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GEOGRAFIJA OBČINE POLZELA
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje naravno-geografske razmere v občini Polzela in sicer:
lego občine in oznako pokrajine, geološko zgradbo in relief, podnebje,
pedološke razmere, rastlinstvo in živalstvo. Glede na naravno-geografske
dejavnike sem občino Polzela razdelil na tri pokrajinske tipe (prodna ravnina,
gričevje, Gora Oljka) in za vsak pokrajinski tip posebej so navedene njegove
naravno-geografske značilnosti. Diplomsko delo vključuje tudi družbenogeografski pregled in v okviru tega gibanje števila prebivalstva, naseljenost,
teritorialni razvoj in fiziognomične spremembe na primeru naselja Polzela, prve
industrijske obrate in trenutno stanje v industriji, kmetijstvo (poudarek na
živinoreji), ter oskrbne dejavnosti v občini. Posebno poglavje je namenjeno
hmelju, kot specialni kulturi. Prikazan je razvoj in pomen hmeljarstva na
ozemlju občine v zadnjih 100 letih. Zadnje poglavje je namenjeno
vinogradništvu kot hobi dejavnosti.
Ključne besede: regionalna geografija, občina Polzela, pokrajinski tipi, hmelj,
vinogradništvo

GEOGRAPHY OF POLZELA MUNICIPALITY
Abstract:
The diploma work presents the natural and geographic conditions in the Polzela
municipality, namely the municipality’s situation and landscape designation,
geologic structure and relief, climate, paedologic conditions, flora, and fauna.
According to its natural and geographic factors, the Polzela municipality is
divided into three landscape types (gravel plain, hills, the Oljka Mount) and for
each landscape type its natural and geographic characteristics are enumerated.
The diploma work also includes socio-geographic review, and population
figures and density, territorial development and physiognomic changes in the
case of the Polzela settlement, first industrial plants and current industry
situation, agriculture (the emphasis on stockbreeding), and provision activities in
the municipality within this sphere. A separate chapter is designated to hop as a
special culture. The development and importance of hop growing in the area of
the municipality throughout the last century is presented. The last chapter is
designated to viticulture as a spare time activity.
Key words: regional geography, Polzela municipality, landscape types, hop,
viticulture
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1. UVOD

Namen diplomskega dela je geografski prikaz občine Polzela, njen
geografski položaj, predstavitev fizično geografskih značilnosti,
prebivalstva, industrije, hmelja kot specialne kulture ter vinogradništva
kot hobi dejavnosti.
Pri izdelavi naloge so bile uporabljene naslednje metode: zbiranje
statističnih podatkov, različnih poročil, knjig in člankov z raziskovalno
vsebino ter terensko delo v zvezi z vinogradništvom v naselju Založe.
Pri nas so s to literaturo najbolje založene knjižnice Zavoda za
statistiko, osrednja knjižnica v Celju, medobčinska knjižnica Žalec,
knjižnica Polzela, knjižnica v Mozirju, NUK ter knjižnica oddelka za
geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Podatke o gozdovih in vegetaciji sem dobil na Zavodu za gozdarstvo v
Žalcu in biotehniški fakulteti v Ljubljani. Podatke o razvoju
hmeljarstva sem našel na IHP (inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo) v
Žalcu. Nekaj podatkov sem zbral na sedežu občine Polzela ter na občini
Žalec.
Do sedaj o sedanji občini Polzela ni bilo napisanega veliko. Obstajajo
dela o območju občine Polzela, vendar se ne nanašajo točno na ozemlje,
ki ga občina trenutno zajema. Problem je v tem, da je to mlada občina,
ki obstaja šele od leta 1998. Večina del je sedanje območje občine
Polzela obravnavala v okviru tedanje občine Žalec.Tako vsi Savinjski
zborniki, ki so izšli v letih 1959, 1964, 1974, 1978, 1983, 1988 in 1998
obravnavajo ozemlje sedanje občine Polzela v okviru ozemlja tedanje
občine Žalec. V njih je natančno obdelan razvoj industrije in
hmeljarstva, bolj malo pa je podatkov npr. o kazalcih prebivalstva,
kmetijstva, vinogradništva itd.
Delo Polzela iz leta 1984, ki je produkt večih avtorjev, natančno
opisuje zgodovino in razvoj mesta Polzela, industrijo, razvoj
hmeljarstva, naravno-geografske značilnosti, kulturno-zgodovinske
znamenitosti ter razvoj prebivalstva. Problem pa je v tem da je to delo
staro in da se nanaša na takratno krajevno skupnost Polzela. To pomeni
da ne zajema naselij Dobrič in Andraž, ki sedaj spadata v občino
Polzela. Zajc Sonja (Zajc, 1996) je pisala o turizmu na tem območju,
Celinšek Suzana (Celinšek, 1999) in Močivnik Milena (Močivnik, 1997)
sta pisali o razvoju hmeljarstva.

Slika 1: Grb občine Polzela.

Vir: www.polzela.si
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Občina Polzela je bila ustanovljena leta 1998. Obsega 3.390 ha in je
imela leta 2002 5.417 prebivalcev. V njej je osem naselij: Andraž, Breg
pri Polzeli, Dobrič, Ločica ob Savinji, Orlova vas, Podvin pri Polzeli,
Založe in Polzela. Do leta 1998 je območje spadalo pod občino Žalec.
Leta 1998 sta se takratni krajevni skupnosti Polzela in Andraž združili
v občino Polzela.
Upravno-teritorialna organiziranost do leta 1998
Od sredine 19. stoletja so bila naselja Breg pri Polzeli, Ločica ob
Savinji, Orlova vas, Podvin pri Polzeli, Polzela in Založe organizirana
kot občina Polzela, ki je spadala v sodni okraj Vransko. Enak
teritorialni obseg je bil določen za polzelsko župnijo. Naselji Andraž in
Dobrič sta spadali v sklop šentandraške občine. Takšna ureditev se je
ohranila več kot sto let, vse do leta 1952. Takrat se je šentandraška
občina, ki je bila do druge svetovne vojne v upravnem pogledu
povezana s Šaleško dolino, priključila polzelski. V tem obsegu je
občina Polzela obstajala le krajši čas, do sredine leta 1955, ko se je z
drugimi savinjskimi občinami združila v občino Žalec. (Krajevni
leksikon Slovenije III, DZS, Ljubljana, 1976)

Karta 1: Občina Polzela med slovenskimi občinami.

Vir: www.polzela.si
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2. NARAVNO - GEOGRAFSKE
OBČINE POLZELA

ZNAČILNOSTI

2.1 Lega občine in oznaka pokrajine
Občina Polzela ima zelo pomemben geografski položaj. Nahaja se ob že
starem in važnem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih
predelov Celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino
(Polzela, 1984).
Območje občine Polzela zavzema severovzhodni predel Celjske kotline,
ki po svojih splošnih geografskih značilnostih spada v prehodni predel
predalpskega in subpanonskega sveta. Severni del občine zajema
Ložniško gričevje in Goro Oljko, južni ravninski predel občine pa
prodno ravnino ob Savinji. Večina obravnavanega območja ima izrazito
prehodni značaj. Na njem se namreč kažejo in prepletajo posamezne
značilnosti savinjskega ravninskega, obrobnega in zamočvirjenega ter
gričevnatega sveta.
Meja občine se v bližini grobeljskega mostu v zelo ostrem kotu
preusmeri
prek južnega
roba nekdanje
ločiške
gmajne proti
severovzhodu; med Dobrtešo vasjo in Ločico ob Savinji prečka potok
Strugo in cesto Dobrteša vas–Polzela. Nato se pod Bregom pri Polzeli
dvigne na teraso, kjer prestopi savinjsko železnico in obide polja na
arondirani Kračici. Pri mostu čez Ložnico med Novim Kloštrom in
Zgornjimi Grušovljami zopet zavije proti severovzhodu. Med Založami
in Zalogom se nasloni na vinorodne Martjakovce in doseže vrh Kadunca
(427m). Meja se nato od tukaj po strmem in gozdnatem pobočju spusti
na desni breg Trnave, ki jo doseže pri Mlinarju. Od tu naprej je nekaj
časa speljana po strugi Trnave navzgor, dokler se ponovno ne vzpne na
slemenaste kope področja Koritna dolina, ki je severno od Zaloškega
zaselka Preloge. Potem gre meja po vzhodnih pobočjih Kozjaka(501 m)
in malo pred Vranjo pečjo zavije v smeri proti vzhodu, prečka Ložnico
in se nadaljuje na severovzhod v smeri proti Brunškemu vrhu(511 m), ki
ga lepo obkroži in nato tik pred Malim Vrhom zavije v smeri proti jugu.
Od tu naprej je speljana preko Brezovca(617 m), nato po vzhodnih
obronkih Gore Oljke(733 m), malo pred Vinco(459 m) zavije v smeri
proti zahodu, prečka cesto Polzela–Šmartno ob Paki ter savinjsko
železnico in se nato znova usmeri proti jugu. Meja občine nato poteka
vzporedno s strugo reke Savinje ob njenem levem bregu, najprej mimo
Polzele, potem mimo Ločice ob Savinji vse do Grobeljskega mosta, kjer
se je začel njen opis.
Občina Polzela na severu meji na občini Velenje in Šoštanj, na zahodu
na občini Šmartno ob Paki ter Braslovče, na jugu na občino Prebold, ter
na jugovzhodu na občino Žalec.
Glede na Plutovo regionalizacijo iz leta 1999 spada v Savinjsko
makroregijo, v okviru te pa je del Celjske mezoregije.
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Karta2: Občina Polzela.

Vir: Upravna enota Žalec.
Najnižja točka na območju občine Polzela je na Ločiški gmajni (271m),
in sicer pri današnjem avtomobilskem učnem poligonu. Najvišja
vzpetina je hrib Gora Oljka (733m).
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2.2 Geološka zgradba in relief
Ozemlje občine Polzela je sestavljeno iz dveh osnovnih površinskih
enot: iz ravnine med Savinjo in Ložnico (prodna ravnina) ter iz
gričevnatega sveta (gričevje in Gora Oljka).
V geološko-tektonskem in geomorfološkem oziru zavzema ozemlje
občine Polzela severozahodni del Celjske kotline, ki je nastala v
terciarju. Glavna tektonska preloma, ki sta pomembneje vplivala na
površinsko izoblikovanost občine, potekata v smeri od severozahoda
proti jugovzhodu. Na zahodu je letuška prelomnica, na katero je
naslonjen precejšen del Savinjine struge na polzelskem območju.
Vzhodno od njega je žalski prelom, ki je neposredno pripomogel k
pisani kamninski zgradbi površja na skrajnem vzhodnem pobočnem delu
Zaloškega gričevja. Poleg teh dveh so še številni drugi, manjši oz.
krajši
prelomi, ki so prispevali k razgibanosti površja. To so
polzelsko-malobraslovški,
šeneško-kopanški,
podloško-gorenjski,
zaloško-dobriški, preloško-gavški itd.

2.3 Podnebje
V podnebnem pogledu ima občina Polzela podobno kot celotna Celjska
kotlina vse značilnosti prehoda iz predalpskega v subpanonski svet.
Povprečna letna temperatura znaša dobrih 9° C , Velenje 9,2° C in Celje
9,1° C. Zime so razmeroma hladne (januarska povprečna temperatura v
Celju je –1,8° C, v Velenju –1,0° C), poletja so topla (julijska
povprečna temperatura v Celju je 19,2° C, v Velenju 18,8° C).
Pozimi prodirajo hladne zračne gmote iz Savinjskih Alp v osrčje
Celjske kotline. Takrat nastopi megla in toplotni obrat. Nižinski predeli
se tedaj dušijo v slabem in mrzlem zraku, večina naselij nad njimi, ki
so samo nekaj deset metrov v višjih predelih, pa se grejejo v soncu
(Močivnik, 1997).
Območje občine Polzela dobi letno v povprečju od 1100 do 1300 mm
padavin. Po količini padavin spada občina v območje celinskega
podnebja. Dejanska količina padavin niha iz leta v leto, pa tudi med
letom padavine niso enakomerno razporejene. Najbolj deževni so junij,
julij, avgust in oktober, najbolj sušna pa sta januar in februar.
Neurja s točo večkrat okrnejo kmetijski pridelek. Najpogostejša so v
gričevnatem svetu (prodna ravnina in gričevje). Zadnje veliko neurje, ki
je močno zmanjšalo letino na območju Zaloških gričev, zlasti še na
Prelogah, je bilo 27. junija 2005.
Prvi sneg zapade navadno sredi novembra, zadnji okrog 10. februarja.
Izjemoma prvič sneži mesec dni prej ali pa šele sredi decembra, zadnjič
tudi še v začetku maja. Padavinskih dni je v povprečju 140 do 150 dni
na leto, od teh kar 20 do 38 dni s sneženjem (Zajc, 1996).
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Najbolj pogost je zahodni veter, ki piha vse leto. Pozimi in spomladi
pogosto veje zahodnik, poleti tudi jug.
Slane s pozebami se najpogosteje pojavljajo v aprilu in maju ter v
začetku oktobra. Posebno pomladanske slane so nevarne kmetijskim
kulturam; tedaj so najbolj prizadeti sadovnjaki in vinogradi. Pozebe
ponavadi zajamejo najnižji, predvsem ravninski svet (prodna ravnina),
medtem ko so gričevnata pobočja (gričevje in Gora Oljka) zavarovana
pred njimi. Spričo tega tudi ni presenetljiva razporeditev sadovnjakov
in vinogradov, ki so večinoma na prisojnih in zatišnih zgornjih delih
pobočij (Polzela, 1984).

V okviru podnebja je nemogoče natančno določiti razliko med
pokrajinskimi tipi, saj je premalo podatkov. Še najbolj opazna razlika
med pokrajinskimi tipi je pri slani in pozebi, ki pustošita v ravninskem
predelu občine, medtem ko ju v gričevnatem predelu skoraj ne poznajo.

2 . 3 . 1. T e mp e r a tu r e
Prodna ravnina leži ob robu Celjske kotline, zato mislim, da je zanjo
najbolj primerna temperaturna postaja Celje, ki prav tako leži v Celjski
kotlini in je na podobni nadmorski višini. Glede na bližino in
nadmorsko višino bi bila za gričevje najbolj primerna temperaturna
postaja Velenje, vendar leži Velenje v kotlini, tako da zaradi inverzije
ta postaja ne pride v poštev. Za gričevje je tako najbolj verodostojna
postaja Miklažev hrib. Za Goro Oljko v bližini ni nobene primerne
temperaturne postaje.
Če primerjamo prodno ravnino in gričevje, se vidi, da ima prodna
ravnina bolj hladne zime. Povprečna januarska temperatura v Celju je –
1,8° C, na Miklaževem hribu pa –1,0° C. Tako je gotovo zaradi
temperaturne inverzije. Čeprav ima prodna ravnina hladnejše zime, ima
toplejša poletja kot gričevje. Povprečna julijska temperatura v Celju je
19,2° C, na Miklaževem hribu pa 18,7° C. Na to vpliva razlika v
nadmorski višini. Povprečna letna temperatura je višja na območju
gričevja(za 0,2° C), to pa verjetno zaradi tega, ker ne leži na območju
temperaturne inverzije, tako kot prodna ravnina. Glede na nadmorsko
višino sklepam, da ima Gora Oljka hladnejše podnebje od obeh drugih
tipov.
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Preglednica 1: Povprečne mesečne in letne temperature v °C v obdobju
1961-1991.
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Letno

Velenje
(420m)

Celje
(244m)

Miklažev hrib
(385m)

Mozirje
(347m)

-1,0
1,1
4,6
9,1
13,9
17,0
18,8
18,0
14,7
9,8
4,5
0,3
9,2

-1,8
0,7
4,5
9,3
14,1
17,5
19,2
18,1
14,6
9,5
4,2
-0,4
9,1

-1,0
1,2
4,9
9,4
13,9
16,9
18,7
18,0
14,9
10,1
4,6
0,2
9,3

-1,5
0,9
4,5
9,0
13,8
17,0
18,7
17,9
14,6
9,6
4,1
-0,2
9,1

Vir: Statistični urad RS

2 . 3 . 2 Pa d a v in e
Polzelsko območje dobi letno v povprečju od 1100 do 1300 mm
padavin. Na poletne mesece odpade skoraj tretjina povprečne letne
količine padavin, na jesenske mesece 27,5 %, na spomladanske 23 % in
na zimske blizu 17 %.
Kot je vidno iz preglednice št. 2 med, dežjemerskimi postajami na
območju občine Polzela in v bližnji okolici ni opaznih razlik. Letno
prejme najmanj padavin postaja v Celju (1146 mm), največ pa postaji na
Polzeli (1255 mm) in Gomilskem (1246 mm). To se najbrž povezuje s
tem, da je dežjemerska postaja Celje najbolj na vzhodu, postaji v
Gomilskem in Polzeli pa najbolj na zahodu.
Povsod je največ padavin meseca junija in julija, kar kaže na izrazite
celinske podnebne vplive. Drugi višek je septembra oziroma oktobra.
Januar in februar sta najmanj namočena meseca v letu.
Med pokrajinskimi tipi glede padavin ni mogoče določiti razlik,
verjetno pa jih tudi ni, saj ni bistvenih razlik v nadmorskih višinah
(prodna ravnina je v povprečju 50-100m višje kot gričevje, Gora Oljka
pa je v povprečju še 100m višje od gričevja), poleg tega so med njimi
zelo majhne geografske razdalje in vmes ni večjih naravnih pregrad. Če
bi vidne razlike bile, bi se to pokazalo tudi pri vrednostih na
padavinskih postajah.
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Preglednica 2: Povprečne mesečne in letne količine padavin (v litrih na m²).
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Letno

Polzela
(292m),
(1901-1925)
61
57
74
106
99
143
129
124
131
130
111
90
1255

Gomilsko
(292m)
(1952-1971)
67
67
68
100
117
128
130
142
109
107
124
87
1246

Velenje
(420m)
(1961-1991)
60
62
77
93
108
145
149
130
124
103
108
73
1233

Celje
(244m)
(1961-1991)
57
55
76
87
97
137
135
130
102
96
101
74
1146

Miklažev
Hrib (385m)
(1961-1991)
66
62
84
95
100
140
138
126
103
94
108
77
1192

Vir: Polzela, 1984

2 . 3 . 3 Ob la č n o s t
Sončnih ur je v Celju povprečno 1677 na leto, kar ga ne uvršča med
sončne kraje (primerjalno: Maribor 1843, Murska Sobota 1854,
Ljubljana 1735, Novo mesto 1868). Savinjska dolina leži v osrednjem
območju Slovenije, tako da sega sem oblačnost procesov, ki prihajajo
od zahoda in jih vzhodneje čutijo kasneje, ter oblačnost procesov, ki
prihajajo od vzhoda, ti pa zahodno povzročajo manj oblačnosti in
megle. Posledica take lege je več oblačnosti v povprečju. Število
oblačnih dni je v Celju povprečno 126 letno (Maribor 124, Murska
Sobota 125, Ljubljana 142, Novo mesto 137). Jasnih dni je v Celju
povprečno 31 na leto (Maribor 50, Murska Sobota 51, Ljubljana 32 in
Novo mesto 40) (Zajc, 1996).
Letno je 15 do 77 dni z meglo. Največ jih je jeseni in pozimi (Zajc,
1996).

2.4 Pedološke razmere
Sestava prsti je na območju občine Polzela precej pisana. To je seveda
posledica oblikovitosti reliefa, podnebnih razmer, delovanja površinske
vode, petrografske podlage, pa tudi vpliva rastja in ljudi. Dobra
četrtina občine se namreč nahaja na prodnatih aluvialnih in diluvialnih
nanosih ravninskega sveta (prodna ravnina). Na takem materialu so
prsti še mlade, plitke in precej apnenčaste. Drugače je to v gričevnatem
delu občine (gričevje in Gora Oljka) z drugačno petrografsko sestavo in
precejšnjimi površinami gozdov. Zato tudi prevladujejo globlje
oglejene in psevdoglejene prsti.
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2.5 Rastlinstvo in živalstvo
2.5.1 Rastlinstvo
Spodnja Savinjska dolina predstavlja veliko agrarno področje.
Neobdelanih površin je malo in tako tudi malo naravnih biotopov. Za
botanika je bolj zanimivo obrobje doline (jugovzhodna pobočja
Dobrovelj, Gora oljka in Ponikovska planota), ki je večinoma pod
gozdom (Zajc, 1996).
V to obrobje doline spada večina ozemlja občine Polzela, oziroma njena
pokrajinska tipa: gričevje in Gora Oljka, ki predstavljata okoli 75%
vsega ozemlja občine. Na karti št. 1 se dobro vidi gozdnatost gričevja
in Gore Oljke za razliko ravninskega predela občine (prodna ravnina),
ki je agrarno obdelan in poseljen, kjer gozda praktično ni.
V bukovih gozdovih je bogata podrast, mnogo je zanimivih rastlin, med
njimi tudi nekaj izrazito termofilnih. Spomladi cvetijo vetrnice, teloh,
tevje, konopnice, jetrnik in mnoge druge. Pozneje so posebno opazne
ciklama, dišeča lakota, volčja češnja, navadni volčin, na Gori Oljki
zelenček (Močivnik, 1996).
Lepi so robovi gozdov. Med grmi so : mali jesen, črni gaber, puhasti
hrast, veliko je mokovca in bradavičasta trdoleska. Zelo lepi so nagnoj
z zlatorumenimi visečimi socvetji, jerebika in rdeči dren. Vsa ta pisana
druščina prodira od roba gozda dalje na poseke in travnata pobočja,
kjer se jim pridružijo značilne rastline travišč: gorski glavinec, številne
kukavičnice in bodeča neža (Savinjska dolina –vodnik, 1994).
Najpogostejša travniška združba je združba pokončne stoklase in
sredjega trpotca, na bolj siromašnih in zakisanih tleh pa tudi združba
arnike in volka.

14

Karta 3:

Površine gozda v občini Polzela in razdelitev pokrajinskih
tipov.

ANDRAŽ

C
DOBRIČ

B
ZALOŽE
PODVIN

POLZELA

A

ORLA VAS

BREG

LOČICA

Vir: občina Polzela

Gozd pokriva 45% površin občine Polzela. Listavcev je 50,9%, iglavcev
49,1%. V povprečju je bilo leta 2005 v občini 219m³ lesne zaloge na
hektar. Letni prirastek znaša 5,56m³ lesa na hektar. Najnižje lege
naseljujejo gozdovi belega gabra, ki so se ohranili le kot ozek pas med
kulturnimi zemljišči in bukovimi gozdovi. Podgorski svet od (300 do
600m) poraščajo bukovi gozdovi z močno primesjo gradna in
antropogeno pospeševane smreke. Kostanj, ki je imel še v 20. stoletju
pomemben delež med listavci, je zdaj močno iztrebljen, ker sta ga
mnogo predelovali polzelska tovarna strojil in šoštanjska usnjarna. Na
zmanjšanje kostanjevine je vplivala tudi elektrifikacija podeželja po 2.
svetovni vojni in preusmeritev hmeljišč od hmeljevk na žičnice, ko so
sprva prav stebri iz tega lesa bili njihovi nosilni oporniki. V 50-ih letih
je bilo zasajenih ob reguliranih potokih in na manj plodnih travniških
površinah precej topolov(ZGS, 2005).
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Ostankov naravnih gozdov je zelo malo (Preglednica 3). Prvotno so
gozdovi pokrivali celotno dolino, razen močvirnih predelov ob Savinji.
Naravna gozdnatost na sedanjem ozemlju občine Polzela je ocenjena na
98,5% (današnja 45%), izkrčeni so bili predvsem gabrovo-hrastovi
gozdovi. Skozi vso zgodovino je človek krčil in spreminjal gozdove ter
ustvarjal kulturno krajino.
Preglednica 3: Primerjava
Polzela.

Drevesna sestava:
iglavci
listavci
Razvojne faze
mlad gozd
odrasli gozd
star gozd
Lesna zaloga (povoprečna)
Zgradba sestojev

prvotnih

in

današnjih

gozdov

v

PRVOTNO (%)

DANES(2005) (%)

15
85

49
51

občini

10-15
18
50-80
76
20-25
6
Preko 400m³/Ha
219m³/Ha
neenakomerna, prepletanje faz homogena

Vir: Zavod za gozdove Slovenije

2 . 5 . 2 Živ a lstv o
Savinjska dolina, kamor spada tudi velik del občine Polzela, je v očeh
ljudi dolina zelenega zlata. Del živalstva se je moral pred intenzivnim
kmetijstvom umakniti na obronke doline, stran od monokultur in
obdelovalnih strojev. Le redke so vrste, ki so se ohranile sredi ene
najbolj intenzivnih kmetijskih pokrajin v Sloveniji.
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2.6 Pokrajinski tipi v občini Polzela
Območje občine Polzela sem glede na naravno–geografske značilnosti
razdelil na tri pokrajinske tipe. Prvi pokrajinski tip sem poimenoval
prodna ravnina. Zajema južni del občine, to je ravninski predel ob
levem bregu reke Savinje, med Savinjo in Ložnico in vključuje naselja
Polzela, Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Orova vas.

Fotografija 1: Panoramska slika Andraža nad Polzelo (gričevnat del
občine) V ozadju so Karavanke.

Vir: www.polzela.si
Drugi pokrajinski tip sem poimenoval gričevje. Obsega severni del
občine, to je gričevnat relief na območju razloženih naselij Založe,
Podvin pri Polzeli, Dobrič in Andraž nad Polzelo. Tretji pokrajinski tip
obsega najmanjši, najvišji in nenaseljen del občine, to je z gozdom
porasli kraški osamelec Gora Oljka.
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Karta 4: Pokrajinski tipi v občini Polzela.

Vir: Gašper Rozenstein

2 . 6 . 1 Pr o d n a ra v n in a
Površje ravninskega dela občine Polzela je po kamninski sestavi manj
pestro kot površje gričevnatega dela občine. Zgrajeno je predvsem iz
peščeno-prodnatih in neprepustnih ilovnatih rečnih nanosov Savinje in
Ložnice. Na tem območju ima predvsem Savinja s svojim hudourniškim
poreklom največ zaslug za izoblikovanje široke prodnate ravnice, na
kateri so osredotočene vse glavne kmetijske in druge dejavnosti.
Proučevanja so pokazala, da je večino prodnate ravnine izoblikovala
Savinja s svojimi nanosi v kvartarni dobi(Buser, 1979).
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Prod, ki ga je osrednja savinjska reka prenašala in odlagala v zgornjem
delu Celjske kotline v obliki vršaja, je sestavljen iz apnencev (64 %),
dolomitov (27 %) in le preostalih 9 % pripada drugim kamninam.
Geomorfološke raziskave kažejo, da je ravnica – polica višje tarase, na
kateri so selišča predvsem (nekdanjih) starejših (kmečkih) delov
Polzele, Brega in Ločice, nastala v zadnji (wuermski) ledeni dobi;
potemtakem ni starejša od 70.000 let (Ramovš, 1981).
Najnižja ravnica ob Savinji je sestavljena pretežno iz apniškega
gradiva, ki je dobro zaobljeno, a ni sortirano. Vpogled v sestavo
aluvialnega nanosa, ki je na polzelskem območju širok od 200 do 500
m, nudita bregova Savinje. Sestava najmlajšega nanosa se spreminja na
kratke razdalje, kar je odvisno od sestave dna savinjskega korita.
Današnja struga Savinje je večji del zajedena v lastni nasutini. Toda na
več mestih teče Savinja tudi po starejših oligocenskih kamninah, ki
tvorijo podlago vsem mlajšim rečnim sedimentom v Celjski kotlini. Med
Podgoro in Podvinom zadene Savinja na triasni apnenec, ki prehaja
navzgor v brečo, ponekod pa v trdno sprijet peščenjak in konglomerat z
apnenim lepilom oz. vezivom. Pod podvinskim jezom je struga Savinje
vrezana v oligocensko morsko sivico, ki pa pod Preserjami – zaradi
polzelskega jezu – potone pod prodnim nanosom. Pod polzelskim
mostom, kjer je dno Savinjine struge skoraj za 2 m nižje kot nad njim,
je ponovno razkrit modro-sivi oligocenski lapor; med Orlo vasjo in
Ločico pa je v njenem koritu plitev prag iz andezitnega tufa. Od tod
dalje Savinja spet teče po prodnati nasutini(Polzela, 1984).
Vpogled v sestavo prodne nasutine od spodaj navzgor pokaže naslednje:
Na oligocenski morski sivici leži 0,5 do 2 m debela plast konglomerata,
ki prehaja navzgor v prodno nasutino. Najnižja terasa ob Savinji je
različne debeline, dobro zaobljena in sestavljena iz apnencev (67%) in
dolomitov (21%). Povprečna debelina prodne nasutine znaša okrog 3m
in narašča ob Savinji navzdol. Površje je ravno, zelo malo razčlenjeno,
s sledovi nekdanjih strug Savinje (Polzela, 1984).
Aluvialna ravnica ob Savinji prehaja v višjo in starejšo prodno ravnico,
ki je za kmetijstvo že od nekdaj najpomembnejša. Sledovi starejše
terase so do Polzele komaj ohranjeni, vzhodno od tod pa je terasa vidno
zarisana z morfološko stopnjo – ježo. Ta prodna ravnina prehaja tudi na
severu skoraj neopazno v aluvialno ravnico Ložnice (Polzela, 1984).
Približno na sredini med aluvialno ravnico Savinje in glavno, to je
višjo teraso, je še ena vmesna stopnja, ki pa je slabo ohranjena: najbolj
vidno je začrtana med Polzelo in Bregom. Po sestavi in razmeroma
tanki plasti preperline jo najbrž upravičeno uvrščajo med najmlajšo
nasutino (Polzela, 1984).
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Karta 5: Terase na prodni ravnini.

Vir: Gašper Rozenstein

Glavna terasa se 3 do 4m dviga nad aluvialno ravnico Savinje. Prekriva
jo od nekaj centimetrov pa do 1m ali celo debelejša plast preperline, ki
je marsikje v obliki klinov zajedena v prodno podlago. Glavna prodnata
terasa – ravnina prehaja tudi na zunanji severni strani brez kakršnega
koli zaznavnejšega površinskega pregiba v aluvialno ravnico Ložnice
(Radinja, 1960).
To ugotovitev dopolnjujejo nova proučevanja: med Savinjo in spodnjim
ravninskim tokom Ložnice ni izrazitega razvodja. Aluvialna ilovnata
ravnica Ložnice na južnem robu polagoma prehaja v za 1 do 2m višji
svet, ki je zgrajen iz savinjskega apneniškega proda (K. Natek, 1984).
Na tej strukturni meji stoji Orova vas in dalje proti vzhodu še Zgornje
in Spodnje Grušovlje, Podlog, Gotovlje itd. Na tej črti se stikata
Savinjina prodna in ložniška pretežno ilovnata naplavina. Podoba je, da
je Ložnica s svojimi nanosi prekrila prodno nasutino Savinje, ki sega
do severnega roba doline (Polzela, 1984).
Na tem območju so leta 1960 sadili predvsem žitarice in hmelj, v
manjšini pa okopanine in krmne rastline. Leta 2000 je bilo hmeljišč le
še za vzorec, večina njiv pa je bila posejana z žitom, s koruzo,
krompirjem in krmnimi rastlinami (občina Polzela).

20

Na aluvialnih naplavinah v ozkem pasu na prvi terasi ob Savinji so
razširjene nerazvite skeletne prsti. Pokriva jih le tanka plast
preperline, pod katero so debeli nanosi proda, peska in mivke. Tla so
prepustna za vodo in zrak, slabo strukturna, sipka in revna, poraščena z
borovci in grmovjem. Izkoriščajo jih predvsem za pridobivanje gramoza
in peska, pa tudi za pašo.
Na drugi in tretji terasi je razširjena rjava naplavljena prst. Zavzema
torej precej širok pas od prve terase ob Savinji pa do prehoda v
gričevnat svet. Razvila se je ob nanosih Savinje in Ložnice. Medtem ko
je Savinja odlagala nekoliko lažji peščeno-prodnat material, je Ložnica
nanašala težjega glinasto ilovnatega. Zato sta se na teh naplavinah
razvili dve varianti rjavih prsti, ki se med seboj nekoliko ločita. Na
peščeno prodnati podlagi so nastale lahke plitve prsti, ponekod na
površini še pomešane s prodom. Tekstura je peščeno ilovnata. Prsti
hitro prepuščajo vodo in so tudi po močnem deževju takoj primerne za
obdelavo. Organske snovi se v tej zemlji hitro razkrajajo, zato jih
morajo pogosto gnojiti, če hočejo ohraniti dobro rodovitnost.
Razširjena so v pasu med železnico in glavno cesto od Polzele do
Ločice ob Savinji in Orove vasi. Na teh površinah gojijo predvsem
pšenico, koruzo, krompir in krmne rastline. Nasadi hmelja so na teh
površinah bolj redki.
Severno od te variante rjave prsti je vse do podnožja gričevja razširjena
globlja rjava prst, katere podlago tvorijo holocenski rečni nanosi,
katerim je delno primešana še zemlja iz okoliških hribov. Na splošno v
teh prsteh prevladuje glinasto-ilovnata komponenta, pojavljajo pa se
tudi lažje peščeno ilovnate oblike. Procesi oglejevanja so močno
prekriti in manj izraziti. Prsti imajo srednje ugodne fizikalne lastnosti.
Manj vlažni odtočni predeli se z bolj vlažnimi mozaično prepletajo ob
Ložnici. Vlažnejši predeli so primerni za travnike. Oskrbovani in
gnojeni dajejo velik pridelek in kvalitetno krmo. Na zračnih in bolj
prepustnih prsteh je precej njiv, vendar so za nekatere poljedelske
kulture manj primerne, zelo dobro pa na njih uspeva hmelj.
V ravninskem predelu občine na travnikih in poljih naletimo na fazana,
poljskega škrjanca in prepelico, ki z območij z intenzivnim kmetijstvom
vse bolj izginjajo. V pritokih Savinje (v tem primeru Ložnica) še
naletimo na belouško, povodnega kosa in sivo pastirico.
Ravninski predel je bil v preteklosti zelo bogat z zajci, s fazani in z
jerebicami. Ko so nastali kompleksi hmelja in koruzne silaže, je
izredno začel upadati stalež nizke divjadi. Po letu 1970 je stalež zajcev
drastično upadel. Vzorno obdelana polja niso primerno okolje za zajce,
fazane in jerebice.
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2 . 6 . 2 Gr ič e vje in Go r a Oljk a
Gričevje sestavljajo predvsem mezozoiske kamnine. Na območju občine
Polzela so najstarejše triasne kamnine, ki jih v glavnem sestavljajo
apnenci in dolomiti in deloma tudi vulkanski keratofir in tufi. Nastale
so v morju pred približno 212 do 247 milijoni let. Triasni apnenci
zavzemajo precejšnje površine Ložniškega gričevja. Z njimi je prekrit
velik del Vimperškega slemena, severozahodni del Zaloških gričev in se
v širokem pasu nadaljujejo prek desnega brega Ložnice ter segajo od
Pušnikovega doma mimo Vodostečne še dalje ob Hotunjščici navzgor. Iz
tega skladovitega dachsteinskega apnenca je zgrajena tudi soteska
Ložnice. Površje triasnih apnencev je močno zakraselo in na tem svetu
v glavnem prevladujejo gozdovi. Med triasnimi kamninami so iz istega
obdobja manjše zaplate keratofirja (skrajni jugovzhodni pobočni del
Vimperka, ki je porasel z vinogradi ali gozdom, manjša krpa med
Novim Kloštrom in lovsko kočo pod Premkovim vrhom – 426m, tretja
krpa keratofirja pa je na strmem desnem bregu Trnave in sega proti
zahodu v Martjake) (Polzela, 1984).
Keratofir in diabaz ter njuni tufi so iz ladinijske stopnje in so dokaz
triasnega vulkanizma, ki je pretežno s plinskimi in z lavinimi
podmorskimi izbruhi prispeval k pisani kamninski sestavi tega območja
(Polzela, 1984).
Med drugimi mezozojskimi kamninami so še jurski apnenec z roženci,
skrilavec in lapor. Te kamnine so precej podobne flišu v Primorju,
pokrivajo le manjšo površino. Jurski rožnati, rdeči in temno do svetlo
sivi ploščati in lističasti apnenec, ki se menjava z laporjem, lapornatim
skrilavcem in rožencem, je podlaga preperlini v severovzhodnem delu
vinogradniških Martjakov (K. Natek, 1984).
Vse druge kamnine, ki sestavljajo površje gričevnatega sveta v občini
Polzela, so precej mlajše, izhajajo in kenozoika. Oligocenske plasti, ki
na površini hitro razpadejo in dajejo debelo ilovnato preperlino,
prekrivajo večino severne polovice Slatinskega kota, to je nižjega,
ponekod tudi zamočvirjenega sveta v porečju Slatine, kjer so sami
travniki in gozdovi.
Medtem ko je še leta 1950 na tem območju prevladovalo samooskrbno
kmetijstvo z različnimi poljščinami, je bila leta 2000 večina tega
ozemlja poraščenega z gozdom. Ostali svet so predstavljali sadovnjaki,
pašniki (živinoreja) ter vinogradi (občina Polzela).
Goro Oljko sestavljajo predvsem kamnine iz obdobja triasa. Osrednji
del sestavlja debeloskladovit in masiven svetlo siv dachsteinski
apnenec, ki prehaja lateralno in vertikalno v debelozrnat dolomit. Med
apnencem se nahajajo debeli vložki apnenčeve breče. Severno pobočje
sestavljata keratofir in kremenov keratofir. Spodnji del vzhodnega
pobočja tvorita andezitni tuf in vulkanska breča. Spodnji del
severovzhodnega pobočja je sestavljen iz lapornate morske gline.
Spodnji del zahodnega pobočja sestavljajo plio-pleistocenski sedimenti,
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to so kisli prod in gline. Ti sedimenti predstavljajo stare nanose rek (v
tem primeru Savinje) in leže danes v višjih delih teras.
Območje Gore Oljke ni poseljeno in se ne uporablja v kmetijske
namene. Celotno območje je strmo, težko prehodno in poraščeno z
gozdom.
V podnožju gričevja, na dvignjenih obrobnih terasah, je razširjen ozek
pas psevdoglejev. Zaradi ilovnato glinaste podlage je prst ponekod
kisla in vlažna. Zaradi tega so na njih razširjeni predvsem travniki in
sadovnjaki, pa tudi gozdovi.
V gričevnatem svetu se razprostirajo pretežno psevdooglejene ali rjavo
kisle prsti. Podlaga je ilovnato glinasta in slabo prepustna. Na teh
prsteh so razširjeni gozdovi z vmesnimi travniškimi površinami in
vinogradi.
Geološka podlaga gričevnatega dela občine je dokaj pestra,
prevladujejo pa karbonatne prsti in na njih pretežno bukovi gozdovi. V
tem primeru sta to bukov gozd s tevjem in hrastov-bukov gozd. V
bukovih gozdovih je ponekod nekaj jelke, povsod pa veliko smreke, tudi
mladih nasadov, saj smreko tako gozdarji kot drugi uporabniki gozdov
umetno pospešujejo. Na ekstremnih rastiščih so manjše površine
drevesastih ali grmovnatih združb bukve in črnega gabra, puhastega
hrasta in črnega gabra, v majhnih otokih tudi rdečega bora (Močivnik,
1996).
Bogat je živalski svet v gričevnatem delu občine (gričevje in Gora
Oljka), kjer je redkejša poseljenost, velika gozdnatost (75%) in malo
agrarnih površin, medtem ko v ravninskem predelu gozda skoraj ni.
Živali, ki jih lahko srečamo v tamkajšnjih gozdovih so najrazličnejše
ptice, npr. rumenoglavi kraljiček – eden naših najmanjših ptičev, 9cm.
Od duplarjev naletimo na velikega detla, črno žolno, sinico, meniščka.
Od plazilcev srečamo slepca in martinčka. Na samem robu gozda se
nahaja naš največji kuščar zelenec. Na vlažnih tleh najdemo močerada,
krastačo, sekuljo in zeleno rego. Od sesalcev v gozdu srečamo srnjad,
divjega prašiča (Gora Oljka), veverico, ježa, lisico, hermelina in veliko
podlasico. Zadnje čase je opaziti tudi jelena damjaka.
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3. DRUŽBENOGEOGRAFSKI PREGLED
3 . 1 . 1 Gib a nje šte v ila p r e b iv a lstv a
Številu prebivalstva po popisih lahko sledimo od leta 1869 dalje.
Prebivalstvo je v celotni občini vseskozi naraščalo. Prebivalstvo je v
večini naselij naraslo celo v obdobjih 1910-1931 in 1931-1948, ko sta
bili obe vojni (preglednica 2). V obdobju 1910-1931 se je prebivalstvo
minimalno zmanjšalo samo v naseljih Andraž, Podvin in Dobrič (vsa ta
naselja spadajo v gričevje – gričevnat del občine). V obdobju 19311948 se je število prebivalstva zmanjšalo samo v naseljih Dobrič in
Podvin (preglednica 2).

Graf 1: Gibanje števila prebivalstva v občini Polzela.
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Leto

Vir: Statistični urad RS
Oba indeksa naraščanja prebivalstva za posamezna naselja kažeta da je
prebivalstvo v obdobjih 1869-2002 in 1991-2002 v vseh naseljih
naraščalo, razen v naselju Dobrič, kjer je prebivalstvo v zadnjih 11
letih upadlo za 3 %, v zadnjih 133 letih pa za 22% (preglednica 2).
Dobrič je razloženo naselje, ki obsega samotne kmetije jugovzhodno od
Gore Oljke. Ima slabe pogoje za kmetijstvo in slabe cestne povezave z
ostalim delom občine. V obdobju 1869-2002 je prebivalstvo najbolj
naraslo v naseljih na ravninskem delu občine. Naselje Polzela ima
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indeks 870 (št. prebivalstva je naraslo z 273 leta 1869 na 2375 leta
2002), Breg pri Polzeli pa 759 (št. prebivalstva se je v obdobju 18692002 povečalo s 106 na 805). Naselja v ravninskem delu občine imajo v
obdobju 1869-2002 indeks 654, kar pomeni, da je prebivalstvo naraslo
kar za 6,5 krat. Naselja v gričevnatem delu občine imajo v istem
obdobju indeks 107, kar pomeni, da je prebivalstvo tam v zadnjih 133
letih minimalno naraslo. V zadnjem obdobju, v letih 1991-2002 oba
pokrajinska tipa beležita rahlo povečanje prebivalstva. Gričevnat del
občine ima v tem obdobju indeks 106, ravninski pa 107. Od naselij je v
zadnjem obdobju prebivalstvo relativno najbolj naraslo v naselju Ločica
ob Savinji (indeks 120), najmanj v naselju Dobrič (indeks 97),
absolutno pa je najbolj naraslo v naselju Polzela (+196), najmanj pa v
naselju Dobrič (-5) (preglednica št. 2).
Celotna občina Polzela ima v obdobju 1869-2002 indeks naraščanja
prebivalstva 272, v obdobju 1991-2002 pa 111, kar pomeni da
prebivalstvo v občini narašča vsaj v zadnjih 133 letih, pa tudi v
zadnjem času. Prebivalstvo je naraslo s 1988 prebivalcev leta 1869 na
5417 leta 2002. Najbolj je naraščalo v obdobjih 1931-1948 (+598) in
1971-1981 (+811), najmanj pa v obdobjih 1910-1931 (+58) in 19811991 (+13) (preglednica 2).
Preglednica 4:
Leto:

Število prebivalstva po naseljih v občini Polzela v
obdobju 1869-2002.

1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002

Indeks
Indeks
2002/1869 2002/1991

Prodna ravnina:
Breg pri Polzeli
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Orova Vas
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Ločica ob Savinji
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120

Polzela

273

273
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213
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160

78

97

Podvin pri Polzeli

210

241

222

258

268

249

231

249

234

215

214

217

235

112

108

Založe

332

346

382

408

345

345

381

393

388

414

401

362

363

109

100

Skupaj

1387 1527 1505 1529 1393 1367 1433 1436 1424 1421 1399 1398 1486

107

106

Občina Polzela

1988 2114 2215 2449 2550 2608 3206 3369 3658 4075 4886 4899 5417

272

111

Gričevje:
654

728

Vir: Statistični urad RS
Ob bolj temeljiti primerjavi obeh poseljenih pokrajinskih tipov občine
in naselja Polzele vidimo, da se je v zadnjih 133 letih marsikaj
spremenilo (graf 1). Leta 1869 je na območju sedanje občine živelo
1988 prebivalcev. Od tega jih je 1387 oziroma kar 70% živelo v
gričevnatem delu občine. Naselje Andraž je bilo takrat s 640 prebivalci
največje naselje na območju sedanje občine, naselje Založe pa s 332
prebivalci drugo največje naselje. Obe naselji spadata v gričevnat del
občine. Naselje Polzela je takrat premoglo le 273 duš. V Orovi vasi, v
ravninskem delu občine je bilo le 36 prebivalcev. Še večja razlika je
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bila leta 1880, ko je od 2114 prebivalcev v gričevnatem delu živelo kar
1527 ali 73%, v ravninskem delu pa le 587 prebivalcev. Nato pa se je
vse spremenilo. Medtem ko je v gričevnatem svetu skozi celotno
obdobje 1880-2002 število prebivalstva le minimalno nihalo in ostajalo
približno enako (najmanj leta 1931, in sicer 1367 prebivalcev, največ
leta 1900, in sicer 1529 prebivalcev ), je v ravninskem delu občine zelo
naraščalo, najbolj v naselju Polzela. Tako je že ob popisu leta 1948 v
ravninskem delu občine živelo več ljudi (1773) kot v gričevnatem
(1433), ob popisu leta 1971 pa je že v samem naselju Polzela živelo več
ljudi (1578) kot v gričevnatem predelu občine (1421) (graf 1,
preglednica 2). Leta 2002 je od 5417 prebivalcev celotne občine živelo
3931 prebivalcev v ravninskem delu občine (73%), 1486 pa v
gričevnatem delu občine. Tako se je slika prebivalstva simetrično
zamenjala. Medtem ko je leta 1880 v gričevnatem delu občine živelo
73% prebivalstva, jih je po 122 letih v ravninskem delu živelo 73%.
Najbolj se je seveda število prebivalstva tako relativno kot absolutno
povečalo v središču sedanje občine, v naselju Polzela. Tam je leta 1869
živelo 273 ali 13,7% prebivalcev, leta 2002 pa že 2375 ali 43,8%
prebivalcev celotne občine.

3 . 1 . 2 Na se lje n o st
Avgusta leta 1770 so bile v matične knjige vpisane prve hišne številke.
Jožefinski vojaški zemljevid, ki je nastajal v letih od 1763 do 1787 in
so na njem zarisane vasi ter vse trdne zgradbe v svoji dejanski legi,
nam prikazuje, da je imela v tem času Polzela nekaj nad 30 hiš, Breg
12, Ločica 18, Orova vas 7, Andraž 35 in Dobrič 25 hiš. Največji
naselji sta bili Podvin z več kot 40 in Založe s 70 hišami (KotnikŠipec, 2004).
Karta 6: Polzela na Jožefinskem vojaškem zemljevidu 1763-1787.

Vir: občina Polzela
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Razporeditev in organiziranost posameznih domačij je sledila
razgibanosti zemljišča. Kmečke domačije so v gričevnatih predelih
razporejene v gruče.
V Založah, Podvinu, Dobriču in Andražu (gričevje) so celki in grude.
Pri razdelitvi na grude, ki so značilne za gričevje, imajo kmetije svoje
parcele brez reda razmetane po vsem vaškem zemljišču. Večina
ravninskega sveta zavzemajo polja, ki so razdeljena na delce (Breg,
Polzela, Orova vas in Ločica). Polja so sistematično razdeljena na
dolge in ozke parcele pravilnih oblik. Zelo ozek pas zemljišča ob
Savinji je razdeljen na nepravilne ali drugotne delce.
Po nastanku ločimo tri tipe naselij:
-

-

-

Dolinska naselja: razvila so se na prodnih terasah rek in potokov,
kjer prevladujejo dolge obcestne vasi, ki ob glavnih prometnicah
prehajajo druga v drugo. Večina naselij ima agrarni značaj. V
vseh naseljih, razen v naselju Polzela, prevladujejo kmetije. Sem
bi uvrstil naselja Polzela, Orova vas, Breg pri Polzeli in Ločica
ob Savinji. Vsa dolinska naselja spadajo v prodno ravnino.
Hribovska naselja: prevladujejo pretežno samotne kmetije, le
ponekod prehajajo v gručaste zaselke, pa še to v glavnem ob
vznožju hribov ali ob dolinah potokov. Sem spadata naselji
Andraž nad Polzelo in Dobrič.
Gručasta naselja: so imela svojevrsten razvoj, saj so se razvila
na izhodih potokov v ravninski del naselja, ki niso imela več
pretežno agrarnih značilnosti, ampak je šlo za koncentracijo
posvetne in cerkvene oblasti ter obrti s trgovino. Sem se uvrščata
naselji Založe in Podvin pri Polzeli.

Hribovska in gručasta naselja se do današnjih dni po videzu in po
obsegu niso veliko spremenila. Spremenil pa se je videz in obseg
dolinskih naselij. Dolinska naselja so se predvsem v 20. stoletju
razširila in izgubila agrarni značaj.
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3.1.2.1

T e r i t o r i a l n i r a z v o j i n f i zi o g n o m i č n e s p r e m e m b e n a
primeru naselja Polzele

Naselje Polzela ima dolgo zgodovinsko kontinuiteto svojega razvoja.
Razvilo in razširilo se je iz prvotnega jedra na prostoru okoli gradu
Komenda, ki se omenja že sredi 12. stoletja. Lokacija kraja je zelo
ugodna. O njeni izbiri je gotovo odločalo več prirodnih faktorjev, saj
vemo, da so kmečka naselja največkrat nastajala v bližini obdelovalne
zemlje, na meji dveh ali več tipov zemljišč, na dvignjenih terasah, kjer
so bila varna pred poplavami, na prisojnih legah, v bližini ugodnih
rečnih prehodov in naravnih prometnih poti, pa tudi tam, kjer je bila
preskrba s pitno vodo lažja. Na Polzeli so vse te prirodne ugodnosti
prav izrazite in ni dvoma, da so odločilno vplivale tudi na lokacijo
najstarejše poselitve. Ker pa je staro jedro naselja nastalo prav pod
zidovi gradu, lahko celo sklepamo, da so na izbiro lokacije vplivali tudi
družbeni činitelji. Okoli omenjenega naselitvenega jedra se je pozneje
širilo in raslo današnje naselje. Vendar je bil njegov razvoj razmeroma
počasen, saj se Polzela vse do izgradnje železnice in razvoja industrije
ni razvila v kakšno pomembnejše naselje Spodnje Savinjske doline.
V razvoju in fiziognomiji naselja lahko opazimo tri obdobja graditve.
Prvo obdobje predstavljajo stare zgradbe , ki so bile zgrajene do leta
1900, drugo obdobje zgradbe, zgrajene od leta 1900 do leta 1945, ter
tretje po koncu druge svetovne vojne do leta 2006. Vendar tudi v tem
tretjem obdobju ločimo tri faze, prvo do leta 1963, ko je bila
stanovanjska izgradnja še močno omejena, njej sledečo drugo fazo
hitrega širjenja kraja do leta 1975, ter tretjo fazo v obdobju 1975-2006,
ko ni bilo zgrajenega skoraj nič.
Zgodovinska znamenitost naselja je polzelski grad Komenda, zgrajen
leta 1170, ki še danes stoji na markantni skali sredi naselja. Prvotni
lastnik Komende je bil Valter Polzelski (von Heillestein), ki je že leta
1193 dobil od šentpavlovskega samostana tri kmete. To je bil začetek
rasti polzelske gospoščine, ki je leta 1542 štela 40 kmetij.
Naselje Polzela se je le počasi širilo. Leta 1825 je štelo 58 hišnih
številk, leta 1900 pa 94. Zgradbe so bile skoncentrirane ob glavni in
stranski cesti, ki imata smer sever - jug na črti graščine Šenek –
tovarna pohištva Polzela. Izven tega območja so bili razen desetih
neagrarnih zgradb ob glavni cesti pri cerkvi le posamični kmečki
domovi in njihove zgradbe. Med najstarejše in najbolj markantne
zgradbe pred letom 1900 spadajo: grad Komenda, graščina Šenek,
cerkev, župnišče, obe stari šolski zgradbi in hiša, v kateri se zdaj
nahaja pošta. Ostale zgradbe v tem obdobju so le kmečke hiše in
raznovrstna kmečka gospodarska poslopja, ki so jih pozneje kmetje
popravljali, obnavljali, širili in modernizirali, nekatere pa tudi opustili
in porušili, namesto njih pa zgradili nove . Take spremembe so najbolj
vidne v nadzidavah, dozidavah in spreminjanju fasad, ostrešij, streh, v
zamenjavi oken, vrat ter v notranji predelavi in opremi. Kljub številnim
spremembam je staro agrarno jedro ohranilo poglavitne poteze starega
tlorisa še danes.
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Karta 7: Naselje Polzela leta 1998.

Vir: Upravna enota Žalec

Do konca 19. stoletja je Polzela ohranila povsem agrarni značaj. Šele
izgradnja železnice leta 1891 in začetki industrije so pospešili rast
Polzele, ki je dotlej životarila v senci gospodarsko močnejšega in
pomembnejšega trga Braslovče. Železnica pa je težišče gospodarske
rasti prenesla na Polzelo. Ob koncu stoletja sta začeli svojo rast obe
današnji tovarni. Na bregu, kjer je nekoč stala žaga, je leta 1896
nastala tovarna meril.
Večje spremembe v velikosti, obsegu in fiziognomiji je Polzela
doživela šele med leti 1900 in 1945, torej v času , ko se je že močno
spremenila
gospodarska
struktura.
Doba
industrializacije
in
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spremenjena struktura prebivalstva sta se hitro odrazili tudi v razvoju
in videzu naselja. V tem času je bilo zgrajenih kar 220 raznih objektov,
med njimi največ individualnih stanovanjskih hiš. Najpomembnejši sta
gotovo obe tovarni, ki sta bili zgrajeni na drugi terasi, južno od
železniške proge, kulturni in telovadni dom in nekaj enonadstropnih
stanovanjskih hiš, v katerih so nastale trgovine in gostilne. Naselje se
je razširilo proti zahodu in na območje okoli tovarne nogavic. Iz tega
časa dokaj anarhične izgradnje pravzaprav izvira današnja močna
raztresenost naselja, ki še vedno nima pravega središča. V tem obdobju
je zrasla tako imenovana zahodna soseska Polzele med železniško
postajo in telovadnim domom. V tem prostoru je bilo zgrajenih nekaj
večjih, celo enonadstropnih stanovanjskih hiš, ki so bile s svojo
zunanjostjo nov element v naselju. Omeniti velja predvsem gostilno
Jelen pri železniški postaji, gostilno Orešnik in trgovino Rojnik ob
cesti med železniško progo in mostom čez Savinjo, pa tudi hiše, ki so
jih ob cesti postavili zdravnik in razni obrtniki. V starem delu naselja
je bila ob glavnem cestnem križišču zgrajena velika enonadstropna hiša
z gostilno Cimperman. Trgovci, gostilničarji, obrtniki in drugi
neagrarni poklici so svoje hiše in obrate postavljali v tistem delu
naselja, kjer je bil promet najbolj živahen. To je bilo ob prehodu čez
Savinjo, ob železniški postaji in križiščih cest.
Precejšnja stihija v gradnji in razmestitvi hiš se je nadaljevala tudi po
osvoboditvi. V obdobju med letom 1945 in 1975 je bilo zgrajenih 264
hiš, od tega kar 136 v kratkem 12-letnem obdobju 1963-1975.
Individualna stanovanjska gradnja je prevladovala vse do leta 1964, ko
je bil za Polzelo izdelan urbanistični načrt in program. V obdobju 19451975 so največ hiš zgradili delavci in uslužbenci tovarne nogavic in
Garanta, ki so se na Polzelo priselili od drugod. Obe tovarni sta z
dajanjem kreditov močno spodbujali in podpirali tako gradnjo, ki je
seveda angažirala tudi vsa finančna sredstva in zaslužke graditeljev.
Gradbene parcele so bile razmeroma poceni, ker niso bile ustrezno
komunalno opremljene. Prispevki za ceste, kanalizacijo in vodovod so
bili zaradi tega precej nižji. Nekatere hiše so bile zgrajene kar na črno,
brez gradbenega dovoljenja. Nenačrtnost in anarhičnost sta vidni v
raztresenosti in razmestitvi hiš iz tega obdobja, ki so se marsikje
zgostile brez pravega reda ob obstoječih starih komunikacijah in tam,
kjer je kdo dobil cenejšo parcelo. Nekaj več načrtnosti je bilo le ob
Strugi zahodno od Komende, pri tovarni Garant.
V obdobju 1963-1975 je potekala intenzivna gradnja stanovanj na
prodnati terasi med železnico in cesto, zahodno od cerkve, kjer so že
prej stali zdravstveni dom, kulturni dom, osnovna šola in 14 vrstnih
hiš. Na tem prostoru so takrat zgradili prva v skladu s sodobnimi
normativi in zahtevami zgrajena družbena stanovanja. To so štiri 6nadstropne stolpnice s 24 stanovanji, pet blokov z 48 stanovanji ter
nekaj garsonjerami. Poleg družbenih stanovanj je bilo na tem prostoru
zgrajenih še 20 novih modernih individualnih hiš.

30

Po letu 1975 je v obeh tovarnah (predvsem v tovarni nogavic) število
zaposlenih pričelo upadati. Tako tudi ni bilo potreb po novih
stanovanjih, ki so se prej gradila ravno zaradi potreb po delavcih v
obeh tovarnah.
V obdobju 1980-1990 so bili zgrajeni nova športna dvorana (prej je bila
tam stara telovadnica), blagovnica, vrtec (prej je bil kar v enem izmed
blokov), dom upokojencev ter prizidek k župnijski cerkvi. V obdobju
1975-2006 je bilo zgrajenih le okoli 10 individualnih stanovanjskih hiš
in noben blok. V zadnjih 30 letih so Polzelani večinoma gradili na
drugi strani Savinje v Parižljah, ki spadajo v občino Braslovče. Leta
2005 je bilo v centru poleg občine in športne telovadnice zgrajeno
igrišče.
Po tridesetih letih ''mirovanja'' zdaj na območju naselja Polzela nastaja
nova soseska, in sicer na zahodnem robu naselja, med železnico in
Savinjo, ki ga Polzelani imenujejo ''gmajna''. Prej so bile tu počitniške
hišice in zazidava ni bila dovoljena.
Večina naselja Polzela je zrasla v prvih treh četrtinah 20. stoletja, v
obdobju 1900-1975, predvsem zaradi potreb po delavcih v obeh
tovarnah. Polzela še zdaj v bistvu nima pravega središča. Po mnenju
krajanov je središče med cerkvijo in gostilno Cimperman.

3.2 Prvi industrijski
industriji

obrati

in

zdajšnje

stanje

v

Industrija je danes gotovo ena najpomembnejših panog v občini Polzela.
Do te stopnje in pomena se je razvila šele v zadnjem desetletju pred
drugo svetovno vojno, zlasti pa po osvoboditvi. Prej industrije v
pravem pomenu besede ni bilo. Nagel vzpon v zadnjih 78 letih pa je
neposredno povezan z razvojem današnje tovarne nogavic Polzela, po
letu 1948 pa tudi z razvojem tovarne pohištva Garant, d. d. Polzela.

3 . 2 . 1 Ga r a n t, d . d . P o lze la
Začetki segajo v leto 1848, ko je prvič omenjena domačija z žago, ki je
obratovala na levem bregu Struge. Lastnik žage je bil domačin Boštjan
Štamol. Kasneje jo je kupil grof Montekukoli, lastnik gradu na
Prešniku. Leta 1870 je posest kupil Saeder, 14 let kasneje jo je kupil
Albert Dobu z Dunaja in v tem času je tu že bila žaga za furnir in dvoje
gospodarskih poslopij. Leta 1882 je bila regulirana Savinja in s tem
omogočena dejavnost tudi na drugi strani Struge. Leta 1892 je postal
lastnik celotnega posestva Edvard Lauterbach in v tem času je bila
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dokupljena posest na Breški gmajni, ki predstavlja območje Tovarne
nogavic Polzela.
Lauterbach je podjetje reorganiziral v Tovarno za izdelavo meril, a že
naslednje leto je vse prodal tovarnarju Williamu Prymu in pod njegovim
vodstvom je tovarna zaživela v polnem razmahu (groba obdelava lesa,
finejša obdelava lesa in finalizacija). Izdelovali so različna merila,
metre, ravnila, trikotnike, šolske škatle. Med prvo svetovno vojno je
tovarna prenehala obratovati in leta 1916 je bila prodana Siefridu
Wildiju in Karlu Kurku, prejšnji lastnik pa je odpeljal vse stroje. Nova
lastnika sta uvedla proizvodnjo tanina, to je strojilo, in tovarne se je
»prijelo« ime Strojilna tovarna. V letu 1920 je bilo v njej zaposlenih
200 delavcev in celo 2 inženirja, zgrajena je bila tudi električna
centrala. Razcvet pa ni dolgo trajal, saj je bila tovarna prodana nekemu
Ljubljančanu, ki za tovarno ni skrbel in je le razprodajal stroje in
objekte. Leta 1947 je bil celoten kompleks nacionaliziran, že naslednje
leto sta bili obnovljeni dve stavbi, obrtnik Jelen je posodil nekaj
opreme in začeli so izdelovati spalnice (brez površinske obdelave),
okna, vrata in drugo – vse v skladu s planskimi akti, ki so bili sprejeti
v Beogradu. V letu 1949 je bilo zaposlenih že 49 delavcev, dejavnost se
je razširila tudi na vrbopletarsko obrt. A že štiri leta kasneje je tovarna
podlegla pohištveni krizi, uvedena je bila prisilna uprava, ki je
likvidirala vrbopletarstvo. Leta 1954 je bila prestrukturirana in dobila
novo ime Tovarna pohištva Polzela. Leta 1961 se je združila z Lesnim
podjetjem Šempeter in zopet je bilo oblikovano novo ime: Pohištvena
industrija »Garant« Polzela. A že leta 1964 se je priključila k LIK
Savinji Celje, kar pa ni bila najboljša poteza, zato je bil 1. junija 1965
polzelski proizvodni obrat ponovno registriran kot Pohištvena
industrija »Garant« Polzela. (Polzela, Novak, 1984)

Pr e g l e d nic a 5 :

Št e v i l o z ap o s l e n i h v t o v a r ni Ga r a n t z a ob d ob j e 19 9 0 - 2 0 0 5 .

Leto
Proizvodnja
Ostalo
Št. zaposlenih

1990
220
166
386

1995
200
100
300

2000
190
120
310

2005
250
100
350

Vir: Garant Polzela

Leta 1978 je bilo zaposlenih 390 delavcev, tovarno so dogradili in
posodobili linijsko proizvodnjo strojne obdelave lesnih plošč. Leta
1981 je tovarna vložila precej sredstev v nabavo kotla za lesne odpadke
in sistema za zaščito okolja. Leta 1995 je bilo podjetje na sodišču
registrirano kot delniška družba. Njihova proizvodnja obsega različne
vrste spalnic, otroške sobe, opreme za pisarniške prostore. Pohištvo
izdelujejo iz ivernih plošč s posebno tehnologijo tiskanja ploskovnih
izdelkov. V letu 2005 so dnevno izdelali 350 kosov otroškega pohištva
in 100 spalnic. V povprečju porabijo dnevno 700m³ iverice. Njihova
prodaja poteka večinoma v Sloveniji, nekaj pa tudi v Istri in Dalmaciji.
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Ob tovarni je lastna prodajalna, kjer ponujajo sedem različnih tipov
spalnic. V podjetju so zaposleni delavci s Polzele in iz bližnje okolice,
le dva se vozita z osebnim prevozom iz Celja in dva z Ljubnega ob
Savinji.

3 . 2 . 2 To v a r n a n o g a v ic P o l ze l a
Tovarna je bila ustanovljena 15. 8. 1927 z imenom Polzela, tovarna
navadnih in tkanih pletenin. Njen prvi lastnik je bil češki industrijalec
Albert Reiser. Iz Čehoslovaške je pripeljal stare stroje za izdelavo
nogavic in jih namestil v prostore tedanje lesne industrije. Prebivalci
so sedanji gospodarski družbi Garantu dali ime Zgornja tovarna,
Tovarni nogavic Polzela pa Spodnja tovarna. Izdelovali so volnene in
bombažne nogavice. Prve ženske nogavice iz umetne svile so izdelali
1934 s pomočjo novih strojev, ki so prav tako prispeli iz Čehoslovaške.
Po vojni je bilo to državno podjetje, zaposlenih je bilo 350 delavcev, ki
so proizvedli 1.862.000 parov nogavic letno. Leta 1951 so začeli z
uporabo sintetičnih materialov, ki so jih uporabljali tako za ženske kot
moške nogavice, leta 1962 pa se je tovarna prvič vključila v
mednarodno menjavo (pogodba s kanadsko firmo Polex AG).
Proizvodnja se je takrat podvojila. Leta 1969 je bila izdelana prva
ženska fina hlačna nogavica Peggy. Do takrat so bili vsi stari objekti
porušeni in na njihovem mestu so zrasle nove, sodobne, svetle poslovne
stavbe in ustrezno skladišče. V letu 1976 sta bili zgrajeni tudi nova
upravna zgradba in trgovina, v letu 1978 pa še nova barvarna in
oblikovalnica (Monografija »Polzela«, Novak, 1984).

Fotografija 2: Strojilna tovarna 1924.

Vir: Polzela 1884
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16. 11. 1995 je bila tovarna registrirana kot delniška družba, njeni
večinski delničarji pa so delavci, upokojenci podjetja in bivši delavci
podjetja. Njeni cilji so: pridobivanje vedno večjega dobička na
zaposlenega, stalna rast premoženja, pospeševanje ustvarjalnosti,
inovativnosti in tehnično-tehnološkega razvoja, kvaliteta delovnega
življenja delavcev, vsestranski razvoj delavcev in njihovo strokovno
usposabljanje. Vse to pa je možno le s stalnim spremljanjem in
uvajanjem najsodobnejše strojne opreme, novih, človeku prijaznih
materialov, barv in kemikalij ter novih izdelkov.
Proizvodni program predstavlja 89 % ženskih nogavic, 9 % moških
nogavic in 2 % izdelkov za otroke. Na domači trg pošiljajo 213
izdelkov, za tuja tržišča pa več kot 300 različnih artiklov iz bombaža,
volne, svile in akrilnih vlaken.
Proizvodnja se odvija v sedmih obratih: pletilnici ženskih nogavic,
šivalnici ženskih nogavic, barvarni in oblikovalnici, dodelavi ženskih
nogavic, pletilnici moških nogavic, šivalnici moških nogavic in
dodelavi moških nogavic.

Fotografija 3: Tovarna nogavic Polzela leta 1995.

Vir: Savinjski zbornik 1998
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Na začetku je 60 zaposlenih proizvedlo 500 parov nogavic na dan
oziroma 150.000 parov letno, iz naslednje tabele pa je po posameznih
letih razvidno število zaposlenih in proizvodnja parov oz. komadov
izdelkov (v milijonih):

Preglednica 6: Proizvodnja v Tovarni nogavic Polzela.
Leto

1948

1968

1979

1995

2000

2004

Število zaposlenih

350

900

1202

1067

838

655

Proizv.p/k (v milijonih)

1,9

15

29,3

37,2

26,8

21,2

Vir: Polzela, tovarna nogavic, d. d.

Povprečna dnevna proizvodnja v letu 2004 je znašala 92.352 p/k
nogavic.

Preglednica 7: Izobrazbena struktura zaposlenih v tovarni nogavic v
Polzeli leta 2004.
Vrsta izobrazbe
NK + PK
KV
V
VI
VII
SKUPAJ

Število delavcev

%

342
167
116
17
13
655

52,2
25,5
17,7
2,6
2,0
100,00

Vir: Polzela, tovarna nogavic, d. d.

Skoraj 65 % proizvodnje izvozijo, največji delež, kar 67 % v Nemčijo,
sledi Hrvaška s 14 procenti.
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3.3 Kmetijstvo
V občini Polzela je zadružna enota, ki ima 113 kmetijskih
gospodarstev. V kmetijski zadrugi Polzela je zaposlenih 11 ljudi.
Kmetijski pospeševalec usklajuje interese pridelovalcev in kmetijske
zadruge.

3.3.1

Ž iv in o r eja

Na območju kmetijske zadruge Polzela je živinoreja po pomembnosti
prva gospodarska panoga, ki istočasno zelo dobro zapolnjuje hmeljarsko
proizvodnjo. Njivskih in travniških površin je šestnajstkrat več kot
hmeljišč. Z živino priredijo znatne količine mleka in mesa.
Polzelski kmetje so od nekdaj živinorejo podrejali potrebam in času.
Furmani so pred časom s težkimi konji in s parizarji s širokimi in
močnimi kolesi vozili premog z železniške postaje in iz Velenja v
Spodnjo tovarno. S posebnimi trugami so iz Malikovega pruha –
kamnoloma vozili gramoz daleč okoli. S posebnimi vozovi so vozili
pivo po gostilnah do Vranskega.
Z začetkom hmeljarstva se je živinoreja prilagodila hmelju. Kmetje so
se vse bolj usmerjali v mlečno proizvodnjo, saj so že leta 1980 preko
kmetijske zadruge prodali 642000 litrov mleka, leta 1995 kar 1383000
litrov mleka, leta 2005 pa že kar 1877000 litrov mleka.
Preglednica 8: Pregled števila živine po naseljih v občini Polzela po
popisu 2002.
Zaselek
Breg
Ločica
Orova vas
Podvin
Polzela
Založe
Dobrič
Andraž
PRODNA RAVNINA
GRIČEVJE

SKUPAJ

konji
0
3
0
0
1
0
2
4
4
6
10

govedo ovce
40
0
132
0
156
0
252
0
217
0
333
0
155
0
679
6
545
0
1419
6
1964
6

koze
7
5
0
5
6
12
5
25
18
47
65

prašiči perutnina
52
244
79
361
34
228
71
321
103
724
129
467
60
220
275
1002
268
1557
535
2010
803
3567

Vir: Statistični urad RS

Z živinorejo se bolj intenzivno ukvarjajo v gričevnatem delu občine, saj
so leta 2002 tam premogli trikrat več glav goveda, trikrat več koz in
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dvakrat več prašičev. Zanimivo je, da je bilo leta 2002 v celotni občini
samo 6 ovc. Nasploh pa je občina v zadnjem času usmerjena predvsem v
rejo perutnine in goveda (preglednica 7).

3.3.1.1

Govedoreja

V povojnih letih je bila pasemska struktura goveje živine zelo različna.
Na območju sedanje polzelske občine je bilo v reji največ govedi
pomurske pasme (sivo pšenično govedo). To skromno govedo je bilo
poleg lastne reprodukcije uporabno za vprego, za skromno prirejo mleka
za domačo uporabo, predvsem pa dobro za proizvodnjo hlevskega gnoja
za hmeljarsko proizvodnjo. Pomembni tržni višek tega goveda so bili
pitani voli, za katere se je z rastjo življenjskega standarda prebivalstva
in opremljenosti kmetij s stroji, začelo povpraševanje in reja
zmanjševati. Domači trg, predvsem pa tuji, je zahteval meso mlajših
živali, zato je bilo potrebno poiskati hitreje rastno in genetsko
produktivnejše govedo. Nabavljeni so bili primerni plemenski biki in
začelo se je s pretapljanjem, ki ga je uvedba osemenjevanja krav še
pospešila.
V prvi polovici šestdesetih let sta bila v Celju postavljena dva za
živinorejo pomembna objekta, ki sta še pospešila zamenjavo pasem. To
sta bila nova klavnica in nova mlekarna.
Preglednica 9: Odkup mleka in goveda na ozemlju današnje občine
Polzela v obdobju 1964 – 2005.
Leto
1964
1980
1995
2005

Mleko
(v litrih)
12000
642000
1383000
1877000

Mlado pitano govedo
(v tonah)
29
125
176
188

Vir: Občina Polzela

Odkup mleka, govedi, telet, dopitanih volov in krav je potekal že prej.
Načrtno pitanje se je začelo šele po postavitvi nove klavnice, večji
odkup mleka pa po postavitvi nove mlekarne.

Graf 2: Naraščanje prodaje mleka v občini Polzela po letu 1964, ko je
v Celju začela obratovati nova mlekarna.
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Po letu 1964, ko so v Celju zgradili klavnico in mlekarno se je na
polzelskem območju govedoreja začela pospešeno razvijati. Vse do
danes je prodaja mleka in mesa strmo naraščala (preglednica 9, graf 2).
Medtem ko so leta 1964 prodali le 12000 litrov mleka, so ga leta 1980
prodali že kar 642000 litrov. Leta 1964 so prodali le 29 ton mesa
mladega pitanega goveda, leta 1980 pa že kar 125 ton.
Tržna proizvodnja je naraščala s povečevanjem števila čistopasemskih
živali, z boljšim izkoriščanjem tega potenciala ter z boljšo oskrbo in
kvalitetno prehrano.
Ob uvajanju odkupa mleka se je le to na polzelskem območju zbiralo na
10 zbirnih mestih, in to v mlečne vreče. Ta sistem je imel veliko napak;
predvsem v poletnih mesecih je povzročal velike težave in je zaviral
hitrejše povečanje odkupa mleka. Nujno je bilo uvesti sodobnejši način
in odločili so se za ureditev zbiralnic z opremo za hlajenje mleka. V
tedanji občini Žalec so leta 1973 nabavili 10 hladilnih bazenov (2 na
območju sedanje občine Polzela) in v začetku leta 1974 se je začel
odkup v prvi urejeni zbiralnici v Prekopi v TZO Vransko.
Govedoreja postaja vedno bolj intenzivna, in to predvsem mlečno –
mesna govedoreja (preglednica 9). V zadnjem času se vse več rejcev
odloča za mlečno–mesno specializirano živinorejo z modernimi hlevi,
silosi in drugimi načini siliranja krme.
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Pred govedorejo stojijo nove naloge: povečati tržnost krav, izboljšati
tolščo, povečati rejo krav z nad 10 kravami na kmetiji in z osnovno
krmo prirediti čim več mleka.

3.3.1.2

Ostale panoge v živinoreji

Med ostalimi panogami v živinoreji poleg govedoreje, ki je daleč
najpomembnejša in najbolj razvita, velja omeniti še perutninarstvo in
prašičerejo.
Na območju občine Polzela se perutnina goji predvsem za lastno
uporabo, nekaj malega za prodajo jajc in prodajo mesa. Z intenzivn rejo
piščancev se ukvarjajo Mešičevi na Polzeli in Korberjevi v Založah.
Največji odkup piščancev beležijo v kmetijski zadrugi v letu 1994, ko
je znašal 601 tono mesa, v letu 2005 pa je padel na 350 ton.
Prašiči se na polzelskem območju v glavnem redijo za domačo uporabo
in samo delno za trg. V povojnem obdobju beleži tržna proizvodnja
prašičev zelo velika nihanja glede na tržne razmere. Ponovno se je
pristopilo k organizirani proizvodnji prašičev leta 1983, ko je
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v
takratni občini Žalec podprl rejo s premijami in omogočil gospodarnost
proizvodnje. Organizirana proizvodnja se deli na dva dela: rejo
plemenskih svinj in proizvodnjo 22-kilogramskih pujskov za nadaljnje
pitanje, ter pitanje prašičev od teže 22 kg do spitanosti za zakol, to je
do povprečne teže 105 kg.
Proizvodnja prašičev predstavlja zaradi majhnih kmetij v občini
dopolnilno dejavnost in delno koristi stranski proizvod sirotko. Letno
proizvedejo ravno dovolj spitanih prašičev za trg in pokrijejo potrebo
po svežem mesu v občini Polzela.
Občina je leta 2002 premogla le 10 konj, 6 ovac in 65 koz. Konj je bilo
včasih veliko več, ko je bilo razvito še furmanstvo. Ovčereja in
kozjereja pa nista razviti; v gričevnatem delu občine ni pašnikov, ker
večino terena pokriva gozd, v ravninskem delu pa tudi ni prostora, ker
se le ta uporablja za hmelj in razne poljske posevke.

3.4 Oskrbne dejavnosti
V celotni občini premore nekaj trgovin le mesto Polzela, v vseh drugih
sedmih krajih ni niti ene trgovine. Pred leti je bila trgovina v Andražu,
ki pa je zdaj zaprta. Tako se mora večina prebivalstva vsak dan voziti
po svež kruh. Največ jih hodi v trgovine v center Polzelo, nekaj pa v
bližnje Braslovče in Šmartno ob Paki.
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Fotografija 4:

Opuščena trgovina
februarja, 2006.

na

Bregu

pri

Polzeli.

Slikano

Foto: Gašper Rozenstein

Čeprav obstaja slovenski pregovor, da je gostilna (krčma) v vsaki vasi,
to za občino Polzela ne drži. Gostilne so v Polzeli, Bregu, Andražu in
Dobriču, če štejemo tisto, ki je na Gori Oljki. Osnovna šola je v Polzeli
in Andražu, kjer je podružnica osnovne šole Polzela in ima samo 5
razredov. V sklopu obeh šol sta tudi otroška vrtca v Polzeli in Andražu.
Sedež krajevne skupnosti in župnijski urad sta v Polzeli in Andražu.
Denar lahko na bankomatu dvignete v Polzeli in Bregu.
Zdravstvena postaja je v Polzeli, deluje pa v sklopu zdravstvenega
doma Žalec. Imajo dva specialista in dva zobozdravnika, dva zdravnika
z zasebnimi ambulantami in tri zobozdravnike z zasebno prakso.
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Preglednica 10:

Pregled oskrbnih
Polzela.

dejavnosti

po

zaselkih

v

občini

Polzela

Breg

Orova
vas

Ločica

Andraž

Dobrič

Podvin

Založe

Gostilna

Da

Da

/

/

Da

Da

/

/

Trgovina

Da

/

/

/

/

/

/

/

Šola

Da

/

/

/

Da

/

/

/

Vrtec

Da

/

/

/

Da

/

/

/

Pošta

Da

/

/

/

/

/

/

/

Sedež KS

Da

/

/

/

Da

/

/

/

Bankomat

Da

Da

/

/

/

/

/

/

Župnijski urad

Da

/

/

/

Da

/

/

/

Da

/

/

/

/

/

/

/

Da

/

/

/

/

/

/

/

Splošna
ambulanta
Zobozdravstvena
postaja

Vir: Občina Polzela
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4. HMELJ
Hmelj je rastlina, ki spada v družino konopelj, ta pa v red koprivnic. Je
bližnji sorodnik konoplje, kopriv in morovcev. Je dvodomen, ima
ženske in moške rastline. Moške rastline nosijo samo prašnate cvetove,
ženske pa pestične. Redkokdaj imamo rastlino, na kateri sta obe vrsti
cvetov, v takem primeru so moški cvetovi neplodni. V hmeljarstvu
gojijo samo ženske cvetove, in to zaradi stožkov (Močivnik, 1997).

4.1 Zgodovina hmelja v svetu
Hmelj je azijska rastlina. Poznali so ga že stari narodi pred našo dobo.
Rimljani so divje rastoči hmelj uporabljali kot sočivje in zdravilo.
Hmelj se uporablja v glavnem v pivovarstvu, zato je razvoj hmeljarstva
ozko povezan s proizvodnjo piva. Pivo so začeli variti že Babilonci, od
njih so varjenje prevzeli Egipčani, prav tako pa so pivo poznali že stari
Grki (Celinšek, 1999).
Po Evropi se je hmelj razširil v času preseljevanja narodov prek
slovanskih in germanskih plemen. Znano je, da so začeli v 8. in 9.
stoletju gojiti hmelj kot kultivirano rastlino v Franciji in na
Bavarskem. V 9. stoletju se je hmelj že splošno uporabljal v
pivovarstvu. Nič več niso gojili hmelja poleg vrtnin, temveč so povsod,
kjer so varili pivo, osnovali tudi hmeljnike. Kmalu so ugotovili, da
raste hmelj sicer povsod, toda zadovoljive pridelke dobre kakovosti
daje le v redkih krajih, kjer mu ustrezajo podnebje, lega in tla. Čim
finejše pivo so varili, tem bolj izbirčni so postajali pivovarji za
kakovost hmelja. Zato so pivovarne pridelovanje hmelja za lastno
potrebo kmalu opustile in so si ga raje oskrbovale iz krajev, kjer se je
pridelovalo priznano dobro blago. Tako se je hmeljarstvo počasi
osredotočilo le na določene kraje, kjer so bile ugodne vse razmere za
pridelovanje prvovrstnega hmelja (Bobovnik, 1990).
Središče hmeljarstva sta bili v 14. stoletju Češka in Bavarska. Za
hmeljarstvo pomeni 16. stoletje prvi večji razmah. Takrat je plemstvo
uvedlo tudi ''pivsko prisilo'' , ko so morali podložniki piti pivo, ki so
ga varile plemiške družine (Bobovnik, 1990).
V 16. stoletju so prenesli hmelj v Anglijo, v 17. stoletju v Ameriko, v
18. in 19. stoletju pa še v druge dele Evrope (Slovenija, Poljska,
Bolgarija, Španija) in sveta (Japonska, Nova Zelandija, Južna Afrika,
Južna Amerika). Svetovna produkcija hmelja je nenehno rasla. Na
svetovno potrošnjo hmeljišč so vplivali potrošnja piva, konjuktura in
gospodarske krize. Hmeljarstvo se je kljub temu širilo in se
izpopolnjevalo v pridelovanju. Na večanje pridelka in izboljšanje
kakovosti so vplivale nove sorte, varstvo pred boleznimi in škodljivci,
povečano gnojenje, izbiranje primernih leg in povečano izkustvo v
pridelovanju (Močivnik, 1997).
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Na svetu danes obirajo hmelj skoraj vse leto. Na severni polobli ga
pospravljajo od srede avgusta do konca septembra ali začetka oktobra,
na južni polobli pa od februarja (Argentina) do sredine aprila
(Avstralija) (Močivnik, 1997).

4.2 Savinjska dolina – dolina hmeljarstva
Ob bregovih Savinje od Celja proti Mozirju se razprostira Spodnja
Savinjska dolina, znana po svojem hmeljarstvu daleč po svetu. Kmečki
domovi in gospodarska poslopja, ki jih najdemo po vsej dolini, kažejo
visok življenjski standard savinjskega kmeta. Razen urejenih domačij
so za Savinjsko dolino značilna hmeljišča. Hmeljevke, poleti bogato
obložene s temnozelenim hmeljem, in sušilnice najrazličnejših velikosti
so dale vsej dolini tipično podobo (Celinšek, 1999).
V jeseni je ves zrak po vaseh prepojen z ostrim, izrazitim vonjem po
hmelju, ki je vsakemu Savinjčanu drag. Če hodiš po vaseh, takoj
zaslutiš, da je blagostanje te doline v tesni povezavi s hmeljem. Edino
hmelju se mora Savinjska dolina zahvaliti za svoj nagli razvoj in
napredek. Tega se Savinjčani dobro zavedajo. Hmeljarstvo je zanje v
resnici življenjskega pomena. Kakor je v vinorodnih krajih vsakemu
kmetovalcu najbolj pri srcu vinograd, tako je vsakemu kmetu iz
Savinjske doline hmeljišče njegov ponos. Ves trud, vsa skrb in ljubezen
savinjskega kmetovalca velja hmeljskim nasadom (Celinšek, 1999).
O hmelju govore, da je zeleno zlato. Tega imena pa si ni pridobil samo
zaradi visoke cene, ampak tudi zaradi napornega dela, ki je potrebno za
njegov uspešni razvoj. Vrednost blaga določa trud, ki ga vložimo, da to
blago pridobimo. Oglejmo pa si še drugo, manj prijetno stran
hmeljarstva: res je, da redko kateri poljski pridelek doseže na trgu tako
visoko ceno kot hmelj, res pa je tudi, da noben pridelek ni podvržen
takim nihanjem cen. Nasadi hmelja se v letih dobre prodaje hitro širijo,
tudi zunaj hmeljskih okolišev. Nadprodukcija povzroča strahoten padec
cen, kar zopet vodi do tega, da hmeljišča množično opuščajo. Za primer
povejmo, da so pred prvo sv. vojno kolebale cene našemu hmelju od 12
pa do 16 kron za kilogram. V času stare Jugoslavije pa od 2 do 160
dinarjev za kilogram. V letih hmeljske nadprodukcije lahko zdrži samo
najkvalitetnejši hmelj, zato vsi kraji, v katerih klimetske in talne
razmere ne dopuščajo, da bi pridelovali hmelj najboljše kvalitete,
hmeljnike kmalu opuste (Celinšek, 1999).
Savinjska dolina pa je svoja hmeljišča tudi v najhujših hmeljskih krizah
obdržala, čeprav zreducirana, medtem ko so vsa druga zunajsavinjska
območja v Sloveniji hmelj opustila, razen nekaterih obdravskih krajev
od Slovenj Gradca pa do Maribora. Hmelj ni produkt samo skrbne
vzgoje, ampak je poseben dar narave, in sicer tal in podnebja. Ta dva
faktorja pa sta v Savinjski dolini izredno ugodna, zato je tudi
''savinjski golding'' znan daleč po svetu kot eden najkvalitetnejših
hmeljev (Celinšek, 1999).
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Savinjsko hmeljarstvo pa ni bilo samo lokalno gospodarskega pomena,
ampak je bilo prav tako pomembno za vso bivšo državo Jugoslavijo.
Naš hmeljski pridelek se je v neznatni meri prodajal v jugoslovanske
pivovarne. Ogromna večina se prodaja v tujino, kar prinaša vsako leto
mnogo denarja, tako da predstavlja izvoz hmelja pomembno postavko v
gospodarski bilanci Slovenije (Celinšek, 1999).

4.3 Razvoj hmeljarstva v Savinjski
območju današnje občine Polzela

dolini

in

na

Prvih resnih poskusov hmeljarjenja v Sloveniji so se lotili v začetku 19.
stoletja v okolici Ptuja, Velenja in Maribora. Vendar se nasadi tam niso
obdržali. Kajti hmelj zahteva poleg ugodnih naravnih pogojev (primerna
tla, ustrezna količina padavin, pravo podnebje) še posebej umnega in
veščega pridelovalca, ki bogato znanje črpa tudi iz izkušenj. To pa je
mogoče doseči samo v okrilju močne in učinkovite strokovne
organizacije. Z vsem tem se lahko pohvali ena sama slovenska
pokrajina: Savinjska dolina (IHP, 2002).
Za začetek hmeljarstva na območju občine Polzela računamo leto 1870.
Prva poizkusna hmeljišča so imeli že v letih 1850 do 1860, vendar se
niso obnesla. Tako je Franc Žuža, lastnik rudnika v Zabukovici in
žalske pivovarne, že leta 1854 imel hmeljišče, ki ga je po nekaj letih
opustil. Sadil je žeteški hmelj, ki se v naših krajih očividno ni obnesel.
Pravo sorto za naše razmere je prinesel šele Josip Bilger, ki je bil
oskrbnik graščine Novo Celje, po rodu pa iz Wurttemberga. Ta je leta
1870 napravil nasad poznanega wuerttemberškega hmelja, ki se je prav
dobro obnesel. Sadeže iz graščinskega hmeljišča je dal na skrivaj
Janezu Hausenbichlerju, ki si je leta 1876 postavil stalen hmeljski
nasad. Zgledu Janeza Hausenbichlerja so v naslednjih letih sledili
številni drugi kmetje v Spodnji Savinjski dolini, tudi na območju
polzelske občine. Hausenbichler je kasneje v hmeljišča uvedel angleški
golding, ki se je krasno prilagodil tamkajšnjim razmeram in dajal
izredno kvaliteten pridelek. Vedno bolj je izpodrival poznega
wurtemberžana, dokler le-tega ni leta 1928 peronospora popolnima
uničila (Savinjski zbornik, 1959).
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Fotografija 5: Obiranje hmelja leta 1913 pri Ločici ob Savinji.

Vir: Občina Polzela
Že leta 1880 so napredni savinjski hmeljarji ustanovili ''Južnoštajersko
hmeljarsko društvo v Žalcu'', kamor so bili včlanjeni tudi pridelovalci
hmelja z območja sedanje občine Polzela. Kmalu so tudi uvideli, kakšne
važnosti bi bila za njih hmeljarna, v kateri bi svoje blago lahko
primerno pripravili za trgovino. Leta 1902 je bila v Žalcu na pobudo
hmeljarskega društva ustanovljena Hmeljarna, zadruga z. o. z., ki je
imela vse ustrezne naprave za konzerviranje in pakiranje hmelja, kot je
to zahtevala svetovna trgovina. Ko še ni bilo žalske hmeljarne, se ves v
Savinjski dolini nakupljeni hmelj preparirali in prebasali v Žatcu in
Nurnbergu. Ustanovitev hmeljarne pa je trgovino s hmeljem
poenostavila in poživila. Kmalu so postali prostori hmeljarne
premajhni. Leta 1907 so jo s pomočjo države prvič povečali. V letih
1926, 1927 in 1928 pa so jo zopet razširili, tako da je danes ena
največjih v Evropi. Druga važna ustanova hmeljarskega društva je bila
oznamkovalnica za hmelj. Le-ta je bila ustanovljena leta 1908. Hmelj je
oznamkovala neobvezno ter ga odpošiljala na trg pod znamko
''Južnoštajerska Savinjska dolina''. Med najzaslužnejšemi voditelji
hmeljarskega društva je bil Anton Petriček, nadučitelj, saj ga je vodil
kar 51 let. Južnoštajersko hmeljarsko društvo se je po prvi svetovni
vojni preimenovalo v ''Hmeljarsko društvo za Slovenijo'', ki je
obstajalo do ustanovitve Hmeljarske zadruge. V marcu leta 1946 so
zbrani hmeljarji zaradi poenotenja poslov soglasno sklenili združitev
bivših hmeljarskih organizacij: Hmeljarske zadruge, Hmeljarskega
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društva in Hmeljarske zveze v Hmeljarsko zadrugo v Žalcu, ki je bila
nato nekaj let edina predstavnica slovenskega hmeljarstva. Hiter razvoj
zadružništva pa je prerasel ozke okvire te zadruge. Leta 1952 je bila
zadruga razpuščena. Ustanovljeno je bilo izvozno trgovsko podjetje, ki
pa je obdržalo ime Hmezad. To podjetje odkupuje vsakoletni pridelek
hmelja iz vse Slovenije, ga vskladišči, preparira in ustrezno pakira.
Njegova glavna skrb je bila prodaja na svetovna tržišča (Savinjski
zbornik, 1959).
Fotografija 6: Hmeljarska zadruga v Žalcu leta 1950 (pogorela 1960).

Vir: Občina Polzela
Leta 1956 je hmeljarstvo vse Slovenije ustanovilo Kmetijsko
proizvajalno poslovno zvezo (KPPZ) s sedežem v Žalcu, ki je zamenjala
nekdanji Hmeljarski odbor. Ta zveza je povezala slovensko hmeljarstvo,
ki se je začelo pospešeno razvijati. Večale so se obdelovalne površine
in rasel je pridelek. Pri tem je nenadomestljivo vlogo odigral
Hmeljarski inštitut, ki je z raziskovalnim, strokovnim in svetovalnim
delom skrbel za sodobno in kakovostno pridelavo hmelja (IHP, 2002).
Kmetijski kombinat Hmezad, ki se je začel ustanavljati leta 1961, je z
arondacijo do leta 1964 združil agrokomplekse tedanje žalske občine
(kamor je spadalo tudi ozemlje sedanje občine Polzela) in jih zasadil s
hmeljem. Pretežni del je bil tako v družbenem sektorju delovne
organizacije Hmezad Kmetijstvo Žalec, ki je letno pridelala okoli 1400
ton hmelja. Hmeljarji pa so bili združeni v Kmetijski zadrugi Savinjska
dolina in so letno pridelali okoli 900 ton hmelja. Področje pridelave
hmelja se je v tem obdobju razširilo tudi na druga območja Slovenije,
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na območje Brežic, Sevnice, Šentjerneja, Koroške in v okolico Maribora
ter Ormoža. Leta 1972 se je v savinjskih hmeljarskih nasadih začel
širiti nov, na inštitutu vzgojen kultiviar aurora, ki se mu je deset let
pozneje pridružil še kultiviar bobek. Tako so bili leta 2001 v Savinjski
dolini hmeljski nasadi zasajeni s 64% kultivarja aurora, 13% kultivarja
savinjski golding, 10% kultivarja bobek, preostanek pa so predstavljali
kultivarji celea, cerera, blisk, cicero in magnum (IHP, 2002).
Po osamosvojitvi Slovenije je leta 1992 nastalo prvo veliko zasebno
hmeljarsko posestvo z okoli 130 ha hmeljskih nasadov, družbeno
podjetje Hmezad Kmetijstvo Žalec se je preoblikovalo v delniško
družbo, ki pa je leta 1999 doživela stečaj in večino hmeljskih nasadov
so skupaj s spremljajočimi hmeljskimi objekti ter mehanizacijo kupili
hmeljarji (IHP, 2002).

4.4 Pomen hmeljarstva za območje današnje občine
Polzela v zadnjih 50-ih letih
Po besedah Joška Ljuba, zaposlenga na IHP (inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo v Žalcu), se površine hmeljskih nasadov v Sloveniji in v
svetu v zadnjih desetletjih zmanjšujejo (Preglednica 6, 7, 8). V
preglednici 5 se dobro vidi veliko nihanj v površinah od leta 1913 do
2005. Nihanja so zaradi tega, ker hmelj ni obstojen, ob slabih letinah
mu zraste cena in v naslednjih letih pride do nadprodukcije (npr. takoj
po prvi svetovni vojni). Ob nadprodukciji seveda hmelju cena hitro
pade in takoj zatem pride do naglega zmanjšanja hmeljskih površin
(npr. pred drugo sv. Vojno). Ta ciklus se je dogajal že vse 20. stoletje
in se dogaja še sedaj.
Fotografija 7: Na fotografiji se dobro vidi, da na opuščenih hmeljskih
površinah zdaj rase fižol (v ozadju Gora Oljka). Slikano avgusta, 2005.

Foto: Gašper Rosenstein
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Kot je dejal Joško Ljub, pa se na splošno hmeljske površine v svetu
krčijo zaradi treh razlogov. Prvi je ta, da vse novejše hmeljske sorte
vsebujejo večji odstotek alfa kislin, ki so potrebne za proizvodnjo piva.
Tako se iz manjše količine hmelja pridela več piva kot včasih. Drugi
razlog je, da pivovarne porabijo manj alfa kislin za izdelavo iste
količine piva kot prej.
Fotografija 8: Opuščene hmeljske površine zdaj nadomeščata koruza in
fižol. Fotografija nastala avgusta, 2005.

Foto: Gašper Rozenstein

Poraba hmelja za proizvodnjo 1Hl piva se je v zadnjih 50 letih
zmanjšala s 170 gramov na 120 gramov ( Hmezad Export-Import, 1992).
Tretji razlog je, da hmeljarji zdaj z ustreznimi gnojili, mehanizacijo in
s sredstvi proti škodljivcem na enakih površinah pridelajo večjo
količino hmelja kot pred časom.

48

Preglednica 11: Površine hmelja v hektarih v svetu.
Leto
1913
1926
1939
1988
2005

Površina (ha)
100000
70000
53000
90000
45000

Vir: IHP

Kot je dobro vidno v preglednicah 9 in 10, se površine hmelja v zadnjih
50 letih zmanjšujejo tudi v Sloveniji in sami občini Polzela. Največ
hmeljskih površin je bilo v Sloveniji v obdobju 1960 (2439 ha) do 1995
(2370 ha). Po letu 1995 so hmeljske površine močno upadle. Leta 2000
jih je bilo 1775 ha, leta 2005 pa le še 1462 ha, to je 40% manj kot 10
let prej. Kljub temu še vedno pade na Slovenijo 3-4% svetovnih
hmeljskih površin, saj so se v zadnjem času tudi v svetu površine
hmelja močno zmanjšale. Od leta 1988 do 2005 kar za 50%, iz 90000ha
na 45000ha.

Preglednica 12:

Površine hmelja in pridelek v Sloveniji v obdobju
1945-2005.
Leto
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

Površina (ha) Pridelek (ton)
634
315
1545
563
1680
1826
2439
4061
2358
2790
2512
3596
2403
2840
2212
3268
2498
4023
2453
3668
2370
3967
1775
1805
1462
1777

Vir: IHP
Še bolj očitno kot v celem svetu in v Sloveniji pa se hmeljske površine
zmanjšujejo v občini Polzela, kar jasno kaže, da se pomen hmeljarstva
na tem območju močno zmanjšuje. V zadnjih 50 letih se število ljudi, ki
se ukvarjajo s hmeljarstvom, vseskozi zmanjšuje. Leta 1955 je bilo na
območju sedanje občine Polzela kar 258 pridelovalcev hmelja, leta
1980 jih je bilo še 111, leta 1995 samo še 40, medtem ko jih je bilo v
letu 2005 le še 5. Na fotografijah 1, 2, 3, in 4 je dobro vidno, da so
nekdanje hmeljske površine bodisi prazne ali pa na njih uspevajo druge
kulture, kot npr. koruza ali fižol.
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Fotografija 9:

Na opuščenih hmeljskih površinah zdaj raste koruza.
Slika nastala avgusta, 2005.

Foto: Gašper Rozenstein

Leta 1955 je hmelj v sedanji občini Polzela rasel na 139 hektarjih, a so
se kasneje površine vztrajno zmanjševale (leta 1965 je hmelj rasel na
110 ha, leta 1990 na 66 ha), tako da je leta 2005 hmelj rasel le še na 5
hektarjih, kar je zanemarljiva površina. Delno so se površine
zmanjševale tudi na račun večjih donosov.
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Fotografija 10: Opuščene hmeljske površine, ki jih zdaj zarašča trava, v
ozadju je sušilnica za hmelj, ki trenutno ni v uporabi.
Slika nastala avgusta, 2005

Foto: Gašper Rozenstein

Očitno je hmelj v občini Polzela zgubil svoj nekdanji pomen in ni več
neke vrste zaščitni znak v teh krajih, kot je to bil včasih. Res je, da se
površine hmelja počasi zmanjšujejo po vsem svetu in v Sloveniji,
vendar so se površine na območju občine Polzela res drastično
zmanjšale, v obdobju 1955-2005 kar za 97%. V istem obdobju se je
pridelek zmanjšal s 154 ton leta 1955 na 13 ton leta 2005, to je za 92%.

Preglednica 13: Število pridelovalcev, površina hmelja in pridelek v
občini Polzela v obdobju 1955-2005.
Leto

1955
1965
1969
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

Št.
Pridelovalcev
258
201
176
132
111
90
65
40
12
5

Vir:IHP
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Površina
(ha)
139
110
121
94
79
80
66
44
13
5

Pridelek
(ton)
154
140
155
100
103
116
103
79
29
13

5. VINOGRADNIŠTVO V OBČINI POLZELA
Kultura vinogradništva ima v Spodnji Savinjski dolini bogato tradicijo.
O tem nas poučijo imena več toponimov na obrobju doline, kot so npr.
zaselek Šmartno pod 505 m visokim Godvejem v vasi Podvrh, razložena
vas Podvin z razglednim 448 m visokim Vimperkom nad Polzelo,
zaselek Nogradi pod Lokami, zaselek Vinogradi zahodno od Matk,
zaselek Podvin pri Gotovljah levo nad potokom Ložnico in še nekatera
druga (Kroflič, 2004).

Fotografija 11: Stara zidanica v Andražu.

Foto: Vito Hazler

Da je bilo v preteklosti na tem in tudi širšem območju vinogradništvo
pomembna gospodarska panoga, potrjujejo tudi imena nekoliko bolj
oddaljenih krajev in hribovja, kot so Gorica pri Šmartnem, Šentjanž na
Peči oziroma Vinska Gora in vinarsko središče Šmartno ob Paki, kjer so
do srede druge polovice 19. stoletja na prisojnih pobočjih vinogradi
povsem prevladovali. Toda s pojavom uničujoče trtne uši in približno
sočasnim širjenjem hmeljarstva so veleposestniki in kmetje občutno
zmanjšali obseg vinogradniških površin. Tako se je po približnih
ocenah v 30 letih 20. stoletja obseg vinogradov že prepolovil. Še slabše
je bilo po 2. svetovni vojni, ko je trend upadanja presegel 90 %,
medtem ko so v nekaterih krajih vinograde povsem izrinili travniki
(Kroflič, 2004).
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Fotografija 12: Promocija domačega vina turistične kmetije v Podvinu.

Foto: Vito Hazler
V občini Polzela so bili prvotno vinogradi razširjeni na večini prisojnih
leg gričevja, razen na Gori Oljki, ki je že od nekdaj prekrita z gozdom.
Najbolj vinorodna območja na območju sedanje občine Polzela in
nasploh v Savinjski dolini so bila v Podvinu in Dobriču.
Lastništvo določenega vinogradniškega območja je bilo raznovrstno, saj
so tam imeli vinograde domačini in kmetje iz različnih dolinskih
krajev. Tako so npr. vinograde na Vimperku in v Podvinu v večini
posedovali in obdelovali kmetje iz Podvina, Malih Braslovč, Pariželj,
Poljč in Polzele, pa tudi iz Šmatevža in Zakla. Vinogradi so se
večinoma raztezali na nadmorski višini med 350 in 450 m.
Fotografija 13: Med osnovnimi zahtevami predelave grozdja je tudi
sprotno pranje opreme za stiskanje.

Foto: Vito Hazler
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Različni pisni podatki navajajo, da so po napadih trtne uši sredi druge
polovice 19. stoletja stare žlahtne sorte povsem propadle zato so v
vinogradih zasadili odpornejše divjerodne in cepljene sorte, kot so
izabela, šmarnica, kvinton, jurkaš in dalmatinar. Šele v 70 in 80 letih
20. stoletja so nekateri novi lastniki vinogradov preizkusili odpornejše
cepljene sorte in dandanes najdemo na tem območju ponovno stare
sorte, kot so modra frankinja, žametna črnina, laški rizling ter novejše
kerner, chardonay in druge. Novosti in znanje so v polzelsko
vinogradništvo v tem obdobju prvi pripeljali t. i. vikendaši, ki so od
kmetov pokupili opustele vinograde, zidanice in hrame ter uvedli
sodobno vinogradništvo, ki postopoma pridobiva na veljavi tudi v
slovenskem prostoru (Kroflič, 2004).

Fotografija 14: Vinograd v Založah.

Foto: Vito Hazler

Do postopnega razkroja tradicionalnega vinogradništva sredi 20.
stoletja je bila vinogradniška pokrajina sestavljena iz dokaj enovitega
vzorca. Trta je praviloma rasla v vrstah po bregu navzgor, rigolali
oziroma okopavali in obrezovali so jo po splošno veljavnem štajerskem
načinu in jo z vrbovimi šibami privezovali k akacijevim in kostanjevim
količkom. Skoraj vsaka srednja in večja kmetija je imela v vinogradu
postavljeno zidanico oziroma hram.
Večina stavb je bila pravokotniškega tlorisa z vrhkletno zasnovo. To
pomeni, da je bila stavba z daljšo fasado prislonjena ob breg ali z ožjo
potisnjena vanj, klet pa je bila delno vkopana v zemljo. Kleti so bile
zidane iz kamna, pritličja so bila večinoma lesena in pogosto
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neometana. Obsegala so prešnico in ponekod še bivalni del, ki je bil
namenjen občasnemu bivanju med obdelavo vinograda in ob trgatvi.
Ponekod so v stavbi stanovali najemniki (štantarji), ki so najemnino
odslužili z delom v vinogradu ali pri drugih delih na kmetiji.

Fotografija 15:

Ivan Poteko s Polzele in njegov vinograd. Bivši
predsednik
in
častni
član
društva
Savinjskih
vinogradnikov ter dobitnik več zlatih medalj.

Foto: Vito Hazler

Bivalni del je obsegal vhodno vežo (loupo), kuhinjo (kuhno), ki je bila
pogosto črna, in bivalno sobo (hišo). Bivalni prostori so bili le redko
povsem ometani; vsekakor je bila ometana osrednja ''hiša'' , v kateri je
bila pozidana krušna peč, diagonalno od peči pri oknih pa so stali miza
in klopi in nad njimi tako imenovani ''boghkov kot'' s križem in nekaj
svetniškimi podobami. Pri stalno naseljenih zidanicah so imeli v
prostoru še postelje, omare, skrinje in razno drobno opremo. V prešnici
je stala lesena stiskalnica (preša), ki so jo uporabljali za stiskanje
grozdja in drugega sadja.
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Fotografija 16:

Rudi Janežič in njegova
stiskalnica za grozdje.

horizontalna

pnevmatska

Foto: Vito Hazler
Na zunanjščini so bile zidane stene grobo ometane in pobeljene, lesene
le redko. V ostenja so bila vgrajena okna in vrata preprostih oblik,
ponekod so bili še pred leti vidni ostanki majhnih lin z zapirali na smuk
(na šuber). Ostrešja so bila pri starejših stavbah izvedena ''na škarje'',
pri mlajših pa v konstrukciji trapezastega povezja. Večinoma dvokapne
strehe (ponekod zaključene s čopi (špunli)) so bile do 30 let 20. stoletja
praviloma prekrite s slamo, kasneje so se uveljavili bobrovci in opečni
zarezniki.
V današnji čas se je ohranilo malo starih zidanic. Le redke so v celoti
obdržale prvotno vinogradniško-kletarsko funkcijo in še redkeje
stanovanjsko.
Fotografija 17: Vinograd v Podvinu.

Foto: Vito Hazler
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V letih po 2. svetovni vojni so lastniki opustili veliko vinogradov.
Hmeljarstvo je bilo v porastu in za obdelovanje vinogradov je
zmanjkovalo časa. Zato je marsikateri vinograd prerasel gozd in
številne zidanice so za vedno propadle. Le redke so lastniki ohranili;
večino so prodali novim lastnikom, večinoma Žalčanom in Celjanom, ki
so zidanice in hrame bodisi popravili (večinoma v Založah), največkrat
pa predelali do nerazpoznavnosti. Pogosto so na starih lokacijah
zgradili moderne počitniške hišice, večinoma s kletjo, prešnico in
sodobno opremljenimi bivalnimi prostori.
Fotografija 18: Vinograd v Andražu.

Foto: Vito Hazler

Vinogradniška kultura se ponovno vrača na območje občine Polzela.
Vinogradniki se združujejo v društva, kjer delijo znanja in spoznavajo
nove tehnologije vzgoje vinske trte in umnega kletarjenja. Morda lege
vinogradov niso med najidealnejšimi v tej vinorodni deželi, toda znanje
vinogradnikov je iz leta v leto večje in vsi upajo, da bodo tudi v tem
okolju kmalu donegovali prepoznavno vrsto vina, ki bo pivcem v
veselje in državi v ponos.
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Fotografija 19:

Vinogradniki iz polzelske občine seveda radi spijejo
kozarček ali več.

Foto: Vito Hazler
Na grafu 3 je prikazana rast kakovosti vin v Spodnji Savinjski dolini.
Dobro se vidi, da je kakovost vin v dolini v zadnjem času vseskozi
rasla. Sklepam, da je v okviru Spodnje Savinjske doline kakovost vin
rasla tudi v občini Polzela. Prva zlata diploma v zgodovini društva
savinjskih vinogradnikov je bila podeljena prav na območje občine
Polzela. Leta 2000 si jo je prislužil Rudi Cevzar iz Andraža. Njegov
beli pinot je bil ocenjen s kar 18,20 točkami (vrhunsko vino).

Graf 3: Prikaz rasti kakovosti vin od leta 1995 do leta 2003.

Vir: Brošura z naslovom ''10 let društva Savinjskih vinogradnikov''
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Karta 8: Vinogradi v Spodnji Savinjski dolini.

Vir: Društvo savinjskih vinogradnikov
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Na karti 8, ki jo je oblikovalo društvo Savinjskih vinogradnikov, se
lepo vidi kje so v občini Polzela območja, bogata z vinogradi. Največ
jih je na prisojnih pobočjih v Založah, Podvinu, Andražu in Dobriču.
Karta 9 pa vinograde v občini Polzela prikazuje bolj natančno. Polja,
označena z rdečo, pomenijo večji vinograd oziroma več manjših skupaj.
Na karti tako niso prikazani vsi vinogradi, dobi pa človek vsaj občutek,
kje se jih nahaja največ. Poleg krajev, ki so tudi označeni na karti, so
označene še pokrajinske enote, kjer je vinogradov največ. Vinogradi so
najbolj zgoščeni okoli Brezovca in Podsevčnika v Andražu. Občutek
prave vinorodne pokrajine pa vzbujajo Založe, saj ob pogledu na Pinkov
vrh, Požrlov hrib in Martjake ni videti drugega kot vinograde, kmetije,
zidanice in vikende. Enako je v Podvinu, kjer je polno vinogradov na
prisojnih pobočjih Vince, Vimperka in Vinskega vrha.
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Karta 9: Vinogradi v občini Polzela

Vir: Občina Polzela, Geodetska uprava Žalec
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5.1

Podrobnejši prikaz vinogradništva na primeru
naselja Založe

Založe se razprostirajo severovzhodno od Polzele na prehodu ravnine
Spodnje Savinjske doline v Zaloško gričevje, kjer so najvišje vzpetine
Požrlov hrib, Penkov vrh in Brdovškov hrib. Po zahodnem in južnem
robu raztresenega naselja teče potok Ložnica, po vzhodnem pa Trnava
(Kotnik-Šipec, 2004).
Nekdaj je bilo daleč naokoli znano zaloško vino. Vinograd z zidanico in
hramom je bil v tem delu Savinjske doline že od nekdaj simbol kmečke
trdnosti in veljavnosti.
Preglednica 14: Zidani objekti in vinogradi v Založah
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Vir: Gašper Rozenstein
V Založah se 95 objektov uporablja kot stanovanjska hiša. V bližini teh
hiš, v nekaj primerih pa tudi na samem (višje v gričevju), stoji kar 31
zidanic, se pravi, da ima zidanico skoraj vsaka tretja hiša. Poudariti pa
moram, da bi bilo teh veliko več, če se v 20. stoletju večina zidanic
više na gričih ne bi preoblikovala v vikende. V Založah je namreč kar
51 vikendov. Pri vseh vikendih pa se dobro vidi, da so se objekti prej
uporabljali kot zidanice. Včasih so te zgradbe imele vinogradniškokletarsko funkcijo, zdaj pa so to moderne počitniške hišice, večinoma s
prešo in kletjo.
Lastniki vikendov prihajajo od drugod. Od 51 vikendov jih je samo 5 v
lasti Založanov. Večina lastnikov je iz Šaleške kotline, nekaj jih je iz
Spodnje Savinjske doline, 2 pa sta tujca.
Na območju Založ je 88 vinogradov. Večina trt (v 67 vinogradih) je na
lesenih kolih v vrsticah. V novejših vinogradih so trte na betonskih
kolih, prav tako v vrsticah, teh vinogradov je 17. Najstarejši vinogradi
imajo vsako trto na svojem kolu in še niso vrstično urejeni. V Založah
so samo še štirje taki vinogradi.
Založe se delijo na dva zaselka, na Spodnje in Zgornje Založe. Zaselka
se po vinogradniški plati in po videzu precej razlikujeta. V Spodnjih
Založah so predvsem stanovanjski objekti in ni toliko vinogradov.
Višje, v Zgornjih Založah, na višjih nadmorskih višinah, pa so v večini
vikendi in vinogradi.
Vinogradov je sicer veliko, zasajeni pa so na precej majhnih
površinah.Eden od Založanov je v hecu dejal, da imajo Založani trto,
predvsem zato, da jim poleti senco dela. Vendar je v tej šali precej
resnice. Dejstvo je, da so vinogradi nasajeni na majhnih površinah, vino
pa pridelujejo v majhnih količinah za lastno uporabo. Večina
vinogradov je zasajenih z izabelo, s šmarnico in z jurkašem. Nekaj
malega je tudi žlahtnejših sort, kot sta portugalka in žametna črnina.
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6. ZAKLJUČEK
Občina Polzela je mlada občina. Ustanovljena je bila leta 1998. Prej je
ozemlje sedanje občine spadalo pod občino Žalec, s strani katere je bilo
tretirano kot obrobna krajevna skupnost Polzela.
Občina ima zelo pomemben geografski položaj. Nahaja se ob že starem
in važnem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih predelov
Celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino.
Območje občine zavzema severovzhodni predel Celjske kotline, ki po
svojih splošnih geografskih značilnostih spada v prehodni predel
predalpskega in subpanonskega sveta.
V geološko-tektonskem in geomorfološkem oziru zavzema ozemlje
občine Polzela severozahodni del Celjske kotline, ki je nastala v
terciarju. Glavna tektonska preloma, ki sta pomembneje vplivala na
površinsko izoblikovanost občine, potekata v smeri od severozahoda
proti jugovzhodu. Na zahodu je Letuška prelomnica, na katero je
naslonjen precejšen del Savinjine struge na polzelskem območju.
Vzhodno od njega je žalski prelom, ki je neposredno pripomogel k
pisani kamninski zgradbi površja na skrajnem vzhodnem pobočnem delu
Zaloškega gričevja.
V podnebnem pogledu ima občina Polzela podobno kot Celjska kotlina
vse značilnosti prehoda iz predalpskega v subpanonski svet. Povprečna
letna temperatura znaša dobrih 9º C. Zime so razmeroma hladne, poletja
so topla. Pozimi prodirajo hladne zračne gmote iz Savinjskih alp v
osrčje Celjske kotline. Takrat nastopita megla in toplotni obrat.
Nižinski predeli se tedaj dušijo v slabem in mrzlem zraku, večina
naselij nad njimi, ki so v samo nekaj deset metrov višjih predelih, pa se
grejejo v soncu. Območje občine Polzela dobi letno v povprečju od
1100 do 1300 mm padavin. Po količini padavin spada občina v območje
celinskega podnebja. Dejanska količina padavin niha iz leta v leto, pa
tudi med letom padavine niso enakomerno razporejene. Najbolj deževni
so junij, julij, avgust in oktober, najbolj sušna pa sta januar in februar.
Sestava prsti je na območju občine Polzela precej pisana. Dobra
četrtina občine se namreč nahaja na prodnatih aluvialnih in diluvialnih
nanosih ravninskega sveta. Na takem materialu so prsti še mlade, plitke
in precej apnenčaste. Drugače je to v gričevnatem delu občine z
drugačno petrografsko sestavo in precejšnjimi površinami gozdov. Zato
tam prevladujejo globlje oglejene in psevdoglejene prsti.
Glede na naravno-geografske značilnosti sem občino razdelil na tri
pokrajinske tipe: prodno ravnino, gričevje in Goro Oljko.
Površje prodne ravnine je zgrajeno predvsem iz peščeno-prodnatih in
neprepustnih ilovnatih nanosov Savinje in Ložnice. Prodno ravnino
sestavlja več teras, ki so bolj slabo vidne. V ozkem pasu na prvi terasi
so razširjene nerazvite skeletne prsti, na drugi in tretji terasi pa je
razširjena rjava naplavljena prst. Na tem območju so še leta 1960 sadili
predvsem žitarice in hmelj. Leta 2000 je bilo hmeljišč le še za vzorec,
večina njiv je bila posejana z žitom, s koruzo, krompirjem in krmnimi
rastlinami.
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Gričevje in Goro Oljko sestavljajo predvsem mezozoiske kamnine, po
večini triasni apnenec. V podnožju gričevij je razširjen ozek pas
psevdoglejev, v gričevju se razprostirajo pretežno prevdooglejene in
rjavo kisle prsti. Za gričevje in Goro Oljko je značilen bogat živalski
svet, velika gozdnatost (75 %) ter redka poseljenost.
Medtem ko je še leta 1950 v Gričevnatem svetu prevladovalo
samooskrbno kmetijstvo z različnimi poljščinami, je bila leta 2000
večina tega ozemlja poraščena z gozdom. Ostali svet so predstavljali
sadovnjaki, pašniki (živinoreja) ter vinogradi.
Število prebivalstva je v občini Polzela v obdobju 1869-2002 vseskozi
naraščalo. Najbolj je zraslo število prebivalstva v naseljih na prodni
ravnini, povečalo se je kar za 6,5-krat (indeks naraščanja prebivalstva
je bil v obdobju 1869-2002 654). Naselja v gričevju imajo v istem
obdobju indeks naraščanja prebivalstva 107, celotna občina pa 272.
Leta 1869 je v občini Polzela živelo 1988 ljudi, leta 2002 pa 5417. Leta
1869 je 70 % prebivalstva živelo v gričevju, leta 2002 pa jih je živelo v
gričevju le še 27 %.
Število prebivalstva je najbolj naraslo v naselju Polzela, in sicer v
obdobju 1900-1975, ko so naraščale potrebe po delavcih v obeh
tovarnah.
Industrija je danes ena najpomembnejših panog v občini Polzela. Do te
stopnje in pomena se je razvila šele v zadnjem desetletju pred drugo
svetovno vojno, zlasti pa po osvoboditvi. Nagel vzpon v zadnjih 78
letih pa je neposredno povezan z razvojem današnje tovarne nogavic
Polzela, po letu 1948 pa tudi z razvojem tovarne pohištva Garant, d. d.
Polzela. Garant d. d. Polzela je leta 2005 zaposloval 350 ljudi in
dnevno izdelal 350 kosov otroškega pohištva ter 100 spalnic. Tovarna
nogavic Polzela je leta 2004 zaposlovala 665 ljudi in v celem letu
proizvedla dobrih 21 milijonov parov nogavic.
Na območju kmetijske zadruge Polzela je živinoreja po pomembnosti
prva gospodarska panoga, ki istočasno zelo dobro zapolnjuje hmeljarsko
proizvodnjo. Z njivskih in travniških površin, ki jih je šestnajstkrat več
kot hmeljišč, z živino priredijo znatne količine mleka in mesa.
Kljub temu, da je Spodnja Savinjska dolina znana kot dolina zelenega
zlata (hmelja), je hmeljastvo na območju občine Polzela izgubilo svoj
nekdanji pomen. Leta 1955 je bilo na ozemlju sedanje občine Polzela
258 pridelovalcev hmelja, sadili so ga na 139 hektarjih in pridelali 154
ton hmelja. Leta 2005 je polzelska občina premogla le 5 pridelovalcev,
ki so sadili hmelj na 5 hektarjih in ga pridelali slabih 13 ton. V zadnjih
50 letih so torej površine hmelja v občini Polzela upadle za 97 %,
pridelek pa je upadel za 92 %.
V občini Polzela so bili vinogradi prvotno razširjeni na večini prisojnih
leg gričevja, razen na Gori Oljki, ki je že od nekdaj prekrita z gozdom.
Najbolj vinorodna območja na območju sedanje občine Polzela in
nasploh v Spodnji Savinjski dolini so bila v Podvinu, Dobriču in
Založah.
Večina vinogradov je posajenih na nadmorski višini med 350 in 450 m.
V prvih treh četrtinah 20. stoletja se je površina vinogradov v občini
zmanjševala. Na začetku 20. stoletja zaradi trtne uši, kasneje po drugi
svetovni vojni zaradi hmeljarstva, ko je za obdelovanje vinogradov
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zmanjkovalo časa. V zadnji četrtini 20. stoletja je vinogradništvo v
občini Polzela začelo pridobivati na veljavi. Z vinogradništvom so se
zopet bolj množično začeli ukvarjati domačini, predvsem pa ljudje od
drugod, ki so pokupili zidanice višje v hribih, jih spremenili v vikende
ter začeli obdelovati vinograde okoli njih. Na ozemlju občine Polzela se
je spremenila tudi kakovost pridelanega vina. Še leta 1995 so pridelali
več kot 60 % namiznega vina in nekaj manj kot 40 % kakovostnega.
Leta 2003 so pridelali okoli 30 % vrhunskega, 60 % kakovostnega in 10
% namiznega vina.
Še najbolj tipični izgled vinorodne pokrajine daje naselje Založe.
Pinkov Vrh, Požrlov hrib in Martjaki v Založah so na gosto posejani z
vinogradi, zidanicami in vikendi. V Založah ima skoraj vsaka tretja
hiša zidanico. Okrog 60 % gospodinjstev ima pri hiši vinograd. Če
upoštevamo še tiste vinograde, ki so pri vikendih, je v majhnih Založah
kar 88 vinogradov. Vinogradi so nasajeni na majhnih površinah, vino
pridelujejo v majhnih količinah in predvsem za lastno uporabo. Višje v
hribih, kjer so bile prej zidanice, so zdaj večinoma vikendi. Večina
vikendašev, ki prihajajo z drugih koncev Slovenije se tam ukvarja z
vinogradništvom kot hobi dejavnostjo.
Večina vinogradov je zasajenih z izabelo, s šmarnico in z jurkašem.
Nekaj malega je tudi žlahtnejših sort, kot sta portugalka in žametna
črnina.
Čeprav območje občine Polzela in Savinjska dolina nista znani po
pridelavi vina, dobi človek ob prihodu na polzelsko območje čisto
drugo mnenje. Ob pogledu na Vinski vrh, Vinco, Vimperk, Martjake,
Požrlov hrib, Pingov vrh je opaziti, da tudi na prisojnih pobočjih
občine Polzela v Spodnji Savinjski dolini vinogradoi lepo uspevajo.
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SUMMARY
The Polzela municipality is a young municipality. It was founded in
1998. The area of the present municipality belonged to the Žalec
municipality which treated it as a marginal local community of Polzela.
The municipality has a highly important geographic position. It is
situated by the already old and important crossroads that bound up the
roads from the western parts of the Celje basin and the Šalek and Upper
Savinja Valleys.
The area of the municipality occupies the northeastern part of the Celje
basin, which, according to its general geographic characteristics,
belongs to the transitional area of subalpine and subpanonian world.
In geologic, tectonic, and geomorphologic view, the area of the Polzela
municipality occupies the northwestern part of the Celje basin that
originated in the Tertiary period. The main tectonic joints, that
importantly influenced the surface shaping of the municipality, run
along the direction from Northwest towards Southeast. In the West,
there is the Letuš joint, against which a considerable part of the
Savinja riverbed in the area of Polzela leans. East of it, there is the
Žalec joint which indirectly contributed to the colorful stoneware
structure of the surface on the uttermost eastern slope part of the
Založe hills.
In the climate respect, the Polzela municipality has, similar to the Celje
basin, all the characteristics of the transition from the subalpine to the
subpanonian world. The average annual temperature is 9° C. Winters
are relatively cold, summers are warm. In the winter, cold air makes
progress from the Kamnik Alps to the core of the Celje basin. Then, fog
and heat inversion occur. Lower parts are suffocated with bad and cold
air, but the settlements above them which are only some 10 meters
higher are bathing in the sun. The area of the Polzela municipality gets
from 1100 to 1300 annual rainfall. According to the annual rainfall, the
municipality belongs to the area of continental climate. The actual
rainfall varies from year to year, and also within a same year it is not
equally distributed. The rainiest months are June, July, August, and
October, whereas the driest are January and February.
Soil texture in the area of the Polzela municipality is rather mottled. A
quarter of the municipality is situated on gravelly alluvial and diluvial
deposits of the plain world. On such material, the soils are still young,
shallow, and rather limy. It is different in the hilly part of the
municipality with a different petrographic structure and considerable
wood areas. Therefore, there deeper gley and pseudogley soils prevail.
According to its natural and geographic characteristics, I divided the
municipality into three landscape types: gravel plain, hills, and the
Oljka Mount.
The surface of the gravel plain is constructed mostly of sandy,
gravelly, and impermeable clayey deposits of the Savinja and Ložnica
rivers. The gravel plain is structured of many terraces that are rather
weakly visible. In a narrow zone of the first terrace, undeveloped skelet
soils, on the second and third terraces brown flotsam soils are
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prevailed. In this area, as late as in the 1960, above all things, cereals
and hop were planted. In 2000, there were only a few fields of hops;
most of the fields were sown with cereals, corn, potatoes, and fodder
plants.
The hills and the Oljka Mount are composed of Mesozoic stoneware,
mostly of Trias limestone. At the foot of the hills, a narrow zone of
pseudogleys prevails; on the hills, largely pseudogley and brown acid
soils are found. For the hills and the Oljka Mount, a rich animal world,
abundance of forests (75%), and sparse population are typical.
While in 1950 in the hilly world self-supplying farming with different
produces of the field still prevailed, in 2000 most of this area was
overgrown with forest. The rest of the world was presented by orchards,
pastures (stockbreeding), and vineyards.
The number of population in the Polzela municipality increased
throughout the period between 1869 and 2002. The number of
population in settlements on the gravel plain increased most, it grew
for 6.5 times (the population growth index between 1869 and 2002 is of
654). Settlements in the hills have the population growth index of 107
in the same period, whereas the whole municipality has it of 272. In
1869, 1,988 people lived in the Polzela municipality, in 2002, 5,417. In
1869, 70% of the population lived in the hills, in 2002 only 27%.
Of all the settlements, the number of population mostly increased in the
Polzela settlement, in the period between 1900 and 1975 when needs for
workers increased in both factories.
Industry is nowadays one of the most important branches in the Polzela
municipality. To this level and significance, it developed not before the
last decade before WWII, and especially after the liberation. The quick
rise in the last 78 years is directly connected to the development of the
present Polzela Stocking Factory, and after 1948 also to the
development of the Garant d. d. Polzela Furniture Factory. The Garant
d. d. Polzela Furniture Factory employed 350 people in 2005, and daily
produced 350 pieces of furniture for children and 100 bedrooms. The
Polzela Stocking Factory employed 665 people in 2004, and produced
21 million pairs of socks.
In the area of the agriculture cooperative of Polzela, stockbreeding is,
according to importance, the first economic branch that, in the same
time, very well fills up the production of hop. From field and pasture
areas, that outmatch hop fields 16 times, and with stock, considerable
amounts of milk and meat are produced.
Despite the fact that the Lower Savinja Valley is known as the valley of
green gold (hop), hop growing in the area of the Polzela municipality
has lost its past significance. In 1955, in the area of the present Polzela
municipality, there were 258 hop growers. They sowed hop on 139
hectares of land and produced 154 tons of hop. In 2005, the Polzela
municipality could afford only 5 hop growers who sowed on 5 hectares,
and produced poor 13 tons of hop. In the last 50 years, the areas of hop
in the Polzela municipality decreased by 97%, the produce decreased by
92%.
In the Polzela municipality, vineyards primarily extended mostly on
sunny sides of the hills, except for the Oljka Mount that has been
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covered in woods since ever. The most viniferous areas in the area of
the present Polzela municipality, and in the Lower Savinja Valley at
large, were the Podvin, Dobrič, and Založe hills.
The most vineyards are planted at between 350 and 450 meters of height
above sea level. In the first three quarters of the 20th century, the area
of vineyards in the municipality decreased. At the beginning of the 20th
century it decreased due to phylloxera, later, after WWII, due to hop
growing when people ran out of time to vineyard cultivation. In the last
quarter of the 20th century, viticulture in the Polzela municipality
began to gain value. Locals started to deal with viticulture, and above
all people from elsewhere who bought vineyard cottages higher in the
hills, changed them to weekend cottages, and started to work on the
vineyards around them. Also the quality of produced wine in the area of
the Polzela municipality has changed. As late as 1995, more than 60%
of table wine and a bit less than 40% of quality wine was produced. In
2003, around 30% of superior wine, 60% of quality wine, and 10% of
table wine was produced.
The settlement of Založe gives the most typical appearance of
viniferous landscape. The Pinkov Vrh, Požrlov hrib, and Martjaki hills
in Založe are dens with vineyards, vineyard cottages, and weekend
cottages. In Založe, nearly each third house has a vineyard cottage.
Around 60% of households have a vineyard near the house; considering
the vineyards at weekend cottages, the small Založe has 88 vineyards.
They are sown on small areas; wine is produced in small amounts and
mostly for personal use. Higher in the hills, where vineyard cottages
used to be, for the most part weekend cottages are to be found. Most
weekenders, who come from other parts of Slovenia, deal with
viticulture as spare time activity.
Most vineyards are sown with Isabella, šmarnica”, and jurka. There are
also some vintage sorts, like portugalka” and žametovka.
Even though the area of the Polzela municipality and the Savinja Valley
are not known for wine growing, one gets totally different impression
when they arrive to the Polzela area. Looking at the Vinski vrh, Vinca,
Vimperk, Martjaki, Požrlov hrib, and Pingov vrh hills, one notices that
on the sunny slopes of the Polzela municipality in the Lower Savinja
Valley vineyards thrive.
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