli v enem od že omenjenih naselij.
Procentualno pa se je najbolj zmanjšalo število prebivalcev v Spodnjih Gorčah, kjar
živi le še okoli 56 odstotkov prebivalcev glede na leto 1948 (Kralj, 1990). V naselju
konstantno pada število prebivalstva in sicer v zadnjih 20 letih povprečno 1.5% letno,
po letu 1971 pa se je število prebivalcev zmanjšalo za 19.5%.
Poljče kažejo glede na leto 1971 rahlo rast, v Zgornjih Gorčah se je zmanjšal procent
padanja števila ljudi, v Podgorju pri Letušu in Zaklu pa število prebivalcev stagnira.
Glede na poznavanje stanja v teh naseljih lahko predvidevamo, da se bo upadanje
števila prebivalstva ustavilo ali pa da se bo število prebivalstva postopno povečalo.
Za Braslovče je značilna rast števila prebivalstva, vendar je odstotek majhen, saj se je
število prebivalcev leta 2002 glede na leto 1948 povečalo samo za 23.7%, kar znaša
letno 0.43%. V osemdesetih so spadale Braslovče med naselja z izredno visoko
stopnjo naravnega prirastka, ki je znašal 0,5% ter med naselja žalske občine, ki imajo
najvišjo vrednost selitvenega salda (0.5%).
Za Trnavo, Šentrupert, Šmatevž in Letuš je vseskozi značilna rahla in konstantna rast
prebivalstva. V osemdesetih je bil v teh naseljih naravni prirastek med najnižjimi v
žalski regiji, ki se je vrtel okoli 0.04 %, zato je rast prebivalstva predvsem posledica
priselitev v te kraje, ki so spadali v osemdesetih letih med naselja žalske občine z
najvišjo vrednostjo selitvenega salda, ki je znašal v povprečju okoli 1% (Natek, 1998,
str.52, 54). V Letušu je bila največja rast prebivalstva med letoma 1991 in 2002, ko se
je povečalo število ljudi za 110 oziroma za 19.3%, kar znaša 1.8% letno. Število
prebivalcev leta 2002 glede na leto 1948 se je povečalo za 55,7%, kar znaša 1,07%
letno. Izredno viden napredek v rasti števila prebivalstva je imelo naselje Šmatevž v
letih 1953 do 1961, ko je znašal 31%, kar si lahko razlagamo z nastankom doma
ostarelih. Za Šmatevž je značilno, da je število prebivalstva, ki je že od nekdaj
večinoma neagrarno usmerjeno, kolebalo vzporedno z močjo in prodornostjo
tamkajšnjega lesno-predelovalnega obrata.
Rakovlje so se vsa povojna leta večale, saj je naraslo število prebivalstva za skoraj
90%, najhitrejša rast pa je bila v desetletju od 1961 do 1971, ko se je število ljudi
povečalo za 87, kar znaša 40% ali povprečno kar 4% letno. V tem času se je začela v
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Rakovljah stanovanjska gradnja, kar je povzročilo, da se je priselilo nekaj družin.
Velik del povečanja pa gre na račun naravnega prirastka mladih družin. Prirastek je
bil tudi v naslednjem desetletju velik, saj je znašal 8,63%. V času rasti števila
prebivalstva se je naselje postopoma spreminjalo, tako da lahko sedaj govorimo
predvsem o nekmečkem naselju. Stari del naselja je bil skoraj v celoti adaptiran, novi
del pa je nastajal na južni strani, kjer je bila zgrajena tudi nova šola. Glede na sprejeto
zazidalno dokumentacijo obstajajo vse možnosti na daljne izgradnje in s tem večanje
naselja (Kralj, 1990, str.19).
Parižlje so primer izrazito hitrega naraščanja števila prebivalstva, največje pa je bilo v
desetletju od 1961 do 1971, ko je število prebivalstva naraslo od 268 do 392, kar
znaša 146,3% ali skoraj 5% letno. Rast ni toliko posledica naravnega prirastka, kot
predvsem posledica intenzivne izgradnje novega naselja in s tem priseljevanja
prebivalstva iz drugih delov krajevne skupnosti in drugih občin Spodnje Savinjske
doline. V času intenzivne izgradnje in priseljevanja je naselje postopoma izgubljalo
svoj kmečki, agrarni značaj in postajalo vedno bolj nekmečko naselje. Sedaj bi lahko
govorili o dveh delih, o starem delu, kjer še živi prebivalstvo, katerega osnovna
dejavnost je kmetijstvo in o novem delu, ki ima skoraj v celoti že značaj urbanega
naselja (Kralj, 1990, str. 19). Glede na prostorske zmogljivosti je še možna rast števila
prebivalstva v Parižljah, predvsem v smeri proti Topovljam in Preserjam.
Za Gomilsko in Grajsko vas, ki štejeta nekaj več kot tristo prebivalcev, so značilna
nihanja v številu prebivalstva, a zadnja leta spet kažeta rahlo rast prebivalstva.
Naselja kot so Glinje, Kamenče, Male Braslovče, delno Podvrh, Topovlje, Preserje in
Orla vas, kažejo vsa povojna leta zelo majhna nihanja števila prebivalstva, saj je
stanje leta 2002 glede na leto 1948 zanemarljivo majhno. Od tega delno odstopajo
Kamenče in Male Braslovče s postopno počasno rastjo prebivalstva. Glede na sprejete
meje zazidljivosti za območje krajevne skupnosti Braslovče lahko predvidevamo, da
se pri teh naseljih stanje bistveno ne bo spremenilo, večja odstopanja in hitrejšo rast
prebivalstva pa lahko pričakujemo v Malih Braslovčah na račun počitniškega naselja
ob Savinji, kjer je bilo zgrajenih večje število počitniških hiš, za katere lahko
računamo, da se bodo lastniki v nje naselili za stalno. Na splošno se število
prebivalcev v Malih Braslovčah od leta 1971 naprej spet stalno povečuje, v zadnjem
desetletju za 12%.
3.2.2 GOSPODARSTVO
Spreminjanje zaposlitvene sestave prebivalstva po panogah dejavnosti nas neposredno
seznanja z naraščajočo močjo in pomenom posameznih gospodarskih in drugih
dejavnosti, obenem pa tudi z usihanjem nekaterih panog. Gospodarsko zaposlitvena
struktura slovenskega prebivalstva se je korenito spreminjala v vseh povojnih
obdobjih. Vzroki za to so v nagli industrializaciji, ki je prinašala in spodbujala
številne nove, spremljajoče in dopolnilne infrastrukturne dejavnosti. Z naraščanjem
potreb in zahtev po različnih novih dejavnostih, ki so se osredotočile predvsem v
središčnih in neagrarnih naseljih, sta se postopoma zmanjševala število in delež
kmečkega prebivalstva. Z njegovim pojemanjem je prihajalo do razkroja klasične
agrarne družbe, ki je s svojimi proizvodnimi, socialnimi in družbenimi poudarki
udejanjala in usmerjala celostno podobo načina življenja na našem podeželju. S
socialnim in zaposlitvenim preslojevanjem kmečkega prebivalstva je nastajal čedalje
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številnejši in močnejši sloj deagrariziranega prebivalstva, ki je prinašal nove kvalitete
v vsakdanji utrip življenja bodisi na podeželje bodisi v nekdanje trge in mesteca
(Natek, 1998, str. 40).
Delež kmečkega prebivalstva je eden izmed osnovnih in najbolj razvidnih ter
razločevalnih kazalcev, ki opredeljujejo gospodarsko razvitost območja. Čim manjši
je odstotek kmečkega življa, tem bolj je razvita družba. Za Savinjsko dolino je
značilno, da se je delež kmečkega prebivalstva dokaj skladno spreminjal z razmerami
v Sloveniji kot celoti. Leta 1953 je bilo med Savinjčani 41,8% kmetov, leta 1971 že
manj kot četrtina (23,2%) in leta 1991 le še 9,9%. Ob tem je treba poudariti, da je bilo
na ozemlju celotne Slovenije vedno za spoznanje manj kmečkega življa kot pa v
celjski regiji, še posebej v naseljih žalske občine. Leta 1953 je živelo v žalskih
naseljih 1,98% slovenskega kmečkega življa, leta 1961 in 1971 2,2%, deset let
kasneje 2,4% in v letu 1991 2,6%. Vsi ti podatki opozarjajo, da je bilo razslojevanje
kmečkega prebivalstva v Savinjski dolini počasnejše kot v drugih predelih Slovenije,
razlogi za to pa so tudi v tem, da je imela občina Žalec z razvitim kmetijstvom že v
prejšnjih obdobjih sorazmerno nizek delež kmečkega prebivalstva. V vseh
primerjalnih obdobjih so bile po deležu deagrariziranega prebivalstva pred njo občine
Celje, Laško in Velenje. Vzrok za sorazmerno znaten delež kmečkega prebivalstva v
Savinjski dolini je poleg drugih tudi v uveljavljenem tržno usmerjenem kmetijstvu, ki
je pred uvedbo sodobnejše strojne mehanizacije terjalo veliko število pridnih kmečkih
delovnih rok (Natek, 1998).
Razslojevanje kmečkega prebivalstva v druge, neagrarne dejavnosti je v Savinjski
dolini praviloma potekalo počasneje, kot pa je bilo značilno za Slovenijo ali celjsko
regijo. V vseh primerjalnih obdobjih je bila deagrarizacija v Sloveniji za spoznanje
intenzivnejša kot v Savinjski dolini. Edina izjema je bila v desetletju 1961 – 1971, ko
se je tako v Sloveniji kot tudi v naših savinjskih naseljih število kmečkega
prebivalstva zmanjšalo za 2,9% na leto. Najintenzivnejše razslojevanje kmečkega
prebivalstva je bilo v Savinjski dolini kakor tudi na območju celotne države in v
celjski regiji v sedemdesetih letih. Tedaj se je delež deagrariziranega prebivalstva na
leto povečal v Sloveniji za 5,1%, v celjski regiji za 4,5% in v žalski občini za 4,6%.
Za osemdeseta leta je značilna, zaradi obče gospodarske krize, ki se je kazala v
naraščanju števila brezposelnih in propadanju gospodarskih proizvodnih obratov,
umirjena deagrarizacija. V obdobju 1953 – 1991 se je število kmečkega prebivalstva
zmanjšalo v Sloveniji za 76,4%, v celjski regiji za 71,2% in na območju občine Žalec
za 69,1%.
Vse do 2. svetovne vojne so bile savinjske kmečke družine trdno navezane na zemljo,
ki jim je zagotavljala obstoj in razvoj. Večji industrijski in drugi obrati so zrahljali
tradicionalno navezanost na kmečko zemljo. Ena izmed prvih vzrokov je bila
kolektivizacija v obliki kmečkih obdelovalnih zadrug in ekonomij, v začetku 60. let
pa velikopotezne arondacije, ki so bile namenjene zaokroževanju zemljišč
kmetijskega kombinata, in s katerimi so kmetje izgubljali svojo najboljšo zemljiško
posest in s tem pospeševali deagrarizacijo savinjskega kmečkega prebivalstva. V
povojnih letih je postajalo zasebno kmetijstvo čedalje bolj neperspektivno, s tem je
naglo upadala socialna varnost kmečkega prebivalstva, posledično pa so si ljudje
poiskali zaposlitev izven domačij. Socialno – zaposlitvena struktura kmečkih družin je
poleg drugega prispevala tudi k drobljenju zemljiške posesti in k porajanju novega
socialnega sloja, ki se je udejanjal v "mešanih gospodinjstvih" s kmečkimi in
neagrarnimi zaposlenimi. V tem prehodnem obdobju, ki je povezano z
industrializacijo, so se izoblikovale kategorije: polkmet, kmet-delavec, pa mešano
gospodarstvo oziroma gospodinjstvo (Natek, 1998, str.42, 43).
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Z možnostmi zaposlovanja v nekmetijskih dejavnostih je prišlo do poklicne in
socialne ter gospodarske spremembe. Te lahko najbolj neposredno spremljamo na
podlagi podatkov o poklicu ali po zaposlitvi v posameznih dejavnostih.
Leta 1991 je bilo delovno aktivnega prebivalstva (20 – 50 let) v občini Braslovče
48,4%, leta 2002 pa znaša to število 2098, kar je 42,5%. Brezposelnih ljudi je bilo
istega
leta
315,
kar
znaša
6,4%
(Statistični
letopis
1991,
1991;http://www.stat.si/popis2002, 2005).
V kmetijskem oziroma primarnem sektorju, ki preskrbuje gospodarstvo z osnovnimi
surovinami in zajema zaposlene v kmetijstvu, ribištvu, gozdarstvu ter v vodnem
gospodarstvu, je bilo leta 2002 v občini Braslovče zaposlenih 230 ljudi, kar znaša
11%. V nekmetijskem oziroma sekundarnem sektorju, ki vključuje zaposlene v
industriji, rudarstvu, gradbeništvu in proizvodni obrti, je bilo istega leta zaposlenih
45% vsega aktivnega prebivalstva. V storitvenih dejavnostih, kamor sem združila
terciarni in kvartarni sektor in zajema področje menjave in uslug ter negospodarska
področja dejavnosti, pa znaša 41% aktivnega prebivalstva občine Braslovče. Primarni
sektor je še vedno najbolj zastopan v naselju Dobrovlje ter naseljih na obrobju
Dobroveljske planote, kjer se ukvarjajo predvsem s kmetijstvom in gozdarstvom.
Sekundarni sektor prevladuje na Gomilskem, v Grajski vasi, Letušu in Podvrhu, kjer
se pojavlja predvsem gradbeništvo in proizvodne obrti. Terciarne in kvartarne
dejavnosti pa se čedalje bolj uveljavljajo predvsem v središčih krajevnih skupnosti ter
v naseljih Parižlje, Male Braslovče, Orla vas in v Rakovljah (tabela 9), kjer se ljudje
zaposlujejo predvsem v trgovini, gostinstvu, obrti in osebnih storitvah, šolstvu, javni
upravi, zdravstvu in kulturi.
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TABELA 9: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti v naseljih občine
Braslovče leta 2002
Delovno aktivno
prebivalstvo –
skupaj

Nekmetijske

Storitvene

(sekundarne)

(terciarne in
kvartarne)

(primarne)

Braslovče

165

5

63

93

Dobrovlje

72

34

z

11

Gomilsko

148

31

57

52

Grajska vas

121

12

59

47

Kamenče

57

z

14

37

Letuš

311

11

174

117

Male Braslovče

73

8

30

32

Orla vas

85

z

23

48

Parižlje

317

17

143

147

z

z

15

5

Podvrh

162

17

78

58

Poljče

28

12

8

8

Preserje

48

3

23

19

Rakovlje

129

5

59

59

Spodnje Gorče

z

3

14

13

Šentrupert

63

z

32

25

Šmatevž

57

z

28

22

Topovlje

50

11

22

17

Trnava

91

z

47

32

Zakl

z

z

z

z

Zgornje Gorče

30

9

10

8

2.098

230

939

859

Podgorje pri
Letušu

SKUPAJ

Kmetijske
dejavnosti

Vir: http://www.stat.si/popis2002, 2005
Opomba: z – ni podatka
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GRAF 5: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih v občini Braslovče leta
2002
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih v občini
Braslovče

Delovno aktivno prebivalstvo
– Skupaj
Kmetijske dejavnosti
(primarne)
Nekmetijske (sekundarne)
Storitvene (terciarne in
kvartarne)

Avtor: Lea Presker
Vir: http://www.stat.si/popis2002, 2005
TABELA 10: Poslovni subjekti po dejavnostih v občini Braslovče
2000

2001

2002

2003

kmetijstvo, lov, gozdarstvo

7

7

7

7

ribištvo

1

1

1

2

predelovalne dejavnosti

47

47

49

48

oskrba z elektriko, plinom, vodo

0

0

0

0

gradbeništvo

13

15

18

25

trgovina, popravila motornih vozil

64

62

58

52

gostinstvo

13

12

12

11

promet, skladiščenje, zveze

40

42

40

39

finančno posredništvo

1

1

1

1

nepremičnine, najem, poslovne storitve

21

21

22

22

javna uprava, obramba, socialno zavarovanje

12

8

8

8

izobraževanje

2

1

1

1

zdravstvo,socialno varstvo

1

2

2

3

državne javne, skupne in osebne storitve

46

52

57

64

poslovni subjekti/leto

Avtor: Lea Presker
Vir: Statistični letopis 2000, 2000; Statistični letopis 2001, 2001; Statistični letopis
2002, 2002; Statistični letopis 2003, 2003.
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KARTA 7: Lokacija poslovnih subjektov občine Braslovče

LEGENDA:
Lokacija poslovnih subjektov

Avtor: Lea Presker
Vir:htttp://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=BRASLOVČE, 2005
3.2.2.1. KMETIJSTVO
Gospodarstvo občine Braslovče zaradi zgodovinskih in naravnogeografskih
dejavnikov še vedno temelji predvsem na kmetijstvu, čeprav od njega živi vse manj
prebivalcev, njegova ekonomska moč pa iz leta v leto peša. Osnovni kmetijski
dejavnosti sta že po tradiciji hmeljarstvo in živinoreja, ki se med seboj dopolnjujeta.
Vanju je bilo v preteklih letih vloženega veliko znanja in tudi nepovratnih finančnih
sredstev. Zaradi neurejenega trga, neusklajenih cen in poostrenih odkupnih pogojev
pa tudi njun obseg upada. V primerjavi z letom 1990 je v zasebnem kmetijstvu obseg
proizvodnje v posameznih panogah upadel za več kot 10%, najbolj v prašičjereji,
hmeljarstvu in poljedelstvu, povečana proizvodnja pa je opazna samo pri tistih
pridelkih, nad katerimi bdi država z zaščitnimi ukrepi (pridelava mleka in sladkorne
pese). Nekoliko se je povečala tudi proizvodnja vrtnin (Ustni vir: Renata Marolt,
2005).
Primarna raba tal se pojavlja v obliki travnatega sveta z grmičevjem in drevjem ob
vijugastih potokih, drugod kot monokultura hmelja ob reguliranih strugah ali
melioracijskih jarkih.
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SLIKA 13: Pogled z Dobrovelj na tipično agrarno usmerjeno dolino

Vir: Goropevšek, B., Lenarčič, M., dr. Cvirn, J., 1996, str. 62
V gričevju je delež travnikov večji in prevladujejo druge kulturne rastline, predvsem
koruza, rdeča pesa, krompir in fižol. Njive so pretežno v ravnici, na prisojnih pobočjih
gričevnatega obrobja pa so sadovnjaki in redki vinogradi. Sadovnjaki jabolk in hrušk
so locirani predvsem v naselju Podvrh in Topovlje.
Na Dobroveljski planoti se zaradi omejenih naravnih pogojev nahajajo le še redke
obdelane njivske površine, prevladujejo pa predvsem travniki in pašniki.
TABELA 11:

Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljišč v uporabi v
občini Braslovče leta 2000

Vsa
zemljišča
v uporabi

Vsa kmet.
zemljišča v
uporabi

Njive in
vrtovi

Kmečki
sadovnjaki

Intenzivni Vinogradi
sadovnjaki

Travniki
in
pašniki

površina
(ha)

površina
(ha)

površina
(ha)

površina
(ha)

površina
(ha)

površina
(ha)

površina
(ha)

3.965,69

2.192,80

1.231,31

27,09

7,38

4,91

922,11

Vir: www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp, 2005
Po podatkih kmetijskega popisa iz leta 2000 je iz tabele 11 in karte Raba kmetijskih
zemljišč razvidno, da je leta 2000 upravljalo 312 kmetij 2192,80 ha vseh kmetijskih
zemljišč v uporabi, kar pomeni, da obsegajo omenjena kmetijska zemljišča kar 40%
območja braslovške občine. V Savinjski regiji je bilo istega leta 67030,18 ha vseh
kmetijskih zemljišč v uporabi, kar pomeni, da ima braslovška občina 3,27% vseh
savinjskih zemljišč. V občini Braslovče je bilo največ takih družinskih kmetij (304),
ki so obdelovali njive in vrtove, ki znašajo 56% vseh kmetijskih zemljišč in se
raztezajo na ravninskem delu obravnavane občine. Na drugem mestu so družinske
kmetije (289), ki obdelujejo 922.11 ha travnikov in pašnikov ali 42% vseh kmetijskih
zemljišč in prevladujejo na Dobroveljski planoti ter na obrobnem gričevnatem
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območju braslovške občine. Na 2% kmetijskih zemljišč v uporabi pa so kmečki
sadovnjaki (249) na 27.09 ha, vinogradi (54 družin, na 4.91 ha) ter intenzivni
sadovnjaki (11 družin na 7.38).
GRAF 6:

Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljišč v uporabi v občini
Braslovče leta 2000

Vir: www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp, 2005
TABELA 12: Družinske kmetije po rabi njiv in vrtov v občini Braslovče leta
2000
Njive in vrtovi,
skupaj
družins
ke
kmetije
304

površi
na
(ha)

Žita za
pridelavo
zrnja
družin
ske
kmetij
e

1.231,31 236

Krompir

Industrijske
rastline

Krmne rastline

Zelenjava

površi
na
(ha)

druži
nske
kmet
ije

površ
ina
(ha)

družin
ske
kmetij
e

površi
na
(ha)

družins
ke
kmetije

površina
(ha)

druži
nske
kmeti
je

površin
a (ha)

298,92

199

27,47

102

424,44

242

412,18

184

63,34

Vir: http://www.stat.si/popis2002, 2005
Iz tabele 12 je razvidno, da se največ družinskih kmetij ukvarja s pridelavo krmnih
rastlin (predvsem s silažno koruzo), žita za pridelavo zrnja (največ je pšenice,
ječmena in koruze za zrnja) in krompirja na skupno 738.6 ha, s predelavo industrijskih
rastlin se ukvarjata 102 družinski kmetiji na površini 424,44 ha, predvsem s sladkorno
peso, hmeljem in bučami za olje, z zelenjavo pa 184 kmetijskih družin na 63.34 ha
površine njiv in vrtov.
62

Geografska oznaka občine Braslovče
SLIKA 14: Njivska ravnica, v ozadju naselje Gomilsko

Avtor: Lea Presker
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KARTA 8: Raba kmetijskih zemljišč v občini Braslovče
Njive in vrtovi
Hmeljišča
Vinogradi, Sadovnjaki,
Nasadi
Travniki
Zemljišča v zaraščanju,
Mešana raba zemljiščkmetijska zemljišča in
gozd
Gozd
in
ostale
poraščene površine
Pozidana in sorodna
zemljišča
Barje, trstičja in ostala
zamočvirjena zemljišča
Vode

Avtor: Lea Presker
Vir:htttp://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=BRASLOVČE, 2005
Pomembna gospodarska panoga je gozdarstvo, ki je zastopana predvsem na planoti
Dobrovlje, se zaradi gospodarske uporabe v tem stoletju spet vrača in pridobiva na
pomenu.
Poleg poljedelstva se v občini Braslovče pojavljata tudi obe obliki živinoreje. Na
samotnih kmetijah na Dobroveljski planoti in na slemenih v naseljih Podvrh, Zgornje
in Spodnje Gorče se pojavlja predvsem ekstenzivna oziroma pašna in mešana
živinoreja, intenzivna živinoreja pa v dolini občine, predvsem v naseljih Gomilsko,
Grajska vas in Šmatevž. Prevladujejo prašičjereja, govedoreja in perutninarstvo.
Treba pa je poudariti, da je zlasti v letu 1996 nastala velika kriza v živinoreji, saj je v
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sodobno urejenih hlevih vedno več praznih stojišč, število živine pa se je od leta 1990
zmanjšalo za 5%. Kljub mnogim vloženim sredstvom v prašičjerejo so danes ti hlevi
vedno bolj prazni, predvsem zaradi cenenega uvoza prašičjega mesa iz držav
Evropske unije (Natek, 1998).
TABELA 13: Družinske kmetije po tipu kmetovanja v občini Braslovče leta 2000
Skupaj

Poljedelstv
o

312

45

Vrtnar- Trajni
stvo
nasadi

2

3

Pašna
živina

Prašiči
in
perutnin
a

Mešana
rastlinsk
a
pridelav
a

Mešana
živinore
ja

Mešana
rastlinska
pridelava in
živinoreja

89

15

15

89

53

Vir: http://www.stat.si/popis2002, 2005
GRAF 7:

Družinske kmetije po tipu kmetovanja v občini Braslovče leta 2000

Vir: www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp, 2005
Sicer pa cene kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih zaostajajo za rastjo cen na
drobno, kupna moč na kmetijah pa se manjša. Predvsem zaradi negativnih tržnih
razmer so le redke kmetije specializirane v eno proizvodnjo (Natek, 1998).
Kmetijstvo tudi v občini Braslovče vedno bolj dobiva na pomenu v ohranjanju
poseljenosti in negovanja krajine, zmanjšuje pa se njegov ekonomski pomen. Zato je
njegov razvoj in obstoj zasebnega kmetijstva najbolj odvisen od tržno-cenovne in
interventne politike države in občine (Ustni vir: Renata Marolt, 2005).
Turizem kot dopolnilna dejavnost na kmetijah je sicer ena od glavnih usmeritev
sedanjega občinskega vodstva. Hmeljarstvo naj bi sicer kljub težavam ostalo osnovna
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kmetijska dejavnost občine Braslovče, ki naj bi se v dolinskem delu še naprej
dopolnjevalo s poljedelstvom in intenzivno živinorejo. V gričevnato – hribovitem
obrobnem svetu naj bi se v kombinaciji s turizmom usmerjalo v sadjarstvo in
živinorejo, na Dobroveljski planoti pa v govedorejo, rejo drobnice, ekološko pridelavo
hrane, gozdarstvo in turizem na kmetijah. Trend gojenja pese naj bi se nadaljeval.
Sočasno pa naj bi se na kmetijah kot dopolnilna dejavnost, poleg turizma, razvilo tudi
zelenjadarstvo in predelava zelenjave ter žagarstvo. Omenjene smernice upoštevajo
tudi projekti celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV). Na območju
Spodnje Savinjske doline ob sofinanciranju države in občine potekata dva projekta:
CRPOV Braslovče in CRPOV Grajska vas ter Podgorje pri Letušu (Ustni vir: župan
Marko Balant, 2005).
3.2.2.1.1. HMELJARSTVO
Ker v občini Braslovče že stoletja vlada tradicija hmeljarstva, je tako rekoč del
vsakdanjika slehernega občana in je na nek način tudi zaznamovala estetski vidik te
doline, si pobliže in podrobneje oglejmo to panogo kmetijstva.
3.2.2.1.1.1. OPREDELITEV STANJA HMELJARSTVA V SLOVENIJI
Pridelovanje hmelja ima v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Hmelj sedaj pridelujejo v
Spodnji in Zgornji Savinjski dolini, v Celjski kotlini, v okolici Ptuja ter Ormoža, v
okolici Slovenj Gradca in Radelj ter v Brežicah oziroma v 25 občinah. Večina
hmeljišč je na območju Savinjske doline s Celjsko kotlino (70%).
V Sloveniji so se skupne površine nasadov hmelja v obdobju 1995-2000 zmanjšale za
549 ha. V zadnjih dveh letih pa spet beležijo ponoven porast površin s hmeljem. Kot
je razvidno iz tabele 14, je bilo leta 2002 v Sloveniji 2090 ha hmeljišč skupaj s
premenami, aktivnih nasadov pa je bilo 1817 ha. Leta 2004 pa 1893 ha hmeljišč
skupaj s premenami, aktivnih nasadov pa 1463. Pridelek v letu 2004 je znašal v
povprečju 2450 ton na leto, kar je 1600 kg/ha.
TABELA 14: Gibanje površin hmelja v obdobju 1997 - 2002 v ha
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004

nasadi hmelja

2284

2001

1822

1774

1807

1817

1463

premene

222

448

510

323

251

273

430

skupaj

2506

2449

2332

2097

2058

2090

1893

Vir: Ali smo pripravljeni na vstop v Evropsko unijo, zbornik posveta, 2002
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GRAF 8: Gibanje površin hmelja v Sloveniji med letoma 1997 - 2002
Gibanje površin hmelja v Sloveniji med letoma 1997
- 2002
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Avtor: Lea Presker
Vir: Ali smo pripravljeni na vstop v Evropsko unijo, zbornik posveta, 2002
V Sloveniji je v letu 2004 pridelovalo hmelj 159 hmeljarjev oz. hmeljarskih posestev.
Med njimi je 6 takšnih, ki imajo v lasti samo premene (hmeljišča z žičnicami,
predvidena za obnovo). V zadnjem obdobju se je najbolj zmanjšalo število tistih, ki
imajo v posestvi do 1 ha nasadov hmelja, povečalo pa se je število tistih, ki imajo v
lasti 3-5 ha površin hmeljišč. Vendar pa je dejanska slika še malo drugačna, kajti tudi
površine posestva "Hmezad Kmetijstva" obdelujejo posamezni hmeljarji. Razlike so
tako precej velike, kajti mnogo hmeljarjev v Savinjski dolini v tem času dejansko
obdeluje več kot 10 ha nasadov hmelja (Ustni vir: Irena Friškovec, 2005).
V letu 2004 je slovenska pridelava hmelja še vedno predstavljala 3% svetovnih
površin hmeljišč ter 3% svetovnega pridelka. Slovenija je na četrtem mestu po
površinah in pridelku hmelja v Evropski Uniji ter znaša v povprečju 9,3
ha/pridelovalca (v EU 7,8 ha/pridelovalca) (Ustni vir: Irena Friškovec, 2005).
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SLIKA 15: Ročno obiranje hmelja

Vir: Stenski koledar Hmezad, 1997
3.2.2.1.1.2. HMELJARSTVO V OBČINI BRASLOVČE
V Savinjski dolini je bilo leta 2004 skupaj 943 ha aktivnih nasadov, 342 ha premen,
kar znaša skupaj 1285 ha hmeljišč. V to skupino spadajo občine Celje, Žalec, Mozirje,
Vojnik, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Braslovče (Ustni vir: Irena Friškovec,
2005).
Novo vzgojene vrste savinjskega hmelja iz družine super styria pod deklaracijo
aurora, apolon, atlas in ahil dajejo večji hektarski donos, hkrati pa vsebujejo večjo
vsebnost alfa kislin. Danes savinjski hmeljarji pridelujejo največ savinjskega goldinga
in aurore, manj pa ostalih vrst. V svetu je slovenski hmelj poznan kot "štajerski
hmelj" in je zelo cenjen, njegovo kakovost pa dokazuje tudi vrhunska kakovost
slovenskih pivovarn, ki varijo piva iz savinjskega hmelja (Goropevšek, 1997, str. 10).
Hmeljarstvo je povzdignilo kmetijstvo in ostalo gospodarstvo Spodnje Savinjske
doline na stopnjo, ki je močno spremenila standard njenega prebivalstva. Sad
prizadevnega in vztrajnega hmeljarjenja je poleg neposrednega zaslužka vplival tudi
na estetski videz pokrajine. Pojavljajo se urejene domačije, trdnejša posest, sodobna
infrastruktura (Goropevšek, 1997).
V letu 2004 je bilo v občini Braslovče 188 ha rodnih oziroma aktivnih nasadov
hmeljišč, 74 ha premen, kar naša skupaj 262 ha. Pridelovalcev je bilo 45. Hmeljišča se
pojavljajo predvsem v naseljih Parižlje, Glinje, Braslovče, Gomilsko, Grajska vas,
Kamenče, Male Braslovče, Trnava, Šmatevž, Orla vas, Poljče in Rakovlje. Povprečna
obdelovalna površina hmelja v občini Braslovče znaša 5,8 ha/predelovalca (Ustni vir:
Irena Friškovec, 2005).
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SLIKA 16: Hmeljišče v Malih Braslovčah

Avtor: Urška Fonda, 2005
3.2.2.2. OBRT
Poleg poljedelstva in hmeljarstva v občini že stoletja vlada tradicija obrti. V
braslovški občini se pojavljajo predvsem manjše obrtne delavnice, ki zaposlujejo do
pet ljudi, med njimi pa prevladujejo steklarstvo, mizarstvo gostinski obrati, servisne
dejavnosti, gradbeništvo, strugarstvo, krovstvo in kleparstvo. Nahajajo se predvsem v
Braslovčah in Šentrupertu. Med večja podjetja oz. družbe z omejeno odgovornostjo
lahko štejemo le tri, in te so: Termotehnika iz Orle vasi, ki se ukvarja s toplotno in
hladilno tehniko in zaposluje 10 ljudi, Ideal Sistemi iz Grajske vasi, ki se ukvarjajo z
gradnjo strojev in naprav, sistemi avtomatizacije ter transportno dejavnostjo in
zaposluje 30 ljudi ter Lumar d.o.o. iz Šmatevža (gradnja in izdelava hiš) (Ustni vir:
Renata Marolt, 2005).
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3.3. SKLEP
Prebivalstvo z vsemi svojimi dejavnostmi daje pokrajini in naseljem svojevrstno
podobo. Kolikor bolj so razvejane dejavnosti, ki dajejo ljudem zaposlitev in zaslužek,
toliko večje so tudi možnosti, da bo fiziognomija naselja raznovrstnejša. Nanjo
vplivajo poleg naravnogeografskih dejavnikov, ki so bili v preteklosti med najbolj
pomembnimi oblikovalci strukturne podobe naših naselij, še vrsta drugih
gospodarskih in socialnih dejavnikov, ki so skozi stoletja dajali naseljem svojevrsten
pečat (Letuš, 1976, str. 37).
Naraščanje umrljivosti je predvsem posledica hitrega staranja ljudi, zmanjševanja
priseljevanja, ki praviloma pomlajuje prebivalstvo, ter upad števila rojstev. Hribovska
in odročna območja ter predeli z usihajočimi ali pa sploh z zamrlimi, nekdaj
cvetočimi dejavnostmi, zaenkrat niso več vabljivi za priseljevanje. Marsikje pa tudi
neurejena ali pomanjkljiva infrastruktura ter pomanjkanje ustreznih zazidalnih
površin, bodisi za stanovanja bodisi za obrtno – uslužnostne ali proizvodne dejavnosti,
odvračajo mlade od priseljevanja, domačine pa spodbujajo k zapuščanju rodnega
kraja.
Razlika med rojenimi in umrlimi predstavlja vrednost naravnega prirastka, ki se je v
obravnavani občini v zadnjem poldrugem desetletju nenehno zmanjševala in od leta
1991 že opažamo negativni naravni prirastek. Tudi naslednja leta kažejo kritično
stanje, ko je bila rodnost za malenkost nad umrljivostjo, kar pomeni, da naravni
prirastek čedalje manj prispeva k splošni rasti števila prebivalstva (Natek, 1998, str.
52).
Iz geografskega vidika lahko sklepam, da so bile, so in bodo še naprej selitve
pomemben regulator rasti števila prebivalstva v občini Braslovče. Pomembne so tudi
za pestrejšo krajevno – regionalno strukturo prebivalstva, kar prispeva k njegovi
obnovitveni sposobnosti. Razlike v stopnji gospodarskega razvoja, lega naselij ob
prometnicah in v bližini zaposlitvenih središč ter hitre možnosti rešitve
stanovanjskega problema, so še vedno tista aktualna gibala, ki usmerjajo selitve
predvsem mladega, za delo sposobnega prebivalstva.
Glede na prikazane demografske značilnosti in njene razvojne težnje ter gospodarski
razvoj, so se tudi v predelih občine Braslovče izoblikovala izrazita območja
praznjenja in koncentracije prebivalstva. To je prispevalo k spreminjanju vsakdanje
podobe obljudenosti pokrajine, h gostoti poselitve ter k naglemu preoblikovanju (tudi
izumiranju) kulturne pokrajine. Zato bi iz geografskega vidika lahko to obravnavano
območje razdelili na tri območja gostote poseljenosti:
• gosteje poseljena območja,
• redkeje poseljena območja,
• ogroženo in depopulacijsko območje.
Poselitev občine Braslovče še vedno sloni pretežno na ravninskem delu, predvsem na
rečnih terasah Savinje in Bolske, v bližini rodovitnih njivskih in travnatih površin.
Med gosteje naseljena območja štejemo v braslovški občini naselja Letuš, Braslovče,
Male Braslovče, Rakovlje, Parižlje, Trnava in Gomilsko. Večina teh naselij je
ohranila agrarni značaj, čeprav s spremenjeno (urbano) arhitekturo. Nekdanja trška
naselbina Braslovče pa je z gradnjo stanovanjskih blokov in enodružinskih hiš dobila
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polmestni ali urbaniziran izgled (Goropevšek, 1997, str. 3). Vzroki so predvsem v
pozitivnem migracijskem saldu, pozitivnem naravnem prirastku, bližini terciarnih in
kvartarnih dejavnosti ter v bližini cestne in komunalne infrastrukture.
Med redkeje naseljena območja štejemo vsa naselja, ki ležijo v gričevnatem svetu. Ta
se vlečejo ob črti Podgorje pri Letušu, čez Podvrh pa vse tja do Šmatevža. Tu se že v
nekaterih naseljih pojavlja negativni naravni prirastek in velika stopnja umrljivosti,
pretežni del je staro prebivalstvo, odselitve pa so izenačene s priselitvami. Pojavljajo
se gručaste oblike vasi in kmetije s celki, glavna gospodarska proizvodnja pa še vedno
temelji na kmetijstvu.
Med ogroženo in depopulacijsko območje pa lahko štejemo celotno Dobroveljsko
planoto. Tu so kažejo negativni naravni prirastek, negativni selitveni saldo, velik
delež starega prebivalstva ter velika stopnja umrljivosti. Poleg osamljenih kmetij, ki
se večinoma ukvarjajo z ekstenzivno živinorejo in kmetijstvom, se v sedanjem času
čedalje bolj pojavljajo zapuščena in degradirana območja.
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KARTA 9: Območja občine Braslovče po gostoti poseljenosti

Merilo: 1:50 000
Podlaga: Atlas Slovenije,
topografska karta 1:50 000,
list 88, 89, 110, 111
Izdelala: Lea Presker
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Legenda h karti " Območja občine Braslovče po gostoti poseljenosti":
Gosteje poseljena območja
Redkeje poseljena območja
Ogroženo in depopulacijsko območje
3.4. TURISTIČNE PERSPEKTIVE OBČINE BRASLOVČE
Nenazadnje se v zadnjem času v obravnavani občini počasi uveljavljajo tudi terciarne
in kvartarne dejavnosti, kot so: trgovina, gostinstvo in turizem.
Turizem kot posledica prostega časa, gospodarskega razvoja in naraščajočih
človekovih potreb je danes pojem in masovni družbeni pojav z ekonomskimi učinki,
ki se kaže v spletu številnih sestavin in zapletenih odnosov, v središču katerih sta
narava in človek. O vlogi in pomenu turizma v priznanih letoviščih in zdraviliščih,
kjer gre zlasti za organizacijsko plat in potrebna investicijska sredstva, za turistično
propagando in povečanje števila turističnih nočitev, ni več potrebno zgubljati besed.
Mnogo manj pa so s turističnega vidika obdelani manjši kraji, bodisi da so že imeli
turistično tradicijo in so jo izgubili, bodisi da doslej še niso bili priznani kot turistični
kraji, pa le imajo pogoje, da to postanejo (Zorko, D., 1999, str.11).
Takšno obnavljanje in uvajanje turistične tradicije je aktualno tudi za območje
Spodnje Savinjske doline, kakor tudi za območje braslovške občine. Turistične
perspektive občine so predvsem v turizmu na kmetijah, t.i. izletniškemu turizmu ter
rekreacijskemu turizmu.
Geografsko gledano, menim, da bi bilo za izletniški turizem, ki je potencial same
občine, slovenskemu kakor tudi tujemu turistu ponuditi in predstaviti, poleg domače
in zdrave hrane na turističnih kmetijah, tudi rekreacijski turizem, organizirano vodene
oglede naravnih in kulturnih znamenitosti ter predstavitve in propagiranje
tradicionalnih prireditev v občini Braslovče.
3.4.1. TURIZEM NA KMETIJAH
Občina Braslovče, posebno planota Dobrovlje in njeno obrobno območje, spada med
območja v Sloveniji, kjer bi teoretično lahko uspeval turizem oziroma počitnice na
kmetiji. Po navedbah uprave občine Braslovče do sedaj ni nobene kmetije registrirane
pod pojmom turistična kmetija, se pa dandanes s to dejavnostjo že dobro uveljavlja
kmetija Cimpršek v Podvrhu, ki turistu oziroma obiskovalcu ponuja domače dobrote
(Ustni vir: Renata Marolt, 2005).
Turistične kmetije se po Beckerjevih ugotovitvah uveljavljajo zlasti v obstoječih
turističnih regijah. Visok relativni delež med prenočitvenimi zmogljivostmi dosegajo
šele v robnih območjih razvitejših turističnih pokrajinah. Število turističnih kmetij pa
je v perifernih območjih s problematično agrarno strukturo, vendar z visoko
pokrajinsko turistično privlačnostjo, kamor bi lahko uvrstili tudi braslovško občino,
nizko. Iz tega lahko sklepamo, da se turizem na kmetiji pogosteje veže na pokrajino z
določeno stopnjo turistične razvitosti, saj je ta privlačnejša tudi za tisti del turistov, ki
si ne žele popolne "samote" ali turistično infrastrukturo povsem neopremljene
pokrajine (Dekleva, Jeršič, Strahovnik, 1993, str. 209).
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Drug vidik, ki se vse močneje poudarja, se nanaša na prebivalstvene razmere. V
posameznih naseljih se praviloma odločajo za turizem kot dodatno dejavnost mlajše
žene kmečkih oziroma polkmečkih gospodinjstev oziroma druge članice, ki niso v
celoti obremenjene. Po izračunih iz tujih analiz je potrebno že za šest gostov približno
štiri delovne ure dnevno, za osem do deset gostov pa je potrebna že polna zaposlenost
ene osebe (Dekleva, Jeršič, Strahovnik, 1993, str.209).
Da se torej turistične dejavnosti v obravnavanem območju še ni oprijelo in
zainteresiralo več kmetij, je možno razložiti tudi z zgornjimi ugotovitvami. Iz
geografskega vidika menim, da se v občini Braslovče relativno skromen delež
prebivalcev, ki se zanima za turistično dejavnost na kmetijah, skriva tudi v relativno
pasivnem odnosu prebivalcev do turistične dejavnosti, saj je bil dolga leta na prvem
mestu interes po dohodku iz hmeljarstva, gozdarstva, živinoreje ter zaposlitev izven
občine v industrijskih obratih in torej problema viškov mlade delovne sile ni bilo
čutiti (Ustni vir: župan Marko Balant, 2005).
Kot je bilo že omenjeno v prejšnjem poglavju, pa je turizem kot dopolnilna dejavnost
na kmetijah tudi sicer ena od glavnih usmeritev sedanjega občinskega vodstva. V
gričevnato – hribovitem obrobnem svetu naj bi se v kombinaciji s turizmom usmerjali
v sadjarstvo in živinorejo, na Dobroveljski planoti pa naj bi se kot dopolnilna
dejavnost uveljavila ekološko pridelava hrane in turizem na kmetijah. Omenjene
smernice upoštevajo projekti celostnega razvoja podeželja in obnove vasi. Na
območju Spodnje Savinjske doline ob sofinanciranju države in občine potekata dva
projekta: CRPOV Braslovče in CRPOV Grajska vas ter Podgorje pri Letušu. Prav
tako je Ministrstvo za finance leta 2005 na seznam obstoječih državnih pomoči
uvrstila občino Braslovče za sofinanciranje investicij za razvoj turizma na kmetijah ter
sofinanciranje investicij za izgradnjo nočitvenih kapacitet v občini Braslovče
(http://www.gov.si/mf/slov/index.htm).
3.4.2. IZLETNIŠKI TURIZEM
Domača izletniška potovanja, za katera se v geografski literaturi pogosto uporablja
tudi izraz bližnja rekreacija, so po letu 1960 postale pomembna oblika preživljanja
prostega časa dobršnega dela slovenskega prebivalstva. Raziskave o bližnji rekreaciji
iz začetka sedemdesetih let so pokazale, da je iz posameznih slovenskih mest ob
koncu tedna, vendar ob lepem vremenu, spomladi, poleti in jeseni odhajalo na izlet
izven mesta od 10% do 25% mestnih prebivalcev. Ob izredno lepem vremenu je bil ta
delež tudi višji. Opravljene raziskave so tudi pokazale, da je šlo pri teh migracijah za
zelo različne motive, med katerimi so bili najpomembnejši: želja po stikih s sorodniki
in znanci na podeželju, oziroma po občasnem obiskovanju domačega kraja, po
bivanju v počitniškem stanovanju, hoji oziroma sprehodih po odprti, zeleni pokrajini
ter sončenju in kopanju. Za naveden vrstni red oziroma pomen poglavitnih motivov je
več vzrokov. Slovenski mestni prebivalci pripadajo v veliki meri prvi generaciji
priseljencev s podeželja, ki je zato sorodstveno in čustveno še navezana na svoj
domači kraj. Poleg tega so najbolj motivirani za prostočasne aktivnosti, ki jim poleg
duševne in telesne rekreacije omogočajo tudi lastno oskrbo (delo v vinogradu, vrtu) in
določeno materialno korist (posedovanje počitniške hiške oziroma parcele) (Dekleva,
Jeršič, Strahovnik, 1993, str. 210).
Navedene ugotovitve so pomembne tudi za obravnavano območje. Geografsko
gledano se tudi v občini Braslovče potovanja bližnje rekreacije, zlasti ob koncu tedna,
ne osredotočajo le na privlačno pokrajino planote Dobrovlje in obrobno gričevnato
obrobje, temveč, zaradi omenjenih motivov, v zadnjih letih čedalje bolj po naseljih
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Letuš, Male Braslovče in Parižje, kjer ob reki Savinji bliskovito rastejo počitniška
stanovanja.
Hkrati pa je za izletniški turizem čedalje bolj pomemben tudi prometni položaj občine
Braslovče, odkar je bila med letoma 1995 – 1997 zgrajena avtocesta A1 Ljubljana –
Maribor ter leta 2005 še odprtje odseka na Trojanah (http: www.dars.si/index.php?).
Do takrat je bila občina vplivno območje bližnje rekreacije pretežno le prebivalcev
bližnjih mest, kot so na primer Žalec, Celje in Velenje, sedaj pa bi lahko z dobro
turistično ponudbo in propagando pritegnili tudi izletniške tokove iz sosednjih
aglomeracij, na primer ljubljanske in mariborske, saj pot do cilja (v tem primeru do
občine Braslovče) traja le slabo uro.
3.4.3. REKREACIJSKI TURIZEM
V svetu ter posledično tudi v Sloveniji se čedalje bolj uveljavlja pojem aktivnega
preživljanja prostega časa oziroma t.i. rekreacijski turizem. Kot sam
naravnogeografsko razgiban relief območja braslovške občine, neokrnjena narava,
bližina in estetska privlačnost obvodnega sveta (vodotokov, jezer, ribnikov in
močvirij), dokaj urejena in zaenkrat še neoporečna kopališča na reki Savinji ter nekaj
urejenih športno – rekreacijskih objektov, ponujajo obiskovalcu oziroma turistu
možnost raznovrstne rekreacije v braslovški občini.
V občini je urejenih pet športno – rekreacijskih objektov, le – ti pa so: rekreacijski
center Pingo v Orli vasi, ki je edino urejeno letno kopališče v občini; tenis igrišče in
odbojka na mivki v Parižljah, športni park Šmatevž in nogometno igrišče Gmajna ter
DTV Partizan v Braslovčah (odbojka, odbojka na mivki, rokomet in mali nogomet).
Poleg tega je omembe vredna tudi vrsta urejenih sprehajalnih stez ob Braslovškem in
Žovneškem jezeru ter Preserkem ribniku, urejene kolesarke steze ob reki Savinji in ob
Žovneškem jezeru, ki spadajo pod kolesarske steze Spodnje Savinjske doline ter
letuški jez v Podgorju pri Letušu, ki spada med najbolj znana naravna kopališča na
reki Savinji.
SLIKA 17: Letuški jez na reki Savinji

Avtor: Lea Presker
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Čedalje bolj pa se uveljavljajo tudi atraktivni športi, kot so na primer padalstvo in
jadralno padalstvo z Dobrovelj, ter deskanje na Žovneškem jezeru.
SLIKA 18: Deskanje na Žovneškem jezeru

Vir: Lenanarčič, M., Goropevšek, B., dr. Cvirn, J., 1996
SLIKA 19: Jadralno padalstvo z Dobrovelj

Vir: Lenanarčič, M., Goropevšek, B., dr. Cvirn, J., 1996
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3.4.4. KULTURNE ZNAMENITOSTI
KOZOLCI V OBČINI BRASLOVČE
Slovenski kozolci so stavbna dediščina našega podeželja in pripadajo kulturi
srednjeevropskega poljedelskega gospodarstva. Namenjeni so sušenju poljskih
pridelkov, sena, fižola, koruze, detelje, so tudi shramba za seno in slamo ter poslopje
za spravljanje vozov in različnega poljedelskega orodja. Zelo znan slovenski kozolec
je toplar, ki je na braslovškem območju najbolj razširjen. Najstarejši kozolec v
Braslovčah je Strojanškov na Dobrovljah. Kozolec stoji poleg kašče z vrezano letnico
1763. Za turistične namene ima najboljše pogoje kozolec Plavčeve kmetije v Podvrhu
s slikovito lego ob Žovneškem jezeru in Dobrovljami v ozadju. Sicer pa je v
braslovški občini 153 kozolcev (Savinjska regija, 2004, str. 10).
SLIKA 20: Kranjčev kozolec v Podvrhu

Avtor: Lea Presker
OD KAŠČE DO KAŠČE
Tematska pot od kašče do kašče vodi po obronkih štirih občin Spodnje Savinjske
doline, v določenem delu občine Braslovče tudi po evropski pešpoti po Dobroveljski
planoti mimo ostankov gradu Žovnek v sosednje občine. Urejene in prenovljene
slovenske kašče so bogastvo etnološke dediščine podeželja. V kaščah domačini nudijo
domače dobrote kmečke kuhinje, pokažejo ročna dela in pozabljene stare obrti,
predstavijo zelišča in ekološko pridelano hrano. Kašče žlahtnijo sedanjo arhitekturo
slikovite pokrajine. Kašče se nahajajo na Dobrovljah (Rovšnikova, Janžovnikova,
Kokovnikova, Ramšakova, Dobrovnikova), na Gomilskem (Sajovičeva in Derčeva)
ter Jelenova v Letušu (Savinjska regija, 2004, str. 10).
DVOREC LEGANT V BRASLOVČAH, ki leži v središču trga, je bil nekdanja
lovska postojanka Celjskih grofov, ki so ga renesančno predelali v drugi polovici 16.
stoletja. Ime izhaja iz besede Lehen – fevd. To je poleg cerkve najstarejša stavba v
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trgu.
Sedaj
so
v
njem
pošta
in
stanovanja
(Presker,
2004;
http://www.Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
Župnijska CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA V BRASLOVČAH s
predromansko zasnovo zaključuje osrednji trški del naselja Braslovče. Fara in
posredno s tem tudi cerkev, je bila prvič omenjena šele leta 1140, čeprav je vsaj
dvesto let starejša. Prafara je na severu segala do Savinje, na jugu, pri Trbovljah, pa
do Save. V času turških vpadov so cerkev zaščitili z močnim tabornim obzidjem, ki je
imel štiri obrambne stolpe in dvižni most. Ohranjen je eden od stolpov in del močno
znižanega obzidja. Druge stolpe in kostnico so podrli leta 1896. Veliki oltar s sliko
L.Layerja iz 1776 je izdelal celjski kipar F.Galla. Pri cerkvi so leta 1428 začasno
pokopali Veroniko Deseniško, drugo ženo grofa Friderika II. Celjskega (Presker,
2004; http://www.Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
GRAD ŽOVNEK (409 m), ki leži tri kilometre jugozahodno od Braslovč, je bil
matični grad Žovneških gospodov, poznejših Celjskih grofov. Spadal je med največje
gradove na Slovenskem, sedaj pa je znan kot eden najstarejših gradov na Slovenskem.
Žovneški so omenjeni že v prvi polovici 12.stoletja, grad pa izrecno 1278 (castrum
Sevnekke, pozneje Sannegg). Ko so lastniki od sorodnikov Vovbrških podedovali pol
Celja, so drugo polovico odkupili in se leta 1333 preselili na tamkajšnji grad. Žovnek
so do izumrtja Celjanov upravljali njihovi oskrbniki, nato pa so grad dedovali
Habsburžani. Kasneje je graščina prehajala iz rok v roke, 1635 pa so grad oplenili
uporni kmetje. Jožef Žokl, plemeniti Ruhethal, ga je po letu 1814 prepustil propadu,
ker si je v dolini postavil dvorec, Baron Cnobloch pa ga je v začetku 20. stoletja
zadnji poskušal obvarovati pred propadom jugovzhodni stolp. Razvalina priča o
razsežnosti utrdbe. Grad so varovali 9 metrov široki jarki, obzidje in stolpi. Najbolj
mogočen je bil obrambni stolp na severozahodu s tri metre debelimi zidovi in zidnimi
stolpnicami. V tlorisu je utrdba kazala trapezoidno podobo. Čez dvižni most se je
vstopalo pod poznogotskim slavnostnim portalom na notranje dvorišče.
Dostop do Žovneškega gradu: po cesti na jugu proti Gomilskemu, v Spodnjih Gorčah
na zahod skozi zaselek Žovnek v Podvrh in Podgrad (Presker, 2004;
http://www.Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
SLIKA 21: Ruševine gradu Žovnek

Avtor: Lea Presker
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DVOREC ŽOVNEK (Ruhethal) stoji na položni vzpetini dva kilometra jugozahodno
od Braslovč. Do njega vodi pot, ki jo lepša star in lepo ohranjen drevored divjih
kostanjev in lip. Nadstropna stavba z začetka 18. stoletja ima z rizalitom in pilastri
razčlenjeno dvoriščno fasado. V notranjosti so ohranjeni leseni opaži, v nadstropni
avli pa lesen, kasetiran strop. Znamenitost dvorca je vrt, na katerem stoji ena
najstarejših bukev na Slovenskem. Dvorec so 1986 obnovili za urade in stanovanja
(Presker, 2004; http://www.Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
SLIKA 22: Dvorec Žovnek (Ruhethal)

Vir: http://www. Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/predstavitve/braslovče, 2005
CERKEV SV. JANEZA IN PAVLA stoji na vzhodnem grebenu Dobroveljske planote
(860 m). Predvidevajo, da je bila grajena v obdobju baroka. Je podružnična cerkev
braslovške župnije. 1631. leta je bila vizitacija pri tej cerkvi in od takrat obstaja tudi
podrobnejši opis cerkve (Presker, 2004; http://www.Mojaslo.pfmb.unimb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
CERKEV SV. URBANA stoji na severnem delu Dobroveljske planote (660 m).
Starost cerkve še ni ugotovljena, je pa leta 1426 že zanesljivo stala tu, saj jo lahko
zasledimo v urbarju Benediktanskega samostana iz Gornjega Grada. Ker ni
podružnica braslovške župnije, je nekako odrinjena od braslovških dogodkov, čeprav
stoji na območju občine Braslovče (Presker, 2004; http://www.Mojaslo.pfmb.unimb.si/predstavitve/braslovče,2005).
CERKEV SV. ŠTEFANA NA GOMILSKEM se prvič omenja leta 1545, a je po
zasnovi vsaj iz 15. stoletja. Prezbiterij je iz 17. stoletja. V 18. stoletju so obokali ladjo
in ji prizidali stranski kapeli. Veliki oltar in oltar v stranski kapeli iz let 1760 in 1770
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sta delo celjskega kiparja F. Galla (Presker, 2004; http://www.Mojaslo.pfmb.unimb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
SLIKA 23: Cerkev sv. Štefana na Gomilskem

Avtor: Lea Presker
SULCERJEVA HIŠA V LETUŠU
Maja 1945 je v Sulcerjevi hiši feldmaršal von Lohr podpisal kapitulacijo nemške 5.
armade (Presker, 2004; http://www.Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/braslovče,
2005).
CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA V LETUŠU stoji na strmi skali. Cerkev se prvič
omenja leta 1482. Sedanjo podobo je dobila s prezidavami v 16., 18. in 19. stoletju.
Glavni oltar iz sredine 18. stoletja ima osrednjo sliko Krst v Jordanu, delo A. Cebeja
(Presker, 2004; http://www.Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
GRAŠČINA ŠTRAVŠNEK (STRAUSSENEG) v Šmatevžu s parkom in z ribnikom
je bila omenjena že leta 1467 kot lovski dvorec. Osrednji del parka sestavlja ribnik z
otočkom, ki ga obdaja parkovno drevje. Dvonadstropna stavba ima obliko kvadrata z
arkadnim dvoriščem v sredini (Presker, 2004; http://www.Mojaslo.pfmb.unimb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
CERKEV SV. MATEVŽA, ki se prvič omenja leta 1467, ima ladjo iz 15. stoletja in
prezbiterij iz 16. stoletja. V drugi polovici 19. stoletja so zgradili ovalni zvonik in na
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novo opremili notranjost. Na severni zunanji in notranji steni so ohranjene gotske
freske (Presker, 2004).
SLIKA 24: Cerkev sv. Matevža v Šmatevžu

Avtor: Lea Presker
3.4.5. NARAVNE ZNAMENITOSTI
BRASLOVŠKO JEZERO leži severozahodno od Braslovč. Jezero je bilo narejeno v
letu 1961, ko so povišali nasip nekdanjega ribnika, ki je bil v preteklosti pod
Plaskanom na potoku Trebniku. Velikost jezera je okoli 4.5 ha. Ob jezeru je speljana
panoramska pot, namenjeno pa je turističnim aktivnostim: ribolovu, sprehodom ter
piknikom
v
naravi
(Presker,
2004;
http://www.Mojaslo.pfmb.unimb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
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SLIKA 25: Braslovško jezero

Avtor: Lea Presker
ŽOVNEŠKO JEZERO je najmlajše akumulacijsko jezero v občini, a po velikosti
največje, obsega namreč 49 ha vodne površine. Namenjeno je namakanju kmetijskih
površin, v zahodnem delu pa gojenju rib. Jezero je primerno za turistično rekreativne
namene, kot so plavanje, sončenje, sprehajanje, čedalje bolj pa se uveljavlja atraktiven
šport
–
deskanje
(Presker,
2004;
http://www.Mojaslo.pfmb.unimb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
SLIKA 26: Žovneško jezero

Vir: http://www. Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/predstavitve/braslovče, 2005
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PRESERSKI RIBNIK se nahaja en kilometer vzhodno od Braslovč. Nastal je z
zajezitvijo stranskega rokava reke Savinje. Namenjen je turističnemu in športnemu
ribolovu ter piknikom v naravi. Ob njem stoji lepo urejen ribiški dom z gostiščem
Sajovic, kjer nudijo ribje specialitete (Presker, 2004; http://www.Mojaslo.pfmb.unimb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
SLIKA 27: Preserski ribnik

Avtor: Lea Presker
DOBROVLJE so prostrana planota, ki se razprostira na zahodnem delu občine
Braslovče. So zakrasela planota s številnimi brezni, kraškimi vodotoki, vrtačami in
jamami.Najbolj znana jama v južnem delu je Hlastejeva jama, ki je raziskana do 60
metrov globine. Nad planoto se dvigajo vrhovi: Grmada (898m), Konjšek (790m) in
Bezovec (857m). Dostop na Dobrovlje je možen po asfaltirani cesti iz smeri Letuša ali
po označenih planinskih poteh, kjer vodita tudi Evropska in Savinjska pešpot. Na vrhu
planote stoji Dom borcev (733m), ki je bil zgrajen 1979. leta in nudi hrano ter
prenočišče turistom. V zadnjem času Dobrovlje postajajo zelo priljubljena točka
jadralnih
padalcev
(Presker,
2004;
http://www.Mojaslo.pfmb.unimb.si/predstavitve/braslovče, 2005).
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SLIKA 28: Dom Borcev na Dobrovljah

Vir: http://www. Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/predstavitve/braslovče, 2005
3.4.6. TRADICIONALNE PRIREDITVE
V občini Braslovče so trenutno najbolj aktivni turistični društvi Braslovče in
Gomilsko ter planinsko društvo "Dobrovlje - Braslovče", ki vsako leto organizirajo že
tradicionalne prireditve in pohode. Pomembni pohodi so postali: januarski Novoletni
pohod na Dobrovlje, junijski Nočni pohod na Bezovec ter septembrski Od izvira do
izvira.
Tradicionalne prireditve, ki se jih vsako leto udeleži več obiskovalcev pa so:
Smučarski skoki v maskah na pustno nedeljo v Podvrhu, Salamijada v velikonočnem
času, junijska gorsko kolesarka dirka t.i. Grajski bicikl Žovnek, junijski Pohod po
puntarski poti v Grajski vasi ter oktobrska Spretnostna vožnja dvovpreg, Vesela jesen
in Žegnanje konj na Gomilskem. Vsekakor pa je še vedno najpomembnejša in
najodmevnejša prireditev Dan Hmeljarjev v Braslovčah, ki že od leta 1963
tradicionalno poteka vsako leto drugo soboto in nedeljo v mesecu avgustu. Na njej so
prikazane stare oblike hmeljarjenja.

84

Geografska oznaka občine Braslovče
SLIKA 29: Dan hmeljarjev

Vir: http://www. Mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/predstavitve/braslovče, 2005
3.4.7. RAZVOJNI TURISTIČNI CILJI V OBČINI BRASLOVČE
Občina Braslovče, v sklopu občin Spodnje Savinjske doline, je leta 2003 vstopila v
Razvojno agencijo Savinja, ko se je leta 1998 takratna enotna občina Žalec in
Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec odločila, da razvojna prizadevanja občin
združijo preko skupne razvojne koalicije v agencijo.
Prav tako je šest občin Spodnje Savinjske doline, ki jih je koordinirala Občina
Braslovče, v letu 2004 v sodelovanju z lokalnimi partnerji zaključilo uvajalno fazo
projekta Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske doline pod imenom
Pestra Podeželska Ponudba (PPP). V projektu so zastavljene skupne značilnosti, cilji
in prioritetna področja potrebnih vlaganj v Spodnji Savinjski dolini.
Skupne značilnosti Spodnje Savinjske doline, ki so hkrati tudi občinski ključni
razvojni potenciali so:
•
•
•
•
•
•

ugodna lega in dostopnost območja,
naravna in biotska pestrost ter vodni svet Savinje in pritokov,
značilna hmeljarska tradicija,
bogata stavbna in kulturno – zgodovinska (Žovneška) tradicija,
delavnost, podjetnost in družabnost prebivalcev,
potrošniška središča v bližini ter naraščajoče povpraševanje po pestri in zdravi
podeželski ponudbi.

85

Geografska oznaka občine Braslovče

Cilji razvojnega programa Spodnje Savinjske doline:
•
•
•
•
•
•

ohranitev poseljenosti višinskih območij,
vzdrževanje hmeljarske podobe doline,
povezovanje značilnih potencialov v atraktivno turistično in drugo tržno ponudbo
podeželja,
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
ureditev prepoznavnih točk v naseljih ter
povezovanje proizvajalcev in organizirano trženje.

Prioritetna področja potrebnih vlaganj:
•
•
•
•
•
•
•

Trajne velike kmetije.
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Povezana pestra turistična ponudba.
Raba naravne in kulturne dediščine.
Gradnja velike in male infrastrukture.
Poslovna organiziranost in marketing.
Skupna promocija pod enotno blagovno znamko.
(Razvojni program Podeželja Spodnje Savinjske doline,
propagandni letak, 2005)

3.4.8. ANKETA
V diplomskem delu sem uporabila metodo anketiranja, s katero sem želela ugotoviti
splošno geografsko znanje soobčanov in raziskati možnosti, vidike ter mnenje
prebivalcev o razvoju turizma v območju občine Braslovče. Z rezultati sem želela
potrditi oziroma negirati postavljeno hipotezo, da občani občine Braslovče iz
geografskega stališča dokaj dobro poznajo svojo občino ter v prihodnosti vidijo
možnosti razvoja turizma ter so pri tem tudi pripravljeni sodelovati.
Hipoteza je bila potrjena.
Anketirala sem 40 odraslih oseb, ki so bile naključno izbrane. Merilo je bilo
polnoletnost in stalno prebivališče v občini Braslovče. Sprva sem ankete razdelila po
starostnih razredih anketirancev, a sem kasneje to metodo opustila, ker se odgovori v
večini niso razlikovali. Menim, da sem s tem anketnim vprašalnikom dobila splošno
sliko, ki po moje tudi z večjim številom anketirancem ne bi bila bistveno drugačna.
Rezultati anketiranja so prikazani v nadaljevanju; vsako vprašanje vsebuje svojo
analizo. Številke na levi strani grafikonov ponazarjajo število anketiranih prebivalcev.
V prilogi prilagam anketo.
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1. Koliko (približno) prebivalcev šteje občina Braslovče? Zapišite s številko!
Pri tem vprašanju sem zasledila veliko najrazličnejših odgovorov. Število prebivalcev
v občini Braslovče je po podatkih Popisa prebivalcev leta 2003 znašalo 5048, leta
2004 pa 5087. Tako sem odgovore razdelila v štiri različne skupine, in sicer: pod
1500, od 1501 do 3000, 3001 do 4500 in 4501 do 6000 prebivalcev. Največ
odgovorov je bilo v skupini od 4501 do 6000 prebivalcev, ki je seveda pravilen. Tako
je 58% anketirancev odgovorilo pravilno.
GRAF 9: Število prebivalcev v občini Braslovče

25

20

15

10

5

0
pod 1500

1501 - 3000

3001 - 4500

število prebivalcev

Avtor: Lea Presker

87

4501 - 6000

Geografska oznaka občine Braslovče

2. Kolikšna je povprečna nadmorska višina občine Braslovče? Obkrožite samo
en odgovor!
Pri tem vprašanju sem odgovore razdelila na pet skupin, kjer je anketiranec obkrožil
ustrezen odgovor. Te skupine so: pod 200 m, 201 do 300 m, 301 do 400 m, 401 do
500 m in nad 500 metrov nadmorske višine. Povprečna nadmorska višina občine
Braslovče znaša 303 metre, se pravi, da je pravilen odgovor skupina od 301 do 400
metrov. 60% anketirancev je odgovorilo pravilno.

GRAF 10: Nadmorska višina
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3. Koliko naselij spada v občino Braslovče? Obkrožite samo en odgovor!
Pri tem vprašanju sem prav tako odgovore razdelila na štiri skupine, kjer je
anketiranec obkrožil ustrezen odgovor. Te skupine so: od 10 do 14, od 15 do 19, od
20 do 29 in nad 29 naselij.
Pravilen odgovor je skupina od 20 do 29 naselij, saj v občino Braslovče spada 22
naselij. Pravilno je ugotovilo le 18% anketirancev, saj je kar 45% anketirancev
menilo, da je naselij od 10 do 14, ker so šteli le večja naselja v občini Braslovče.

GRAF 11: Število naselij
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4. Ali menite, da bi lahko v naši občini razvili intenzivnejši turizem?
Pri tem vprašanju so bili možni trije odgovori, in sicer: da, ne ali ne vem/me ne
zanima. Kar 87% anketirancev je menilo, da bi se v obravnavani občini lahko razvil
intenzivnejši turizem, 13% jih meni, da ne. Analiza tega vprašanja pa je poleg
rezultatov zanimiva tudi zato, ker so se vsi anketiranci opredelili z da ali ne, nihče ni
obkrožil možnosti ne vem/me ne zanima, kar pomeni, da anketiranci niso indiferentni
glede vprašanja razvoja turizma.

GRAF 12: Intenzivnejši turizem v občini Braslovče
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5. Katera oblika turizma bi po vašem mnenju najbolje uspevala na omenjenem
območju? Obkrožite samo en odgovor!
Tu je bilo možnih več skupin, in sicer: turizem na kmetijah, rekreacijski turizem,
izletniški turizem, nobena od naštetih, vse in drugo, a anketiranec se je lahko odločil
za en sam odgovor.
42% anketirancev meni, da bi v občini Braslovče najbolje uspeval rekreacijski
turizem, 22% jih meni, da je v obravnavani občini prihodnost v turizmu na kmetijah,
20% v izletniškem turizem, 8% anketirancev meni, da bi uspevale vse tri oblike
turizma in 8%, da ne bi uspela nobena od naštetih.

GRAF 13: Oblika turizma v občini Braslovče
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6. Obiskovalec občine Braslovče si želi rekreacije. Kaj bi mu svetovali?
Obkrožite enega ali več odgovorov!
Na to vprašanje so bili možni naslednji odgovori: pohod na Dobrovlje, kolesarjenje po
kolesarski stezi Spodnje Savinjske doline, deskanje na Žovneškem jezeru, skok s
padalom z Dobrovelj, kopanje v Savinji ter drugo. Pri tem vprašanjem se je lahko
anketiranec odločil za več odgovorov. Največ anketirancev se je odločilo, da bi turistu
predlagali pohod na Dobrovlje in kolesarjenje po kolesarskih stezah, nekaj manj
anketirancev pa bi mu svetovali skok s padalom in kopanje v Savinji. Pod drugo so
anketiranci omenili ribarjenje na Preserskem ribniku, odbojko na mivki ter prosto
plezanje.

GRAF 14: Vrsta rekreacije
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7. V katero domače gostišče bi najraje odpeljali oz. napotili turista na kosilo?
Obkrožite enega ali več odgovorov!
Pri tem vprašanju je bilo prav tako možnih več odgovorov, in sicer se je lahko
anketiranec odločal med: Picerija Afrika (Male Braslovče), Gostišče Štorman
(Parižlje), Gostišče Ferlič (Spodnje Gorče), Ribja restavracija Sajovic (Preserje),
Turistična kmetija Cimperšek (Podvrh) ter drugo. Glede na analizo vprašanja
anketiranci še vedno najbolj zaupajo dolgoletni tradiciji Gostišča Štorman, na drugem
mestu pa se že pojavlja Gostišče Ferlič, ki po nekaterih besedah domačinov
karakterizira pestrost in domačnost same občine Braslovče. Tretje mesto je zasedla
Ribja restavracija Sajovic, četrto pa vedno bolj in bolj uveljavljena turistična kmetija
Cimperšek v Podvrhu. Za picerijo Afriko se je odločilo najmanj anketirancev.

GRAF 15: Gostišča v občini Braslovče
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8. Naštejte vsaj pet najbolj pomembnih naravnih in kulturnih znamenitosti, ki
bi jih morali predstaviti turistu!
Tukaj so anketiranci prosto naštevali najpomembnejše naravne in kulturne
znamenitosti občine Braslovče, med katerimi so bili največkrat omenjeni: Grad
Žovnek, ki ga je omenilo kar 93% anketirancev, Braslovško jezero, Cerkev
Marijinega Vnebovzetja v Braslovčah, Preserski ribnik, Žovneško jezero, Dobrovlje,
hmeljišča in Cerkev Janeza Krstnika v Letušu.
Nekateri anketiranci so poleg že naštetih naravnih in kulturnih znamenitosti omenili
tudi trg v Braslovčah, reko Savinjo, kmetije, kozolce in kašče v občini Braslovče,
dvorec Legant, Sulcerjevo hišo v Letušu, graščino v Šmatevžu, ribogojnice ter cerkev
Svetega Štefana v Gomilskem.
Pri analizi tega vprašanja moram omeniti, da je večina anketirancev napisala le tri do
štiri znamenitosti občine, mnogi le vsa tri jezera in grad Žovnek, kar pomeni, da že
sami prebivalci občine Braslovče premalo poznajo turistične atribute obravnavane
občine.
GRAF 16: Naravne in kulturne znamenitosti občine Braslovče
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9. Katere prireditve v občini Braslovče poznate? Ali menite, da so dovolj dobro
poznane tudi ljudem izven naše občine?
Tukaj so anketiranci prosto naštevali prireditve v občini Braslovče, ki jih poznajo. Kar
98% je omenilo tradicionalni Dan hmeljarjev (ali tudi t.i. Hmeljarski likof), sledi mu
Salamijada v Braslovčah s 35% in Smučarski skoki v Podvrhu z 20% poznavanjem
anketirancev. Poleg omenjenih prireditev na grafu 16 so anketiranci omenili tudi
Jesen na vasi v Grajski vasi, razne kulturne prireditve ter odbojkarske in košarkarske
turnirje v obravnavani občini.
Za Dan hmeljarjev so anketiranci menili, da je dovolj dobro poznana tudi ljudem
izven naše občine, za vse druge prireditve pa je bil odgovor negativen.

GRAF 17: Prireditve v občini Braslovče
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10. Kako bi po vašem mnenju pritegnili čim večje število turistov v občino
Braslovče?
Na to vprašanje so anketiranci prosto pisali svoje lastno mnenje, vidike, želje,
možnosti, kritike in pohvale ter opisali dejansko stanje turizma v občini Braslovče.
Omembe vredne ideje in predlogi anketirancev za večji razmah turizma v
obravnavanem območju so predvsem:
-

izboljšanje gostinske ponudbe,
razvoj podeželja na področju turizma,
organizirano vodeni ogledi ter ureditev ustreznih markacij in kažipotov naravnih
in kulturnih znamenitosti,
ureditev sprehajalnih in kolesarskih stez,
ureditev info točke na javnem prostoru za informiranje občanov in širše javnosti
o kulturnih, športnih in drugih pomembnih dogajanjih v občini Braslovče,
investiranje in financiranje občine Braslovče v večje število prenočišč ter
spodbujanje turizma na kmetijah,
sodobni kompleks na Braslovškem jezeru z urejenim prostorom za kampiranje,
večja povezanost in boljša organiziranost občinskih organov, kulturnih in
športnih društev ter osnovnih šol v vseh večjih naseljih,
priprava celostnega programa z rekreacijsko in gostinsko dejavnostjo ter ponudbo
v besedi, igri, petju in plesu,
večja turistična promocija občine Braslovče, izdelava prospektov, reklamiranje in
oglaševanje turistične ponudbe v vseh večjih medijih ter
zaposlovanje in vključevanje potencialnih kadrov v turizmu (lokalni vodiči..) in
odprtje turistične pisarne (v času marec – november)

11. Ali ste pripravljeni tudi vi kaj storiti za širjenje turizma v naši občini?
Na to vprašanje so anketiranci lahko odgovorili z da, ne ali ne vem. Analiza je
pokazala, da je kar 69% anketiranih pripravljeno sodelovati na področju širjenja
turizma v občini Braslovče, 3% anketirancev je odgovorilo z ne, 28% pa se jih ni
opredelilo. Rezultati ankete so vzpodbudni.
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GRAF 18: Sodelovanje pri širjenju turizma v občini Braslovče
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3.4.8. SKLEP
V novejšem času, ko turizem in aktivno preživljanje prostega časa vse bolj pridobiva
na pomenu človekovega delovanja, okrepljene težnje po postopni krepitvi rekreacije v
sorazmerno naravni in negovani kulturni pokrajini, spoznavanje novih naravnih in
kulturnih znamenitosti Slovenije, druženje ob dobri, raznovrstni, ekološko pridelani
ter zdravi prehrani in pijači, omogočajo občini Braslovče nove turistične impulze.
Pokrajinski potencial ponuja predvsem možnosti za postopen turistični razvoj brez
nekih velikih turističnih središč. Zaradi omenjenih prostorskih zmogljivosti privlačne
dobroveljske planote, sprehajalnih stez ob Preserskem, Žovneškem in Braslovškem
jezeru, kolesarskih stez ob reki Savinji, je po mojem mnenju posebej pomembna
ločitev con "miru", ki naj bi ostale brez pomembnejših tehničnih naprav. Hkrati pa naj
na drugi strani braslovška občina ponuja izbiro in turistično krepitev središčnih naselij
krajevnih skupnosti, ki bodo omogočili večini turistov druženje, ustrezno oskrbo,
informiranje, kulturno udejstvovanje ter rekreacijo navezano na "mestno"
prebivalstvo.
Tranzitno prometna lega občine Braslovče, ki povezuje Spodnjo in Zgornjo Savinjsko
dolino ter Savinjsko dolino s Šaleško dolino in bližina avtoceste Ljubljana – Maribor,
je spodbudila živahen razvoj gostinstva, na primer bar F-16 v Preserjih, Štorman s
kvalitetno ponudbo hrane v Parižljah, picerija Afrika v Malih Braslovčah, ribja
restavracija Sajovic ob Preserskem ribniku ter gostišče Ferlič v Braslovčah. Prav tako
pa naj bi spet in ponovno zaživela gostišča z domačo in regionalno posebno ponudbo
hrane in pijače.
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SLIKA 30: Bar F-16

Avtor: Arhiv fotografij F–16, cd zapis, 2005
Vsekakor moram omeniti tudi nekaj predlogov izvedbenih projektov, s katerimi bi
lahko občina Braslovče postala turistično tržno območje in ostala prepoznavna ostali
Sloveniji. Ti predlogi so naslednji:
-

Kot prvi predlog bi lahko bile to hmeljarske kmetije oziroma hmeljarska podoba
občine Braslovče (hmelj, pivo, hmeljarska dediščina, proizvodi živinoreje,
zelenjadarstva in dopolnilnih programov).
Kot drugo že omenjena pot Od kašče do kašče (turistična in kulturna ponudba v
starih objektih, prireditve, prodaja spominkov, alternativni programi, domače
zdravljenje, prodaja zelišč).
Žovneški grad (vodenje po gradu in okolici ter dediščini Žovneških, zgodba
Veronike Deseniške in Žovneški mlin).
Eko kmetovanje, eko turizem in drugi ekološki programi (razvoj ekoloških
dejavnosti, ekološka pridelava na hribovitem in okolju prijazne tehnologije v
ravninskem območju ter predlog potrebnih ekoloških sanacij).
Sadovi domačega sadovnjaka (povezava intenzivne in integrirane predelave
sadja, pridelava svežega sadja, zlasti jabolk in njegova predelava, sadjarstvo s
turizmom in rekreativno ponudbo).
Zelenjadarstvo, vrtnarstvo in zeliščarstvo (njivska proizvodnja v plastenjakih, ki
naj bi postala alternativa hmeljarstvu in živinoreji).
Organiziranje in trženje turistične in druge ponudbe občine Braslovče in širšega
območja Savinjske doline (regijski projekt zaokrožitve turistične ponudbe v
okviru vsebinske in prostorske Savinjske regije) ter
Obvodni program (razvojna raba kakovostnih vodotokov, jezer, ribnikov in
močvirij).
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SLIKA 31: "Zeleno zlato"

Vir: Lenarčič, M., Goropevšek, B., dr. Cvirn, J., 1996, str. 51
SLIKA 32: Hribernikov mlin v Podvrhu

Vir: Lenarčič, M., Goropevšek, B., dr. Cvirn, J., 1996, str. 67
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Nenazadnje naj občina vzpodbuja in privablja potencialne investitorje za sodelovanje
pri realizaciji prepoznavnih podeželskih tržnih produktov. Naj slogan, ki pravi, da je
namen Pestre Podeželske Ponudbe povezovati različne prostorske, bivanjske in
proizvodne značilnosti dolinskega in višinskih območij Spodnje Savinjske doline in
jih postaviti v soodvisnost z izvedbo dveh enakovrednih ključnih skupin, ne ostane le
vizija, pač pa resničnost.
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4. DEJAVNIKI ONESNAŽEVANJA OKOLJA
4.1. GOSPODARSKI ONESNAŽEVALCI ZRAKA
Na onesnaženost zraka v občini Braslovče vplivajo predvsem:
• tehnološke emisije,
• emisije iz vseh vrst kurišč (prebivalci še vedno uporabljajo kurjavo na trda goriva,
zaradi obilice lesnih zalog, čeprav se vse bolj uveljavlja tudi kurjava na plin),
• gospodinjstva,
• emisije visokih dimnikov predvsem iz TE Šoštanj.

4.2. OSKRBA S PITNO VODO
4.2.1. SPLOŠNO
Vsaj na prvi pogled in po uradnih podatkih je oskrba s pitno vodo v Posavinju v
zadnjem času dosegla zadovoljivo raven, saj so bila leta 1991 z vodovodom
opremljena že skoraj vsa stanovanja (98%). Skoraj vsa naj bi se torej s pitno vodo
oskrbovala na sodoben način. Razlike med posameznimi deli porečja in med občinami
so se v tem času občutno zmanjšale, saj so se v primerjavi s sedemdesetimi leti skoraj
izenačile. Tudi oskrba s pitno vodo je v Posavinju kot celoti videti ugodna in
neproblematična (Radinja, 1993).
Vendar temu ni tako. Razlikovati moramo namreč med opremljenostjo z vodovodom
in samo oskrbo z vodo, saj gre za dva različna pojma. Opremljenost z vodovodom je
lahko dobra, vodna oskrba pa kljub temu slaba, če je vode premalo ali je neustrezna.
Za Posavinje je značilno, da je oskrba z vodo težavna v različnih delih porečja, in to
ne s samim ovodovodenjem in zanesljivostjo oskrbe, pri drugih so v ospredju tudi
težave s kvaliteto vode.
Kot je že omenjeno, je današnja oskrba s pitno vodo v Posavinju zadovoljiva le na
prvi pogled, saj natančnejši pregled razkriva, da je dosežena stopnja oskrbe v
marsičem pomanjkljiva. Čeprav je opremljenost stanovanj z vodovodom sicer
splošna, je zanesljivost oskrbe z vodo manj uspešna, še veliko slabša pa je
neoporečnost vodovodne vode, zlasti bakteriološka neoporečnost. Razlike so zlasti
med večjimi, mestnimi vodovodi, ki so jih strokovneje zasnovali in jih tudi ustrezneje
upravljajo, ter manjšimi, lokalnimi, vaškimi vodovodi, ki so po večini nastajali
organizacijsko, tehnično in finančno samoiniciativno (s prostovoljnim delom in
samoprispevki) (Radinja, 1993).
Še veliko manj zadovoljivo je zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki še
zdaleč ne gre v korak z ovodovodenjem, saj za njim zaostaja vsaj za dve desetletji.
Nesorazmerje med prizadevanji za napeljavo čiste vode na eni strani in za odvajanje
ter čiščenje že uporabljene na drugi strani je več kot očitno. Le-to zaostaja pravzaprav
tudi za splošno gospodarsko razvitostjo krajev in porečja v celoti (Radinja, 1993).
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4.2.2. OSKRBA S PITNO VODO V BRASLOVŠKI OBČINI
V občini Braslovče je na javni vodovod priključenih 97% vsega prebivalstva, 3%
prebivalstva pa na manjše, vaške, lokalne vodovode (npr. v Podgorju pri Letušu,
Podvrhu).
Na območju občine Braslovče se večino prebivalcev oskrbuje s pitno vodo Trebnika,
ki izvira izpod zakraselih Dobrovelj.
Ker je braslovška občina le delno odvisna od svoje talne vode, tudi odnos prebivalstva
do nje ni tako skrben, kot če bi se nanjo opirali. Takšen odnos do talne vode je toliko
pomembnejši zaradi zelo intenzivnega savinjskega kmetijstva, ki uporablja veliko
mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev in s tem zelo obremenjuje samočistilno
sposobnost tal in talne vode.
Drug žgoč pojav braslovške občine so odplake. Njihovo zbiranje namreč vse preveč
zaostaja, saj prvo ogrodje kanalizacijskega omrežja šele nastaja. V celotni občini
delež prebivalcev, ki so priključeni na javno kanalizacijo, znaša okoli 30%, saj imajo
urejeno kanalizacijo le Braslovče in Rakovlje. Ostala naselja oz. gospodinjstva drugih,
sosednjih naselij, pa so priključena na hišno kanalizacijo ali greznico.
Še bolj zaostaja čiščenje odpadne vode, kajti v braslovški občini še vedno niso
zgradili čistilne naprave, čeprav se že leta dogovarjajo, da jo bodo zgradili ob potoku
Trebnik, ki je vir pitne vode za večino prebivalcev na tem območju (Ustni vir:
Marjana Šketa, 2005).
Oskrba z vodo je v braslovški občini neproblematična kvečjemu z njenega vidika,
kajti njeni vodni viri so povečini na varnejšem obrobju. Dvomljivo neproblematična
pa je zanjo tudi druga stran oskrbe z vodo, namreč odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, sicer prepuščeno sposobnosti prepustnih tal, v katera prenikajo odplake iz
neštetih hišnih kanalizacij (greznic in ponikovalnic) ter kmečkih gnojišč.
Občina Braslovče se, žal, ni mogla izogniti usodi drugih slovenskih prodnih ravnin, na
katerih je onesnaževanje talne vode prav tako živo. Čeprav je industrijsko
onesnaževanje morda manjše, je zato večje kmetijsko onesnaževanje, saj je braslovška
občina med slovenskimi intenzivnejšimi kmetijskimi pokrajinami (hmeljišča).
Onesnaževanje je največje tudi zaradi plitvejše talne vode in zaradi večjega deleža
aluvialnih tal, ki podtalnico najmanj varujejo. Na srečo pa je spodnja podtalnica
zaradi vmesne, manj prepustne plasti bolj zaščitena, a zlasti nitratov je v njej na
splošno le preveč (Ustni vir: Milan Šušteršič, 2005).
4.3. RAVNANJE Z ODPADKI
V občini Braslovče javnega odlagališča nimamo, pač pa vse zbrane odpadke
komunalno podjetje odpelje na javno odlagališče v Bukovžlak v Celje. Po podatkih
Javnih naprav Celje je bilo leta 2000 v občini Braslovče zajetih 1150 objektov, po
številu gospodinjstev pa 1304, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov.
Zato so se po občini razpasla predvsem divja odlagališča.
Divja odlagališča so v občini Braslovče razmeroma nov, nezaželjen, ponekod že
izrazit in pomemben sestavni del pokrajine. Njihovo število, odložene količine in
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površine, ki jih zavzemajo, nikakor niso več zanemarljive. Lege divjih odlagališč so v
mnogih primerih skrajno neugodne, predvsem zaradi onesnaževanja voda in z vidika
izgleda pokrajine, kar je v neposredni zvezi s kvaliteto bivalnega okolja in turistično
privlačnostjo pokrajine (Šebenik, Šimec, 1993).
SLIKA 33: Divje odlagališče

Avtor: Lea Presker
Poudariti je treba, da je v večini naselij odvoz komunalnih odpadkov urejen. Kljub
temu pa je na odlagališčih opaziti, da so živa in da jih lokalno prebivalstvo še vedno
uporablja za odlaganje ne samo kosovnih odpadkov, temveč tudi gospodinjskih in
vseh ostalih. Vzrok je verjetno v tem, da je bil odvoz odpadkov uveden pred kratkim
in da ljudje še niso povsem opustili starih navad. Druga razlaga bi lahko bila tudi, da
odvoz odpadkov ni urejen primerno količinam in vrstam odpadkov, ki nastajajo na
tem območju.
Divja odlagališča se pojavljajo predvsem v gozdu, ob robu gozda, najdejo pa se tudi v
vodotokih ali v stoječih vodah (Javne naprave Celje, 2000).
Vplivi na okolje: odlagališča na okolje negativno vplivajo vizualno, pojavljajo se tudi:
smrad, nevarnost onesnaženja vode in odbijajoč videz.
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5.

STANJE OKOLJA V OBČINI BRASLOVČE

5.1.

DEGRADACIJA PRSTI

Na onesnaženost prsti v občini Braslovče vpliva predvsem raba tal - razmestitev
poseljenih območij in sklenjenih kmetijskih, zlasti hmeljarskih območij.
Razporeditev poseljenega sveta kaže na podobne zakonitosti, kot razporeditev
prebivalstva. Največji delež ima sklenjen poseljen svet v višinskem pasu okoli 300
metrov, v naklonskem razredu pa dve stopinji, pri litoloških enotah na produ in glini
in pri skupinah reliefnih enot na ravnini.
Razporeditev sklenjenih kmetijskih območij pokaže, da v višinskem pasu med 200 do
300 metrov predstavlja kmetijska raba več kot polovico vseh površin tega pasu, več
kot ena tretjina je takega pasu v pasu med 300 in 400 metrov, dobra četrtina v pasu
pod 200 metrov in v pasovih med 400 in 600 metrov. Z večanjem nadmorske višine
nato delež kmetijskih zemljišč enakomerno pada.
Razporeditev sklenjenih kmetijskih območij po litoloških enotah kaže na prevlado
kmetijske rabe tal na glini (skoraj dve tretjine vseh površin) in produ (dobra polovica
vseh površin). Najmanjši delež na apnencu in dolomitu znaša le dobra desetina
(Natek, 1993).
Na rabo in spremembo tal v občini Braslovče vplivajo predvsem melioracije, katerih
namen je izboljšanje pridelovalnih sposobnosti že obstoječih kmetijskih zemljišč,
vzpostavljanje razmer za bolj ekonomično pridelovanje in doseganje večjega dohodka
kmetijskih pridelovalcev ter povečanje nacionalnega proizvodnega potenciala
kmetijstva.
Ker za občino Braslovče pregleda za melioracije še niso naredili, si oglejmo pregled
melioracij na območju takratne občine Žalec po letu 1973. Melioracije v žalski občini
obsegajo vse oblike: osuševanje, namakanje in aglomeracije. Njihova površina znaša
4.483 ha oziroma 27,2 odstotka kmetijskih zemljišč in pokrivajo skoraj celotno dno
doline ob Savinji in Bolski. Prevladuje namakanje (na 17,3% kmetijskih zemljiščih)
(Natek, 1993).
TABELA 15: Pregled melioracij na območju občine Žalec po letu 1973
Površina (ha)
% kmetijskih zemljišč
27,2
4483
A. Izvršene melioracije
9,1
1495
osuševanje
17,3
2848
namakanje
0,8
140
aglomeracije
34,7
5724
B. Predvidene melioracije
16,8
2775
osuševanje
9,4
1549
namakanje
8,5
1400
aglomeracije
Vir: Natek, 1993, str.122.
Bodoče melioracije so predvidene na 5.724 ha kmetijskih zemljišč. Pri okoli tretjini
posegov gre za prekrivanje (namakanje na predhodno osušenih zemljiščih).
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Kljub spoznanjem strokovnjakov o številnih nepredvidenih negativnih posledicah
hidromelioracij - osuševanja, je ta oblika posegov predvidena na novih 16,8%
kmetijskih zemljišč.
Poleg sprememb pri rastlinstvu in živalstvu, značilnosti vodotokov in režima talne
vode so opazne tudi mikroreliefne in pedološke razmere.
Melioracije, do katerih je prišlo pretežno v dnu doline, so izravnale številne drobne
reliefne oblike. Pestro mikroreliefno strukturo pred melioracijami so zamenjale nove,
enolične in enostavne oblike, ki ustrezajo industrijskemu načinu kmetovanja. Poleg
tega je spreminjanje mikroreliefa v povezavi s spremembami celotnega kompleksa
naravnih razmer, sprožilo še vrsto novih in drugače intenzivnih geomorfoloških
procesov (erozija prsti, akumulacija, polzenje, usadi). Zaradi hitrejšega vodnega toka
po kanaliziranih strugah se je močno povečal transport rečnega materiala, ki se odlaga
dlje po toku navzdol. Hitrejši vodni tok močneje spodjeda neutrjene in nezaščitene
bregove rečnih korit in melioracijskih jarkov, poleg tega pa jih načenjata še
soliflukcija in plitvi usadi (Natek, 1993).
5.1.1. SPREMEMBE PEDOLOŠKIH RAZMER
Že nekaj raziskav v Sloveniji je pokazalo, da se proizvodne sposobnosti hidromorfnih
prsti po melioracijah niso povečale. Gotovo je po posegih preteklo še premalo časa,
vendar pa številna dejstva potrjujejo, da se kvaliteta prsti ni izboljšala, nasprotno,
marsikje se je celo poslabšala (npr. zaradi premešanja talnih horizontov) (Natek,
1993).
Še do nedavnega je bila proizvodna sposobnost osnovno merilo za vrednotenje
zemljišč. Njihovo vrednost je določal ustvarjeni pridelek ne glede na stroške
pridelave. Ta kriterij vrednotenja se šele v zadnjih letih dopolnjuje z merjenjem
potrebne energije za pridelavo na enoto površine. Največje razlike v potrebni energiji
med melioriranimi, hidromorfnimi in normalnimi prstmi so v osnovni pripravi
zemljišč za setev, kjer je na prvih potrebno vložiti kar dvakrat več energije (Natek,
1993).
Po hidromelioracijah se je pridelava večine trenutno tržno vrednejših poljščin
povečala, saj je bila po melioracijah izsiljena njivska raba tako rekoč na celotnih
območjih. Ker so se hidromorfne prsti po hidromelioracijah le malo spremenile, je
pridelava poljščin na teh zemljiščih otežena in na njih nikoli ne bo enakih
pridelovalnih pogojev, kot jih imajo prsti z ustreznim vodno - zračnim režimom.
Zaradi bistveno večje porabe energije pri pripravi tal za setev so občutljive
hidromorfne prsti podvržene veliko večjim vplivom težke mehanizacije. Pod globino
polovice metra (do tod sežejo plugi) se tla vse bolj zbijajo in postanejo nepropustna za
kakršnokoli cirkulacijo vode ali zraka. Tako v vlažnih obdobjih zastaja voda v vsaki
najmanjši kotanji, ob suši pa obsežna območja izgubijo t.i. rezervno vodo, ki je tedaj
edini vir napajanja. Zato je ne teh prsteh zelo pomembna ustrezna raba, pri kateri naj
bi uporabo težke mehanizacije zmanjšali na najmanjšo možno mero. Pridelovalni
pogoji obsežnih območij "antropogenih tal" so se močno poslabšali tudi zaradi
nepotrebnega premešanja talnih horizontov. Do premešanja je prišlo, ker pri kopanju
kanalov, jarkov in drenov niso pred tem odstranili zgornje plasti prsti, ki bi jo po
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opravljenih posegih lahko ponovno razgrnili, kakor tudi zaradi preglobokega oranja
na zaplatah s plitvimi prstmi.
Z melioracijami se vedno bolj ali manj spremeni raba tal, saj je njihov cilj povečanje
njivskih površin. Prehajanje ekstenzivne travniške rabe v intenzivno njivsko pomeni
ne le velike ekonomske, temveč tudi ekološke spremembe. Njivska raba pomeni
bistveno večjo porabo umetnih gnojil in zaščitnih sredstev ter energije za obdelavo,
kar nujno vpliva na strukturo, teksturo in kemizem prsti, življenjske pogoje v prsti in
na tleh, ogroženost talne vode ipd. (Natek, 1993).
SLIKA 34: Spremembe površin zemljiških kategorij v občini Žalec

Vir: Natek, 1993, str. 128
Enaka poraba mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev na površinsko enoto, toda po
količini večja poraba na vseh melioracijskih območjih sicer ne pomeni večjega stroška
za pridelavo poljščin, pomeni pa večjo količino kemičnih sredstev, ki jih vsako leto
sprejmejo meliorirana tla. Zato je poleg njihovega ekonomsko pozitivnega učinka
(hranilno zaščitna funkcija) pomembno opozoriti na zelo slabo preučen ekološki
učinek. Četudi na obravnavanem območju še ni zabeležene onesnaženosti voda s
pesticidi, lahko ob nezmanjšani porabi umetnih gnojil in zaščitnih sredstev pride do
njihovega onesnaženja (Natek, 1993, str. 135).
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5.2. ONESNAŽENOST ZRAKA
Vsa večja naselja v kotlinskih in dolinskih legah Savinjske so čezmerno onesnažena.
Celje je v četrtem območju kritične onesnaženosti zraka, Štore, Laško, Žalec in
Prebold pa se uvrščajo v tretji razred onesnaženosti zraka. Ocenjujejo, da bi v tretje
območje onesnaženosti zraka lahko sodilo tudi Mozirje in Braslovče, če bi opravljali
meritve onesnaženosti (Domitrovič-Uranjek, 1993, str. 138).
TABELA 16: Razvrstitev krajev v Sloveniji po povprečnih koncentracijah SO2
in dima v kurilni sezoni 1991/92 na območju Savinjske doline v
okviru osnovne merilne mreže
LETO
SO2 (Cp - ug/m3)
dim (Cp - ug/m3)
1991
50
25
1999
30
25
Vir: Domitrovič-Uranjek, 1993, str.139; Statistični letopis 2000, 2000, str.32.
Na kakovost zraka vplivajo tehnološke emisije, emisije iz vseh vrst kurišč, emisije
prometa (ki so zaradi neizgrajenega in preobremenjenega omrežja zelo
problematične), opazni pa so tudi vplivi visokih dimnikov predvsem iz TE Šoštanj.
Razen emisij žveplovega dioksida, se kažejo še negativni učinki emisij fluoridov (te
so zdravju 60 X bolj škodljive kot emisije SO2) v Celju (EMO - namestitev čistilne
naprave) in Libojah (ukinitev dela proizvodnje v KIL).
5.2.1. POSLEDICE ONESNAŽEVANJA OKOLJA
Predstavo o stopnji onesnaženosti okolja dopolnjujejo še podatki o posledicah
prekomerne polucije škodljivih snovi v okolje, ki se kažejo:
• pri poškodovanosti gozdov, ki v nekaterih predelih dosega zelo velik obseg.
• pri poškodbah dedne snovi na rastlinah.
• pri zdravstvenem stanju prebivalstva, predvsem pri bolezni dihal, kroničnih
pljučnih obolenjih, alergičnih, obstruktivnih, pa tudi rakastih in drugih obolenjih.
5.2.2. USMERITVE ZA UREJANJE OKOLJA
Podatki o onesnaženosti okolja narekujejo potrebo po večjem vlaganju v sanacijo
ekološko degradiranih območij in varstvo okolja na območju Savinjske doline.
Dosedanji ekološki ukrepi so bili osredotočeni predvsem na sanacijo obstoječih virov
onesnaževanja, manj pa je bilo prisotno razvojno razmišljanje, ki zahteva, da bo
prihodnji razvoj zasnovan na tesnejši povezanosti ekonomskih in ekoloških vidikov
razvoja (Domitrovič-Uranjek, 1993, str.143).
Glede na izmerjeno onesnaženost zraka bi bilo potrebno v posameznih krajih,
uvrščenih v 4. in 3. območje onesnaženosti zraka, zmanjšati onesnaževanje z SO2 od
49% do 5% (Domitrovič-Uranjek, 1993, str.143).
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TABELA 17: Izračun potrebnega zmanjševanja onesnaženosti zraka z SO2 v
Savinjski dolini
Kraj
C-95 v mg SO2/m3
Delež zmanjševanja
(v %)
Celje – center
0,39
49
Laško
0,33
39
Prebold
0,31
35
Rimske Toplice
0,29
31
Štore
0,26
23
Žalec
0,21
5
Vir: Domitrovič-Uranjek, 1993, str. 143.
V posameznih občinah Spodnje Savinjske doline so že pripravili sanacijske programe
za varstvo zraka. Začela se je sanacija največjega onesnaževalca - TE Šoštanj,
posledice katerega čuti skoraj celotna Savinjska dolina. Prav tako so opravili nekatere
ekološke sanacijske ukrepe pri posameznih večjih onesnaževalcih (Cinkarna, EMO,
Železarna Štore, Ferralit in Juteks Žalec, KIL Liboje, Tekstilna tovarna Prebold…)
(Domitrovič-Uranjek, 1993, str.143).
Kljub temu ostaja obravnavano območje občine Braslovče še vedno ekološko
neobremenjeno. A vsekakor bo potrebno tudi tu načrtovati takšen razvoj, ki bo
temeljil na spreminjanju gospodarske strukture, prilagojene ekološkim razmeram in
omejitvam, kakor tudi spremenjenim razmeram v svetu in doma, in bo zajemal:
• programsko, tržno, tehnološko, lastninsko, organizacijsko in upravljalsko
prestrukturiranje razvoja dejavnosti in
• zaposlitveno prestrukturiranje z razrešitvijo presežkov delovne sile in
ustvarjanjem novih, okolju primernih delovnih mest (Domitrovič-Uranjek, 1993).
Prednost bi morala dobiti dokončna sanacija preostalih virov onesnaževanja, v
nadaljnjih fazah pa tudi "ekološko" prestrukturiranje, kjer gre za izpopolnjene,
modernizirane oziroma nove tehnologije, ki pomenijo: manjšo porabo surovin,
repromaterialov in energije na enoto proizvoda, višjo stopnjo predelave, večji delež
dodatne vrednosti, večje vrednostne učinke, s tem pa tudi manjše onesnaževanje
okolja (Domitrovič-Uranjek, 1993, str.143).
Glavni ekološki učinki takšne vizije razvoja so: manjše onesnaževanje okolja, manj
negativnih prostostorskih učinkov in vključevanje ekoloških stroškov v ceno
proizvodov, s tem pa tudi pridobitev potrebnih sredstev za varstvo okolja ter
kvalitetnejši prostorski razvoj.
S prestrukturiranjem bi dosegli povezano obravnavanje ekonomskih in ekoloških
vidikov razvoja. Ekološki ukrepi ne bi bili osredotočeni le na odpravljanje neugodnih
ekoloških posledic, temveč bi ekološki vidik postal sestavni del oblikovanja celovite
razvojne strategije podjetij, ekološki stroški pa sestavni del kalkulacije cene
proizvodov.
Celovita sanacija kritično onesnaženega okolja bo lahko uspešna le, če bosta sanacija
in prihodnji ekološko naravnani razvoj potekala sočasno pri:
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•

zmanjševanju onesnaževanja in kvalitetnejših osnovah na področju tehnoloških
procesov v industriji in
• uvajanju okolju prilagojenih prostorsko - komunalnih razvojnih usmeritev:
- izvedba plinifikacije v vseh večjih urbanih naselij,
- sanacija kakovosti pitne vode v posameznih območjih,
- izgradnja centralnih bioloških čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odplak,
- reševanje odlaganja komunalnih odpadkov s sanacijo obstoječih odlagališč in
regijske deponije komunalnih odpadkov in sortiranje odpadkov na izvoru,
- izgradnja prometnega omrežja, posodobitev magistralnih in regionalnih
cestnih povezav ter reaktiviranje železnic v tovornem in potniškem prometu.

Nakazane razvojne usmeritve in ukrepe za izboljševanje kakovosti okolja bo
potrebno upoštevati v regionalnem prostorskem planu, kjer bo poleg ekološko
naravnanih prioritet potrebno opredeliti tudi obseg potrebnih finančnih sredstev za
realizacijo projektov (Domitrovič-Uranjek, 1993, str.143).

5.3. ONESNAŽENOST VODA
5.3.1. ONESNAŽENOST VODA IN KRAŠKIH IZVIROV
5.3.1.1. Onesnaženost voda
Preiskave kakovost podtalnice v letu 1994 na območju Celja so potrdile značilnosti:
• visoke koncentracije nitratov v Spodnji Savinjski dolini
• intenzivno kmetijstvo povzroča koncentracijo pesticidov, ki pogosto presegajo
mejno vrednost dovoljeno za pitno vodo
TABELA 18: Primerjava kakovosti površinskega vodotoka - Savinje v letih 1988
- 1994
VODOTO
ZAJEMNO
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
K

Savinja

MESTO

Luče

1 -2

2

2

2

(1) - 2

Braslovče
2-3
2 - (3)
2-3
3
2-3
Vir: Kakovost površinskih voda v Sloveniji za leto 1994, 1996.

2

(1) - 2

3

2-3

Kakovost Savinje spremljajo na sedmih zajemnih mestih in treh pritokih na izlivih. Na
vseh zajemnih mestih so določali fizikalno-kemijske parametre in saprobiološke
indekse. Kakovost Savinje poslabšajo onesnaženi pritoki Paka (3. - 4. kakovostni
razred), Bolska (3. kakovostni razred) in Voglajna (4. kakovostni razred) ter
industrijske in komunalne odplake, ki se zlivajo v Savinjo.
V Lučah je bila leta 1994 Savinja v (1.) - 2. razredu kakovosti, pod izlivom Pake in
Bolske se je poslabšala v 2. - 3. kakovostni razred, po izlivu Voglajne in odplak Celja
se je v Tremerju poslabšala do 3. kakovostnega razreda. Že v Savinji v Lučah
ugotavljajo povišano vsebnost amonija, fenolnih snovi in občasno bakterij fekalnega
izvora. Po rezultatih saprobioloških analiz je bila Savinja v Lučah v obdobju 19871994 uvrščena med malo obremenilne vodotoke. V Savinji v Letušu je bila občasno
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povišana vsebnost mineralnih olj in fenolnih snovi. Po rezultatih saprobioloških analiz
je bila Savinja v Letušu, podobno kot v letu 1993, uvrščena med malo do zmerno
obremenjene vodotoke. Bakteriološka slika je bila večinoma ugodna, izstopal je
vzorec zajet marca, ki je bil uvrščen v najslabši kakovostni razred. Tekom celega leta
so bile v vzorcih prisotne bakterije fekalnega izvora. Onesnaženost Pake, kjer so
izmerili povišano vsebnost nitrita, amonijevih ionov, mineralnih olj in bakterij, tudi
fekalnega izvora, prenasičenost s kisikom, vpliva na kakovost Savinje v Braslovčah.
Po rezultatih saprobioloških analiz je bila Savinja v Braslovčah v obdobju 1987-1994
občasno slaba, v vzorcih so bile prisotne tudi bakterije fekalnega izvora (Kakovost
površinskih voda v Sloveniji za leto 1994, 1996, str.89).
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SLIKA 35: Kakovost reke Savinje glede na vsebnost težkih kovin v letu 1992

Vir: Kakovost površinskih voda v Sloveniji, 1996.
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SLIKA 36 : Kemijska in biokemijska potreba po kisiku in vsebnost dušikovih
spojin v Savinji v letu 1994

Vir: Kakovost površinskih voda v Sloveniji, 1996, str. 89.
4.3.2.2. Ogroženost kraških izvirov
Do onesnaževanja zaledij izvirov prihaja zaradi: kmetijstva, gradbenih posegov,
poselitve in odlagališč odpadkov.
• Kmetijstvo: vzrok onesnaženja kraških voda lahko izvira iz nepravilnega načina
gnojenja kmetijskih površin na površju v območju njihovega zaledja. V primerih
živinorejskih farm (npr. v preteklosti kmetija Orešnik v Podgorju, sedaj opuščena)
pri gnojenju z gnojevko obstaja še stalna potencialna nevarnost, saj ima izlitje
večjih količin gnojevke, ki jo običajno zbirajo v velikih bazenih, lahko zelo težke
posledice.
• Gradbeni posegi na savinjskem krasu: gradnja gozdnih cest in urejanje smučarskih
prog na Dobrovljah ima za posledico razgaljanje površja, ki vodi do intenziviranja
erozije in spremembe dinamike odtekanja vode v kras. Hitrejše in direktnejše
odtekanje padavinske vode pa pomeni tudi hitrejše odtekanje možnih odpadnih oz.
izcednih voda, s čimer pa je na vodozbirnih območjih zajetih izvirov za oskrbo
prebivalstva ogrožena pitna voda.
• Stanovanjska in počitniška naselja: gradnja hiš ali naselij pomeni predvsem tudi
določeno količino odpadnih voda in trdnih odpadkov. V primeru urejene
kanalizacije se te vode koncentrirajo in je nujno njihovo čiščenje s čistilno napravo
pred izpustom v naravo, običajno v vodotok, kjer pride do razredčitve in potekajo
pri nadaljnjem toku še samočistilni procesi. V primeru, ko problem odplak rešuje
vsaka posamezna hiša, je primerna gradnja večprekatnih greznic, tako da v kras
odteka voda po dobrem sedimentiranju organskih nečistoč (Kogovšek, Kranjc,
Mihevc, Šebela, 1993).
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5.4.

POŠKODOVANOST GOZDA

Po podatkih Zavoda za gozdove Žalec je leta 2006 znašala gozdnatost območja občine
Braslovče 40%. Ker pa na obravnavanem območju še niso izdelali podrobnejše
analize glede poškodovanosti gozda, sem podrobneje opisala spremembe gozdov in
vplive onesnaženosti celotne Spodnje Savinjske doline, ker menim, da so nekatere
značilnosti in posledice podobne.
Močno spremenjena podoba naravnih gozdnih rastišč Savinjske doline, ekstremne
klimatske razmere zadnjega desetletja, onesnaženo ozračje in človekov pohlep po čim
večjih dobičkih, so močno prizadeli zdravstveno stanje gozdov. V njih propadajo
posamezni osebki nekaterih drevesnih vrst (jelka, smreka, kostanj, brest..), v najbolj
prizadetih območjih pa tudi celi sestoji. Gozdovi varujejo in negujejo krajino, zato
morajo biti varovani in negovani (Diaci, Preložnik, Kolar, 1993).
Vsi ti negativni vplivi nam ogrožajo osnovno lastnost zdravega gozda - njegovo trajno
obnovljivost in s tem trajno korist okolju in človeštvu. Gospodarjenje z gozdovi mora
biti zato prilagojeno sedanjemu stanju gozdov. Izhod je v sonaravnosti, ki bo
postopoma vračala spremenjene gozdove čim bližje njihovim naravnim oblikam. Za
vso Savinjsko dolino so gozdovi izredno pomemben element krajine. Zaradi upadanja
njihove življenjske moči nas zanimajo vzroki in posledice tega dogajanja. Osnovni
vzrok leži v njihovi spremenjenosti, posledica spremenjenosti pa so tudi poškodovani
gozdovi (Diaci, Preložnik, Kolar, 1993).
TABELA 19: Delež skupin gozdnih združb
jelovje
borovje
gabrovje z hrastom
gabrovčje
jesenovje z javorjem
jelševje,vrbje
podgorsko, gor.bukovje
jelovo bukovje
acidofilno bukovje
termofilno bukovje
Vir: Diaci, Preložnik, Kolar, 1993, str.111.

Spodnja Savinjska dolina (v % površ.)
1,2
12,2
2,9
1,6
0,2
0,4
38,0
2,2
33,3
8,0

V Spodnji Savinjski dolini je klima manj ostra kot v Zgornji Savinjski dolini. Gozdovi
se razraščajo na nižjem hribovitem pasu in po dolini. Prvotno so gozdovi pokrivali
celotno dolino, razen močvirnih predelov ob strugi Savinje in ostalih rek. Naravna
gozdnatost je ocenjena na 98,5% (današnja 49,4%). Prvotno so v nižjih, dolinskih
legah (kotlinski pas) prevladovali gabrovo - hrastovi gozdovi. Po hribovju pa so
naravno vegetacijo tvorili različni bukovi gozdovi. Delež bukve je bil tako naravno
malo nižji (48%) kot v Zg. Savinjski dolini, precej več je bilo hrasta (20%) in gabra
(13%), manj pa smreke, ki v tem nižjem predalpskem svetu ni več tako konkurenčna
listavcem (Diaci, Preložnik, Kolar, 1993).
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SLIKA 37: Primerjava naravne in današnje drevesne sestave

Vir: Diaci, Preložnik, Kolar, 1993, str. 112.
5.4.1. DANAŠNJE STANJE GOZDOV
•

Spremenjenost gozdov

Današnji gozdovi so zaradi različnih vplivov človeka precej daleč od prvotnega
stanja. Ta njihova nenaravnost ali spremenjenost se kaže v dveh osnovnih vidikih:
a) spremenjenost drevesne sestave gozdov,
b) spremenjenost sestojnih zgradb (Diaci, Preložnik, Kolar, 1993).
TABELA 20:

Primerjava prvotnih in današnjih gozdov v Spodnji Savinjski
dolini
PRVOTNO (v %)

DANES (v %)

iglavci

15

40

listavci

85

60

mlad gozd

10-15

18

odrasli gozd

50-80

76

star gozd

20-25

drevesna sestava:

razvojne faze:

lesna zaloga

6
3

preko 400 m /ha

neenakomerna, prepletanje
faz
Vir: Diaci, Preložnik, Kolar, 1993, str. 115.
zgradba sestojev

192 m3/ha
homogena

Za Spodnjo Savinjsko dolino velja, da so gozdovi na splošno manj spremenjeni.
Smrekovih sestojev ni tako veliko, več kot v Zgornji Savinjski dolini je pa borovih
sestojev na izčrpanih tleh (steljarjenje, paša…), kjer so prvotno tudi prevladovali
listavci (Diaci, Preložnik, Kolar, 1993).
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•

Poškodovanost in ogroženost gozdov

Velike spremembe, ki tako uničujoče vplivajo tudi na gozdove, povzroča človek s
svojim destruktivnim delovanjem v okolju. Onesnaženo ozračje, preštevilna
rastlinojeda divjad in negativni učinki preteklega gospodarjenja so glavni vzroki,
katerih posledice so: umiranje gozdov, onemogočeno naravno pomlajevanje in labilne
sestojne zgradbe.
Stopnja poškodovanosti gozdov se kaže v obsegu in jakosti poškodb. Med močno
ogrožene gozdove prištevamo tiste, v katerih zaradi upadanja njihove življenjske moči
kljub strokovnim posegom in materialnim vlaganjem ne dosegamo načrtovanih ciljev,
Najbolj so prizadeti enomerni in enodobni smrekovi (borovi) sestoji, kjer se vrsta
poškodb pojavlja na istih površinah (emisije, rastlinojeda divjad, bolezni in žuželke,
ujme..). Ocenjujejo, da je po prevladujočem vplivu v Savinjski dolini poškodovanih
25.000 ha, ogroženih pa 5.500 ha gozdov. V ogroženih gozdovih je zaradi sestojne
razgradnje treba pričeti z obnovo in zaščito. Vse te poškodbe se posebno v labilnih
čistih sestojih iglavcev pojavljajo na istih površinah (emisije, ujme, bolezni in
škodljivci) (Diaci, Preložnik, Kolar, 1993).
• Emisije: imajo odločujoč vpliv na umiranje smreke v gozdovih. Glavni krivec je
nedvomno TE Šoštanj in celjska industrija, kjer pa so v slednji trendi polutantov
v upadanju zaradi opuščanja in zmanjševanja proizvodnje.
• Sušenje jelke: skoraj 40-letno hiranje jelke je močno oslabilo življenjsko moč
jelovih in jelovo-bukovih gozdov. Danes je jelka precej bolj vitalna - mogoče tudi
zato, ker je ponekod že skoraj povsem izpadla iz sestojev in so ostali res najbolj
odporni osebki.
• Ujme: labilne sestoje zgradbe zlahka porušijo tudi ujme (veter, sneg, plazovi,
usadi). Glavnina poškodovanih sestojev je predvsem v višinskem inverzijskem
pasu od 700 - 1200 metrov nadmorske višine.
• Divjad: preštevilna rastlinojeda avtohtona divjad in rastišču tuja divjad ovira ali
onemogoča naravno obnovo gozdov, brez katere ne moremo ohranjati
prilagodljivosti gozda spreminjajočemu okolju.
• Bolezni in preštevilne populacije žuželk: te poškodbe so v večjem ali manjšem
obsegu redne spremljevalke gozdov. Pri boleznih je najbolj pogosta rdeča
trohnoba, pri žuželkah pa se največkrat pojavlja prenamnožitev smrekovih
lubadarjev (Diaci, Preložnik, Kolar, 1993).
•

Temeljni problemi razvoja gozdov

Temeljni problemi razvoja gozdov prav gotovo izhajajo iz njihove spremenjenosti in
destruktivnega ravnanja človeka na okolje. Posledice se odražajo v poškodovanosti, ki
povzroča vedno večje ovire pri usmerjanju razvoja gozdov. Na veliki površini je
močno prizadeta bio-mehanska stabilnost enodobnih in enomernih smrekovih gozdov
na bukovih in jelovo-bukovih rastiščih. Ti gozdovi so izpostavljeni vsem biotskim in
abiotskim poškodbam. Emisijske poškodbe, sušenje jelke, nedovoljeni in nestrokovni
posegi v gozd so v velikem delu debeljakov zrahljali ali porušili njihovo sestojno
zgradbo.
Taki sestoji izgubljajo na prirastku, zaradi močne poraščenosti z zeliščnim in
grmovnim slojem pa je otežkočena ali onemogočena tudi naravna obnova. Zaradi
objedanja srnjadi in delno jelenjadi je močno ogroženo naravno pomlajevanje ciljnih
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drevesnih vrst. Večina mladovij ni bila pravočasno negovanih ali pa so bila slabo
negovana. Zaradi tega ne bodo dobro izkoriščene naravne danosti. Ponovno nastajajo
nestabilni sestoji z vedno večjim deležem smreke. Posebej v Spodnji Savinjski dolini
je osnovni problem majhna gozdna posest, ki v veliki meri onemogoča strokovno
gospodarjenje z gozdovi. Lastniki jemljejo iz gozda preveč oziroma s posekom
najlepših dreves zmanjšujejo rastnost sestojev. Razmerje razvojnih faz ni usklajeno.
Prevelik je delež mladovij, ki jih zaradi velikih površin z nego ne moremo
obvladovati. Premalo je ustreznih debeljakov. Posebej primanjkuje starega gozda,
zlasti v fazi razpadanja. Gozdovi Savinjske doline so torej močno prizadeti. Potrebna
je učinkovita nega, ki sloni na procesih naravnega razvoja gozda. Pogoji za to so
dobro organizirana gozdarska strokovna služba, osveščenost lastnikov gozdov in
radikalno
zmanjšanje
onesnaženosti
ozračja
(Gozdnogospodarski
načrt
gozdnogospodarske enote Žalec 1996 - 2005. 2000).
•

Vloga gozda v pokrajini

Gozd značilno vpliva na kvaliteto življenja pokrajine, zato je njen nepogrešljivi del
vse od visokogorja do doline. Njegova okoljetvornost je izražena z zaščito vsega
živega. V območnem načrtu so določili gozdno-gospodarskim ciljem relativni pomen.
Rezultati tega rangiranja po skupinah ciljev so: ekološki cilji 40%, proizvodni cilji
39%, socialni cilji 21%. Pomembno je dejstvo, da so ekološki cilji v mislenosti stroke
presegli proizvodne. Lahko trdimo, da nam je načelno pomembnejši m2 krajine kot pa
m3 lesa. To moramo udejaniti tudi pri ravnanju z gozdom, kjer ima vsak lastnik svoje
interese, ki so naravnani predvsem na dohodek od gozda. Brez podpore javnosti,
stroka sama ne bo uspela zagotoviti in ohraniti bogastva dobrin, ki jih daje gozd
življenju v pokrajini (Diaci, Preložnik, Kolar, 1993, str. 119).
•

Sklep

Gozdovi Savinjske doline so močno spremenjeni in s tem manj odporni na vedno
večje negativne vplive iz okolja. Namesto pestro zgrajenih, mešanih ali listnatih
pragozdov imamo danes pretežno homogene sestoje iglavcev. Zaradi te
spremenjenosti in naraščanja emisij ter ostalih negativnih vplivov človeka se povečuje
tudi poškodovanost naših gozdov. Danes je močneje poškodovanih že 20% gozdov
Spodnje Savinjske doline. Rešitev je v naravnem gospodarjenju z gozdovi, ki se bo še
bolj naslonilo na naravne procese in poskušalo ohraniti ter povrniti samovarovalne
mehanizme gozdnega ekosistema. Med te mehanizme gotovo spadajo pestrost
drevesnih in živalskih vrst, pestrost gozdnih struktur ter visoka biomasa, zato jih
moramo z našim ukrepanjem v gozdu pospeševati. Spoznavanje naravnih procesov v
gozdnem ekosistemu, ki je zaradi sonaravnosti našega gospodarjenja in vedno večje
obremenjenosti gozdov vse pomembnejše, je močno predvsem v gozdnih rezervatih.
Zato so poleg že obstoječih gozdnih rezervatov predlagali še nove, ki bodo prepuščeni
naravnemu razvoju (Diaci, Preložnik, Kolar, 1993, str. 120).
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6. ZAKLJUČEK
Občina Braslovče je ena izmed mlajših slovenskih občin. Leži na severozahodu
Spodnje Savinjske doline in obsega 22 naselij. Meri 54,88 kvadratnih kilometrov,
njena povprečna nadmorska višina pa znaša 303 metre. Različne regionalizacije
območje občine uvrščajo v Celjsko kotlino, v Alpski svet, v Predalpske pokrajine, v
krajine Predalpske regije, v Spodnjo Savinjsko dolino ali Savinjsko statistično regijo.
Površinska oblikovanost obravnavanega ozemlja je močno pogojena z geološko
zgradbo. Tako sestavljajo apnenci in dolomiti višje in manj razčlenjeno planoto
Dobrovlje, medtem ko se nahajajo v nižjem gričevnatem svetu pretežno mehkejše
klastične kamenine. Najnižji vzhodni del obsega široko aluvialno prodnato ravnico ob
Savinji in njenih pritokih, na katero je že skozi stoletja naslonjena glavna poljedelska
proizvodna.
Območje občine Braslovče lahko razdelimo na naslednje večje tektonske enote:
Savinjske Alpe s planoto Dobrovlje, mlado tektonsko udorino ter Posavske gube z
Žovneškim narivom. Preko obravnavanega območja potekajo številni prelomi z
najbolj pogosto smerjo severozahod – jugovzhod, medtem ko so pravokotno
potekajoči prelomi na te smeri krajši in neznačilni. Med važnejšimi prelomi na
območju občine Braslovče je vredno omeniti Gomilski, Braslovški in Letuški prelom.
Kakor je razgiban relief braslovškega območja, tako je tudi hidrografska mreža, saj je
prav to oblikovalo površje in mu dalo sedanji videz. Poleg reke Savinje, ki je največji
vodotok v tem območju in ima dežno – snežni režim, se na območju občine
Braslovče nahaja veliko število potokov, jezer in ribnikov.
Prst v braslovški občini se je tvorila kot preperina aluvialnih in diluvialnih prodnih
nanosov, drugje pa je to preperina starejših sedimentov ali kamenin. Prsti postajajo
kvalitetnejše z oddaljevanjem od reke Savinje in so po globini in kvaliteti najboljše na
zahodnih delih pod teraso, na kateri so naselja od Braslovč do Glinj.
Območje braslovške občine spada v območje zmerno celinskega podnebja natančneje
v zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. Flora je pestra, gozdnatost območja
znaša 40%. Najbolj gozdnata je katastrska občina Dobrovlje, najmanj pa katastrska
občina Trnava. Med listavci prevladuje bukev, med iglavci je največ smreke.
V letu 2003 je živelo na ozemlju občine Braslovče 5048 prebivalcev, povprečna
gostota je znašala 92,6 prebivalcev/km2. Vzrok za tako majhno gostoto naseljenosti je
v površinski izoblikovanosti braslovškega območja, saj je ves zahodni del (planota
Dobrovlje) dokaj neugoden za gostejšo naselitev, istočasno pa so prebivalci to
območje postopoma zapuščali. Geografsko gledano, braslovška občina kot celota v
zadnjih dvajsetih letih kaže rahlo rast prebivalstva, predvsem na račun rasti v naseljih
Parižlje, Rakovlje, Male Braslovče in Letuš.
Zaradi čedalje ugodnejše prometne povezave ter uveljavljanja in koncentracije
terciarnih in kvartarnih storitev je večina prebivalstva skoncentrirana v širšem
območju Braslovč, Letuša, Pariželj in Gomilskega. V dolini so naselja večinoma
gručasta, na planoti pretežno razložena. Največje naselje so Parižlje (738
prebivalcev), sledi Letuš (688 prebivalcev), najmanjše pa so Glinje (40 prebivalcev).
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Še vedno je večina (45%) delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v sekundarnem
sektorju, a v zadnjem desetletju se prebivalstvo uspešno preusmerja v storitvene
dejavnosti, ki so leta 2002 znašale 41%.
Osnovna kmetijska dejavnost je že po tradiciji hmeljarstvo, ki je tako rekoč del
vsakdanjika slehernega občana in je na nek način tudi zaznamovala estetski vidik te
doline. Leta 2004 je bilo v občini Braslovče skupaj 262 ha hmeljišč, povprečna
obdelovalna površina pa znaša 5.8 ha/predelovalca. Poleg tega sta pomembni
dejavnosti še poljedelstvo in živinoreja, ki se med seboj dopolnjujeta.
Turizem kot dopolnilna dejavnost na kmetijah bi lahko ustavila odseljevanje
prebivalcev iz demografsko ogroženega območja in ohranila poseljenost višinskih
območij. Hmeljarstvo naj kljub težavam ostane osnovna kmetijska dejavnost občine
Braslovče, ki naj bi se v dolinskem delu še naprej dopolnjevala s poljedelstvom in
intenzivno živinorejo. V gričevnato – hribovitem obrobnem svetu naj bi se v
kombinaciji s turizmom usmerjalo v sadjarstvo in živinorejo, na Dobroveljski planoti
pa v govedorejo, rejo drobnice, ekološko pridelavo hrane, gozdarstvo in turizem na
kmetijah. Sočasno pa naj bi se na kmetijah kot dopolnilna dejavnost, poleg turizma,
razvilo tudi zelenjadarstvo in predelava zelenjave ter žagarstvo.
S svojimi naravnimi lepotami, bogato kulturno dediščino, ugodno lego in dostopnost
območja, značilna hmeljarska tradicija ter naraščajoče povpraševanje po pestri in
zdravi podeželski ponudbi, je občina Braslovče turistično izjemno zanimiva
destinacija.
Po ugotovitvah in analizi anketiranja občanov bo potrebno v prihodnje slovenskemu,
kakor tudi tujemu turistu ponuditi in predstaviti, poleg domače in zdrave hrane na
turističnih kmetijah, tudi rekreacijski turizem ter organizirano vodene oglede naravnih
in kulturnih znamenitosti. Največjo pozornost pa bo potrebno nameniti učinkoviti
predstavitvi in promociji same občine ter povezovanju proizvajalcev in organizirano
trženje.
Pri vsem tem pa je najbolj pomembno, da je potrebno v prihodnje organizirati t.i.
ekološki turizem oziroma izkoriščanje naravnih in kulturnih potencialov s čim manj
škodljivimi posegi v okolje.
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SUMMARY
The Community of Braslovče is one of the more recently formed Slovenian local
authorities. It is situated in the north-east of the lower Savinja valley (Spodnja
Savinjska dolina) and features 22 settlements. It measures 54.88 square kilometres in
size and lies at the average altitude of 303 metres. According to different regional
categorisations, the Community district has been classified as part of the Celje basin
(Celjska kotlina), the Alpine region (Alpski svet), the Pre-alpine countries (krajine
Predalpske regije), the lower Savinja valley (Spodnja Savinjska dolina) or the Savinja
statistical region.
The surface characteristics of the area under consideration are a function of its
geological structure. Limestone and dolomites are found in the more highly situated
and less rugged Dobrovlje tableland, while low-lying ridges feature mainly softer
clastic rocks. In the lowest, eastern part of the district there is a wide alluvial plain
alongside Savinja and its tributaries, which has been the backbone of regional arable
farming for centuries.
The territory of the Community of Braslovče can be divided into the following major
tectonic entities: The Savinjske Alpe mountains including the Dobrovlje tableland, a
young tectonic depression and the Posavske gube folds with the Žovneški nariv thrust.
The area under consideration is interspersed with numerous faults mostly in the
northwest – southwest direction, while faults perpendicular to the northwest –
southwest direction are shorter and uncommon. Major faults in the district include the
Gomilsko, Braslovče and Letuš faults.
The varied geography of the Braslovče district has resulted in a similarly varied
hydrographical network. Apart from the Savinja river, which is the largest water
stream in the region and features a rain-snow regime, a multitude of creeks, lakes and
ponds can be found on the territory of the Community of Braslovče.
The soil in the Braslovče Community district is a product of disintegration of alluvial
and diluvial aggregate deposits, and of older sediments or rock elsewhere. The quality
of the soil improves with increasing distance from the Savinja river; the deepest and
best soil can be found in the western parts under the terrace featuring the settlements
from Braslovče to Glinje.
The Community of Braslovče district has the moderate continental climate
characteristic of central Slovenia. Vegetation is very diverse and forests account for
40 % of the area. The Land Community of Dobrovlje features the highest percentage
of woodland, and the Land Community of Trnava the lowest. Beech is most prevalent
among deciduous trees and spruce among conifers.
In 2003 the Community of Braslovče had 5,048 residents with the average density of
92.6 people per km2. The reason for such a low population density lies in the terrain
of the Braslovče district. Conditions in the entire western part (the Dobrovlje
tableland) are rather unfavourable for high-density housing; at the same time, the
residents have been progressively leaving the area. Geographically speaking, over the
last twenty years the Braslovče community as a whole has recorded a slight increase
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in population, owing mainly to a growing number of residents in Parižlje, Rakovlje,
Male Braslovče and Letuš.
Due to continually improving transport links and the emerging availability and
concentration of tertiary and quaternary services, the majority of people live in the
neighbourhood of Braslovče, Letuš, Parižlje and Gomilsko. The settlements in the
valley are mostly concentrated, while those on the tableland are more dispersed. The
largest of the settlements is Parižlje (pop. 738) followed by Letuš (pop. 688) while
Glinje is the smallest with only 40 inhabitants.
The majority (45 %) of working population is still employed in the secondary sector,
however, over the past ten years people have been successfully transferring to service
industries, which accounted for 41 % in 2002.
Traditionally, hop growing has been the main agricultural activity. To this day, it
remains ingrained in the life of every resident and has also become somewhat of a
landmark of this valley. In 2004 there were 262 hectares of hop-growing land in the
Braslovče community district, which translates into 5.8 hectares per grower on
average. Other major agricultural activities include other crop growing and animal
husbandry, which are mutually complementary.
Tourism as a supplementary business on farms could put a stop to residents leaving
the demographically endangered area and help to preserve more highly situated
settlements. Despite problems, hop growing should remain the core agricultural
activity of the Community of Braslovče, supplemented by other crops and intensive
animal farming. In the hilly outer reaches, tourism should be combined with fruit
growing and animal farming, while the Dobrovlje tableland should concentrate on
dairy farming and cattle rearing, sheep- and goat farming, organic produce, forestry
and farm tourism. Apart from tourism, farmers should also engage in the growing and
processing of vegetables, and in wood processing (sawmills) as complementary
activities.
Its natural beauty, rich cultural heritage, favourable location and accessibility of the
area, a remarkable hop-growing tradition, and the growing demand for variety and
wholesomeness that the country can provide, make the Community of Braslovče a
highly appealing tourist destination.
According to findings and analysis of a survey of the local population, in addition to
organic produce and wholesome home-cooked meals at tourist farms, tourist services
and promotion should also include recreational tourism and organised tours of natural
and cultural landmarks for Slovenian as well as foreign visitors. The main focus,
however, should be on the presentation and promotion of the Community itself, on
ensuring the involvement and association of producers and service providers, and on
organised marketing.
It is, however, imperative to facilitate the implementation of so-called ecological
tourism i.e. the exploitation of natural and cultural potentials in ways, which will keep
harmful environmental impacts to a minimum.
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9. PRILOGE
9.1. ANKETA
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Velenje, 1.2. 2006

Spoštovani!
Z anketo želim raziskati potencialne možnosti in vidike ter pridobiti vaše mnenje o
razvoju turizma v občini Braslovče. Njeni izsledki bodo obravnavani v moji
diplomski nalogi, z naslovom Geografska oznaka občine Braslovče.
Hvala za sodelovanje!
Lea Presker

ANKETA

1. Koliko (približno) prebivalcev šteje občina Braslovče? Zapišite s številko!
____________________________________________________
2. Kolikšna je povprečna nadmorska višina občine Braslovče? Obkrožite samo en
odgovor!
a. pod 200 m
b. 201 do 300 m
c. 301 do 400 m
d. 401 do 500 m
e. nad 500 m

3. Koliko naselij spada v občino Braslovče? Obkrožite samo en odgovor!
a. 10 do 14 naselij
b. 15 do 19
c. 20 do 29
d. nad 29
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4. Ali menite, da bi lahko v naši občini razvili intenzivnejši turizem?
a. DA
b. NE
c. NE VEM / ME NE ZANIMA

5. Katera oblika turizma bi po vašem mnenju najbolje uspevala na omenjenem
območju? Obkrožite samo en odgovor!
a. Turizem na kmetijah
b. Rekreacijski turizem
c. Izletniški turizem
d. Nobena od naštetih
e. Vse
f. Drugo__________________________________________

6. Obiskovalec občine Braslovče si želi rekreacije. Kaj bi mu svetovali? Obkrožite
enega ali več odgovorov!
-

Pohod na Dobrovlje

-

Kolesarjenje po kolesarski stezi Spodnje Savinjske doline

-

Deskanje na Žovneškem jezeru

-

Skok s padalom z Dobrovelj

-

Kopanje v Savinji

-

drugo________________________________________________

7. V Katero domače gostišče bi najraje odpeljali oz. napotili turista na kosilo?
Obkrožite enega ali več odgovorov!
-

Picerija Afrika (Male Braslovče)

-

Gostišče Štorman (Parižlje)

-

Gostišče Ferlič (Spodnje Gorče)

-

Ribja restavracija Sajovic (Preserje)
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-

Turistična kmetija Cimperšek (Podvrh)

-

drugo_____________________________________________

8. Naštejte vsaj pet najbolj pomembnih naravnih in kulturnih znamenitosti, ki bi jih
morali predstaviti turistu!
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________
- ______________________________________________

9. Katere prireditve v občini Braslovče poznate? Ali menite, da so dovolj dobro
poznane tudi ljudem izven naše občine?
-

10. Kako bi po vašem mnenju pritegnili čim večje število turistov v občino Braslovče?

11. Ali ste pripravljeni tudi vi kaj storiti za širjenje turizma v naši občini?
-

DA

-

NE

-

NE VEM
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