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Izvleček
Glažute na Kozjanskem: prostorsko arheološka študija
Avtor v diplomskem delu obravnava gozdne steklarske obrate – glažute, ki so delovale v 18. in
19. stoletju na Kozjanskem. Bistvo diplomskega dela je predstaviti prostorski kontekst
kozjanskih glažut. Avtor najprej poskuša s pomočjo podatkov iz literature, predvsem pa iz
študija historičnih kart natančno določiti lokacije teh obratov. Avtor nato v programskem okolju
Quantum Gis na teh lokacijah izvede več sklopov prostorskih analiz, z namenom razumeti zakaj
se glažute pojavljajo na teh lokacijah, kako te lokacije funkcionirajo na lokalni in regionalno
ravni, kakšna so prostorska razmerja med temi lokacijami in nekaterimi dejavniki na različnih
prostorskih nivojih. Avtor ugotavlja, da za izborom lokacije za glažuto stoji več prostorskih
dejavnikov in sicer pojavnost in bližina naravnih virov (voda, les, pepel, kremen), relativna
bližina tržišča in dostopnost do njega v smislu ugodnih cestnih povezav. Rezultati analiz
potrjujejo pomen prostorskih dejavnikov, ki jih navaja avtor.
Ključne besede: glažute, Kozjansko, historične karte, prostorske analize, Quantum Gis

Abstract
Glasshouses in Kozjansko: spatial archaeological study
The author of the diploma deals with the forest glasshouses – glažute of the Kozjansko region
in Slovenia, which were active in the 18th and 19th century. The emphasis of the diploma paper
is on the spatial context of the Kozjansko glasshouses. The author first tries to determine the
exact locations of these glasshouses with the help of the data based on the literature and
historical maps. In the next phase, this data is checked, and later on confirmed using the
Quantum Gis programme. The goal of this analysis is to understand why the glasshouses were
built on those locations, how those locations function on the local and regional level and what
are the spatial proportions between those locations and some factors on the different spatial
levels. The author comes to conclusion that the vicinity of water sources, wood and other raw
materials needed for the industry to function, the relative vicinity of the main market centres
and good connections are crucial for its existence. The results of the analysis confirm the
importance of the mentioned factors.
Key words: glasshouses, Kozjansko, historical maps, spatial analysis, Quantum Gis
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1 Uvod
V diplomskem delu obravnavam gozdne steklarske obrate – glažute, ki so delovale v 18. in 19.
stoletju na Kozjanskem. Glažute na Kozjanskem se v strokovni literaturi le redko pojavljajo,
zato o njih vemo zelo malo. Redki avtorji, ki so raziskovali glažute na Kozjanskem, so
predvsem poskušali določiti njihov historični kontekst.
Glažute na Kozjanskem so arheološko povsem neraziskane tako na terenskem področju kakor
tudi na področju teoretskih študij. Zato njihovega arheološkega konteksta ne poznamo. Zaradi
tega sem si v diplomskem delu zadal nalogo predstaviti prostorski kontekst kozjanskih glažut
in tako odgovoriti na nekatera vprašanja, kot na primer zakaj se glažute pojavljajo na določenih
lokacijah, kako te lokacije funkcionirajo na lokalni in regionalni ravni, kakšna so prostorska
razmerja med temi lokacijami in nekaterimi dejavniki na različnih prostorskih nivojih
opazovanja itd.

Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na tri dele. V prvem delu obravnavam nekatera
splošna vprašanja o steklu, steklarstvu in gozdni steklarski produkciji. V drugem delu poskušam
iz historičnih virov pridobiti informacije o dejanskih lokacijah glažut in poskušam natančno
locirati lego teh obratov. V tretjem, najobsežnejšem delu izvedem prostorske analize teh lokacij.
Izbral sem 7 glažut, katerih lokacije sem lahko natanko določil. Prostorske analize sem osnoval
na podlagi prostorskih modelov, ki jih je razvila ekonomska geografija. Lokacije teh sedmih
glažut sem nato opazoval na treh različnih prostorskih nivojih in izvedel tri sklope prostorskih
analiz v programskem okolju Quantum Gis. Glavni cilj analiz je preveriti in razumeti lokacije
teh glažut v ožjem in širšem prostorskem kontekstu.
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2 Zgodovina raziskav
Prve omembe steklarske dejavnosti na Slovenskem zasledimo že v 15. stoletju, in sicer v
povezavi s trgovanjem s steklenimi izdelki med primorskimi mesti in notranjostjo. Tako se v
mitniških knjigah omenjajo izdelki iz stekla,1 s katerimi so trgovali (Cimperšek 2016, 277).
Prve omembe steklarskih obratov – glažut na Slovenskem so s konca 18. oziroma iz začetka
19. stoletja. V svojih delih jih omenjata B. Hacquet in C. Schmutz (Cimperšek 2016, 277). Pri
obeh avtorjih so glažute omenjene zgolj kot del splošnega opisa gospodarskih dejavnosti na
Kranjskem.
S prvimi sistematičnimi raziskavami glažut so se začeli ukvarjati predvsem avstrijski
raziskovalci na prehodu iz 19. v 20. stoletje. V tem času nastanejo prvi splošni pregledi
steklarske dejavnosti v avstrijskih deželah, vključno s prostorom Spodnje Štajerske. Avtorji,
kot sta J. A. Janisch (1885) in I. Slokar (1914), v svojih delih natančno popišejo in kartirajo
predvsem glažute na avstrijskem Štajerskem ter v manjši meri tudi na Spodnjem Štajerskem s
poudarkom na pohorskih glažutah (Bečan 2006, 9).
Če se osredotočimo izključno na kozjanske glažute, je treba omeniti H. Gussa. Njegovo delo
Die Glashütten der ehemaligen Untersteiermark bis zum Zerfall der Monarchie 1918 (Guss
1978) velja za temeljno raziskavo na tem področju. Kot potomec steklarjev s Spodnje Štajerske
in kasnejši direktor steklarne v Koflachu je odlično poznal naš prostor in sam steklarski poklic.
Omenjeno delo temelji na natančnem vrednotenju številnih, a razkropljenih zgodovinskih
virov. Avtor je na podlagi podatkov iz matičnih knjig, cerkvenih registrov in poslovnih pogodb
uspel osvetliti življenje v glažutah, njihov nastanek, razvoj in propad.
Od osemdesetih let 20. stoletja so na tem področju aktivni tudi slovenski raziskovalci. Omeniti
je treba predvsem dva avtorja, ki močno izstopata. To sta M. Cimperšek in J. Rataj.
M. Cimperšek se je kot gozdni strokovnjak ukvarjal predvsem z glažutami in steklarnami na
Kozjanskem in njihovo povezanostjo z gozdovi. Med njegovimi deli naj omenim le
najpomembnejša: Glažute na Kozjanskem (1982), Prispevek k zgodovini gozdov in gozdarstva
na Kozjanskem (1986), Glažute in steklarne v Sloveniji ter njihova zgodovinska vez z gozdovi
(2016).
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Kozarci (Glesser ) in črepinje (Glass-scheyben).
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V zadnjih desetletjih se s problematiko kozjanskih glažut intenzivno ukvarja zgodovinar J.
Rataj iz Pokrajinskega muzeja v Celju. Na podlagi že omenjene Gussove študije zgodovinskih
virov je Rataj močno nadgradil naše vedenje o glažutah na Kozjanskem. Na podlagi že znanih
historičnih virov, predvsem pa s pomočjo študija katastrskih virov ter tudi ustnega izročila, je
lociral precejšnje število domnevnih glažut. Med njegova dela sodita: Glažute na Kozjanskem
= Die Glashütten in Kozjansko (1994) in Steklarstvo na Kozjanskem (2011). Je avtor številnih
razstav o steklarstvu, ob katerih so izšli tudi istoimenski katalogi, na primer Ujeta prosojnost:
zbirka stekla na gradu Podsreda (2012), Steklo na Celjskem od 18. stoletja do danes (2017) in
številne druge.
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3 O steklu
Steklo je v osnovi zelo preprosta zmes peska, pepela in apnenca, ki pri ohlajanju ne kristalizira.
Pa vendar je njegova kemijska sestava povsem unikatna; gre namreč za snov, ki po strukturi
spominja na tekočine, toda njena trdnost je pri normalnih temperaturah tako visoka, da ima
lastnost trdnih snovi. Zaradi takšne prepletene kemijske sestave ima steklo kot material
neverjetne praktične in estetske lastnosti, občudovane že od pradavnine. Steklo je tako trdno
kot granit in jeklo, prozorno kot voda in bleščeče kot diamant (Stojnšek 2015, 5).
Steklo delimo na naravno in umetno. Naravno steklo nastane pri hitrem ohlajanju lave, material,
ki pri tem nastane, je obsidian, katerega so ljudje uporabljali in z njim trgovali že od zgodnje
kamene dobe (Bečan 2006, 6).
Umetno steklo je narejeno iz različnih sestavin, ki pri taljenju kemično reagirajo. Pri termični
obdelavi osnovnim sestavinam stekla – kremenčevemu pesku, alkalijam oz. topilom (pepelika
Glauberjeva sol, soda), stabilizatorjem (apnenec, dolomit) – pridajajo številne primesi
(železove okside, natrij, kalij svinec), s katerimi izboljšajo njegove kemijske lastnosti. Tako
dobimo več vrst umetnega stekla, primernega za najrazličnejšo uporabo. In sicer natrijapnenčevo, kalij-apnenčevo, svinčevo ali kristalno steklo in različna specialna stekla
(Cimperšek 2017, 27).
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4 O steklarstvu
4.1 Pridobivanje kremenčevega peska

Najpomembnejša in količinsko prevladujoča sestavina stekla je silicijev dioksid (kremen ali
kvarc). Nahaja se v magmatskih kamninah (kvarcit, bazalt, granit, tonalit). V naravi se
najpogosteje pojavlja kot bolj ali manj čist kremenčev pesek. V naravi je čist kremenčev pesek
izredno redek. Kristali kremena so večinoma vezani z železovimi oksidi in številnimi primesi
glin, glinencev, apalita, limonita, pirita, magnetita itd.
Za potrebe steklarstva je bistvenega pomena čim višji delež silicijevega dioksida v peskih. Ta
se mora gibati od 90% za obarvano (gozdno) steklo do 99,5% za kristalna in optična stekla.
Visok delež primesi namreč povzroča obarvanost stekla ter številne napake – mehurčke in
nečistoče (Cimperšek 2016, 32–33).
Kremenčev pesek so pridobivali z drobljenjem in mletjem silikatnih kamnin. Da bi kamnine
lahko zmleli, so jih morali najprej na prostem ali v posebnih pečeh pražiti. Kamnine so pražili
do temperature 570 stopinj. Na tej temperaturi se poveča njihova prostornina in zato razpokajo.
Poleg tega pa so s toplotno obdelavo tudi ločili nekatere primesi. Te so se od kremena ločile in
zgorele. Tako obdelano kamnino so lahko zmleli v pesek ali moko, s pomočjo naprave,
imenovane stopa2 (slika 1; Cimperšek, 2016, 33).
Zdrobljen pesek so nato namočili v lesene čebre in ga mešali z leseno žlico. Težja peščena zrna
so se usedla na dno, nečistoče pa so se dvignile na površje in so jih odlili. Postopek so ponavljali
toliko časa, da je ostala popolnoma čista voda brez nezaželenih primesi. Čiščenje so pospešili,
če so pesek nasuli v podolgovata korita in vanje napeljali vodo, ki je odplavila nezaželene
primesi. S pranjem in klasiranjem so odstranili tudi del železovih oksidov. Pesek so nato sušili
v posebnih pečeh, da je postal bel. Vsaka večja glažuta je imela eno tako peč (Cimprešek, 2016,
33).

Stope so bile naprave s težkimi, okovanimi tramovi, ki jih je dvigovala z vodnim kolesom povezana odmična
gred. Tramovi pa so nato z lastno težo padali na kamenje in ga drobili. Stope na vodni pogon so poznali že v antiki.
V srednjeveški Evropi so bile množično v uporabi vsaj od 12. stoletja, od 16. stoletja pa so jih začeli nadomeščati
s posebnimi mlini, ki so delovali podobno kot tiskarski stroj (Cimperšek 2016, 33).
2
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Slika 1: Stopa na vodni pogon za drobljenje kamnin (Cimperšek 2016, 34).

4.2 Pridobivanje pepelike

Pridobivanje pepelike – steklarske soli ali steklarskega mila je bilo vse do iznajdbe umetne sode
v drugi polovici 19. stoletja nepogrešljiva surovina v gozdnem steklarstvu. Pepel oz. pepeliko
pa so uporabljali tudi v številnih drugih panogah, npr. pri izdelavi mil, v tekstilstvu in podobno.
Pepeliko so uporabljali kot talilo, da so lahko znižali tališče kremenčevega peska s 1250 stopinj
vse do 800 stopinj. Problem je bil namreč ta, da s kurjavo lesa v steklarskih pečeh ni bilo moč
doseči tališča kremenčevega peska. Ker kot kurjavo še niso uporabljali premoga, nafte in plina,
ki dosežejo višje temperature, je bila uporaba talil, torej pepelike, neobhodna za proizvodnjo
stekla (Cimperšek 2016, 36–39).
Proizvodnja kvalitetne pepelike je bila precej dolgotrajen in zapleten postopek. Potekal je v
štirih fazah, in sicer: posek dreves, kurjenje lesa in zbiranje pepela, luženje pepelike iz pepela,
izparevanje lužine in kalciniranje surove pepelike (slika 2).
Delavci – pepelarji so drevesa navadno sekali v zimskem obdobju, med novembrom in
februarjem. Posekana debla so razžagali na dolžino 10 do 12 čevljev. Les so nato zložili na
kupe v skladovnicah, kjer se je pol leta sušil. Les so žgali predvidoma v suhih zimskih mesecih,
da bi se izognili požarom. Pripravljena debla so kurili tako, da so jih postavili pokonci, pokrili
s suhimi vejami in prižgali. Najpogosteje so uporabljali bukov les, iz katerega so pridobili
količinsko največ kvalitetnega oglja. Iz enega kilograma lesa so tako pridobili približno 0,6
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kilograma oglja. Pepel so nato s pomočjo posebej oblikovanih posod, rekli so jim kozulje,
zbirali v skladiščih, zaščitenih pred vlago in vetrom (Cimperšek 2016, 39).
V naslednji fazi so zbrani pepel presejali, stresli v lesene kadi in med mešanjem dodajali vodo.
Po šestih do dvanajstih urah so se netopne sestavine usedle na dno kadi in se tako ločile od
bistre tekočine oz. luga. Lug so nato pretočili v velike železne kotle, pod katerimi so neprestano
kurili. Po več dnevih kurjenja je tekočina izhlapela. Ob robovih kotla se je strdila po več
centimetrov debela kristalizirana obloga, ki so jo nato odstrgali. V zadnji fazi so to kristalizirano
oblogo, t. i. surovo pepeliko, v pečeh žgali na temperaturi približno 700 stopinj. Ko je po nekaj
urah žganja voda povsem izhlapela, so povečali temperaturo in nato žgali, dokler se surova
pepelika ni obarvala povsem belo. Kvaliteto pepelike so lahko povečali s ponovnim
prekuhavanjem in žganjem. Končen produkt – pepeliko so skladiščili v povsem suhih prostorih
in jo tudi tovorili v lesenih sodih, saj ni smela priti v stik z vodo (Cimperšek 2016, 40–44).
Proizvodnja pepelike je bila izredno uničujoč in energetsko potraten postopek. Izračunali so, da
je za 1 kilogram pepelike moralo zgoreti več kot tono lesa. Povprečna talilnica stekla pa je letno
porabila skoraj 40 ton pepelike, kar predstavlja lesno zalogo 6 do 10 hektarov gozdov. Zaradi
pretirane sečnje gozdov so že od 17. stoletja dalje vladarji le-to omejevali. Nastali so predpisi
oz. gozdni redovi, v katerih je bilo natančno določeno, koliko lesa se sme kje posekati,
predpisujejo pa tudi pogozdovanje. Pri nas se prvi takšni predpisi pojavijo konec 18. stoletja z
reformami Marije Terezije (Cimperšek 1986, 15–18).
Zaradi ogromne obremenjenosti gozdov zaradi sečnje so bili steklarji primorani iskati
alternativne oblike talil. Velik napredek na tem področju pomeni iznajdba t. i. Glauberjeve soli.
Johan Rudolf Glauber je konec 17. stoletja s sintezo žveplene kisline in kuhinjske soli dobil
zmes, ki so jo lahko uporabili kot nadomestek pepelike pri taljenju stekla. Postopek so stalno
izboljševali, tako da so konec 18. stoletja sintetizirali prvo umetno sodo, ki so jo lahko povsem
samostojno brez pepelike uporabljali pri proizvodnji stekla (Cimperšek 2016, 58–59).
Kljub temu pa se v tem času proizvodnja pepelike ni zmanjšala, ravno nasprotno, na
Slovenskem je produkcija pepelike dosegla vrhunec v začetku 19. stoletja. Razlog je predvsem
ta, da je še vedno veljalo, da je pepelika boljša za proizvodnjo vrhunskega barvnega stekla.
Glaven udarec za pepelarne je pomenil izum povsem umetno sintetizirane sode, pridobljene z
učinkovitim in poceni postopkom. Ta postopek je izumil Ernst Solovay leta 1863 (Cimperšek
2016, 61).
Pepelarji so tako kmalu ostali brez najpomembnejših naročnikov, saj so se steklarji raje odločili
za uporabo umetne sode kot pa pepelike. Žganje pepelike je namreč postalo zastarel postopek,
drag in zato povsem nekonkurenčen industrializiranemu postopku pridobivanja sintetičnih talil.
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Večina pepelarn ugasne s koncem 19. stoletja, nekatere, kot na primer na Kozjanskem, pa
ugasnejo v začetku 20. stoletja (Rataj 2017, 18–24).

Slika 2: Kuhalnica pepelike (Kurzmann 2003, sl. 57).

4.3 Steklarska tehnologija
Steklarsko dejavnost lahko v grobem razdelimo na dva postopka, in sicer taljenje steklene zmesi
ter oblikovanje in obdelava stekla.
Osnova za prvi postopek je nedvomno talilna peč. Uporaba talilnih peči je že zelo stara, kolikor
je znano, so prve peči uporabljali že Egipčani in Asirci v 14. stoletju pr. Kr. Po opisih sodeč je
šlo za preproste odprte peči, vkopane v zemljo in z enim samim talilnim loncem, v katerem so
talili stekleno zmes.
V Siriji so v 1. stoletju pr. Kr. začeli uporabljati zaprte peči, ki so imele obliko čebeljega panja.
Te peči so imele precej boljši temperaturni izkoristek kot odprte peči. Sprva so bile enoetažne
z do štirimi talilnimi lonci, od 1. stoletja pa vse do 14. stoletja pa so bile v uporabi dvoetažne
peči (slika 3). Najstarejše peči tega tipa datirajo v začetek 1. stoletja po Kr., odkrili pa so jih v
Lyonu (Cimperšek 2016, 81).
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Slika 3: Dvoetažna peč v preseku in tlorisu (Cimperšek 2016, 82).

Do precejšnjega napredka v razvoju peči je prišlo v 14. stoletju, ko so začeli češki mojstri taliti
stekleno zmes v kupolastih večetažnih pečeh (slika 4). Te peči so bile visoke do tri metre in so
imele prav tolikšen premer. Gradili so jih v dveh osnovnih tehnikah. Po starejši metodi so
najprej postavili hiperbolično leseno ogrodje, ki so ga obdali s fino prečiščeno glino, nato so
izrezali odprtine po etažah, v katerih so kasneje stali talilni lonci. Ko se je glina strdila, so začeli
s postopnim žganjem, tako da je zgorelo leseno ogrodje. Ta postopek so večkrat ponovili pri
temperaturah do 1000 stopinj, pri čemer so morali paziti, da keramika ni napokala. Postopek
gradnje je trajal kar do pol leta, sama peč pa je vzdržala eno leto. Peč so morali redno
popravljati, zato so imele steklarne zaposlene keramičarje. Drug način gradnje peči je precej
hitrejši. Peč so zgradili z vnaprej žganimi šamotnimi opekami, s katerimi so stopenjsko dozidali
talilno peč. Za samo gradnjo take peči so porabili le dva tedna. Ta tehnika se imenuje montažna
gradnja. V teh večetažnih pečeh so sočasno talili in ohlajali stekleno maso. V najnižji etaži so
z drvmi, ponekod tudi s premogom, kurili, v sredinski etaži so talili stekleno maso na
temperaturi do 1200 stopinj, v zgornji etaži, kjer so bile tudi izpušne odprtine, pa so steklo
postopoma hladili (Cimperšek 2016, 86–88).
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Slika 4: Večetažna rebrasto ojačana kupolasta peč (Horat 1991, 55, sl. 4).

Vse do sredine 19. stoletja, v Angliji pa do 16. stoletja, se je kot kurjava uporabljal les. Tega je
med industrijsko revolucijo zamenjal premog. Zaradi uporabe premoga so peči dobile značilno
stožčasto obliko z visokim dimnikom (slika 5). Takšne peči so bile v uporabi do osemdesetih
let 19. stoletja, ko je nemški industrialec Siemens razvil prvo regenerativno in rekuperativno
kadno peč podolgovate oblike. Zgrajene so iz šamota in sprejmejo tja do 350 m3 steklene zmesi.
Te peči imajo boljši izkoristek goriva in dosegajo višje temperature, ki jo je lažje regulirati.
Takšen tip peči v osnovi uporabljamo še danes, le da sta premog kot energenta zamenjala
elektrika in plin, postopki reguliranja steklene mase pa so računalniško vodeni (Cimperšek
2016, 90–92).

Slika 5: Peč na premog z značilnim visokim stožčastim dimnikom (Cimperšek 2016, 89).
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Vzporedno z razvojem talilnih peči so se razvijale tudi tehnike oblikovanja in obdelave stekla.
Ločimo tehnike ročne in strojne obdelave stekla. Najstarejše ročne tehnike obdelave stekla so
dokumentirane že v 2. tisočletju pr. Kr. Skupna značilnost teh tehnik (oblikovanje steklene
paste, ulivanje v kalupe, izdelava na lončarskem vretenu, ovijanje steklene niti, mozaično
steklo, vlečenje stekla) je bila ta, da so stekleno maso pri nizkih temperaturah fizično oblikovali
v najrazličnejše oblike. Izdelava steklenih produktov je bila nestandardizirana, zamudna in
draga, zato so ti izdelki služili izključno za religiozne in reprezentativne namene najvišjih slojev
(Cimperšek 2016, 101–104).
Te tehnike večinoma zamrejo z izumom steklarske pipe oz. tehnike pihanja stekla. Pihanje
stekla v modele se pojavi v 1. stoletju po. Kr. na območju med Aleppom, Hamo in Palmiro
(Cimperšek 2016, 104). Omogočalo je izdelavo poljubno oblikovanih, različno velikih in
enakih izdelkov. S serijsko izdelavo se je povečala produktivnost, olajšalo delo, izboljšala
kakovost in lepota izdelkov. Tako so lahko s tehniko prostega pihanja ali pa s tehniko pihanja
v kalupe hitro in dokaj cenovno ugodno proizvedli najširši spekter izdelkov množične
potrošnje, brez katerih si danes ne predstavljamo življenja (steklene plošče za okna, ogledala,
votlo steklo vsakršnih oblik in namembnosti itd.). Tak postopek oblikovanja stekla v osnovi
uporabljamo še danes, le da je ročno pihanje nadomestil stroj. Od 19. stoletja dalje so se tako
pospešeno razvijale strojne tehnike obdelave stekla (Cimperšek 2016, 122–124).
Tehnike strojne obdelave stekla so v začetku 19. stoletja razvili v ZDA. Razvili so dve tehniki,
in sicer tehniko stiskanja stekla in tehniko strojno pihanega stekla. Prve stiskalnice so bile ročne,
leta 1828 pa je Američan Deming Javres patentiral prvo polavtomatsko stiskalnico. Stekleno
maso so stiskali v željeno obliko s pomočjo železnega bata. S kemičnimi pripravki so nato
steklo hitreje ohladili in s tem povečali produktivnost. To je bila prva strojna tehnika, ki se z
modifikacijami uporablja še danes (Cimperšek 2016, 122).
Pravo revolucijo pa je pomenila iznajdba strojno pihanega stekla. Prvi polavtomatski stroj za
vpihavanje sta sestavila Alexander Mein in Howard M. Ashley leta 1859, prvi povsem
avtomatiziran stroj za vpihavanje pa je izumil P. Attenbury. Ta stroj je lahko izdelal do 8000
steklenic prostornine 2,5 litra v enakem času, kot jih je steklar ročno izdelal le 200. Avtomati
so tako enormno povečali proizvodnost ter znižali cene izdelkov. Stroje za pihanje stekla so v
20. stoletju elektrificirali, v zadnjih desetletjih tudi robotizirali, osnoven princip delovanja pa
ostaja enak (Cimperšek 2016, 123).
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5 Gozdna steklarska produkcija – glažute
5.1 Kaj je glažuta?

Beseda glažuta izhaja iz nemške besede Glashütte, ki dobesedno pomeni steklarska koča.3
Glažute ali gozdne steklarne so bile manjši manufakturni obrati, ki so bili neobhodno povezani
z gozdom. Glažute namreč stojijo v gozdovih, prav tako pa iz gozda črpajo večino surovin za
obratovanje (Rataj 2017, 34).
V novem veku se za glažute pogosto uporablja tudi izraz Glasfabrik. S tem izrazom so
poimenovali predvsem pomembnejše in večje glažute. Izraza fabrika vsekakor ne smemo
povezovati s tovarnami, saj je v tem času šlo izključno za manufakturne steklarske obrate. Ti
so v odročnejših, manj razvitih regijah obratovali vse do konca 19. stoletja (Guss 1978, 127).
V grobem ločimo dve skupini steklarn, gozdne in mestne, ki so obratovale v različnih
ekonomskih in socialnih razmerah. V gozdu je vse na dosegu rok, medtem ko so morali v mesta
vse surovine pripeljati od daleč. Mestne steklarne so bile prvotno razširjene okrog Sredozemlja,
medtem ko so severno od Alp prevladovale glažute. Gozdne steklarne so se pojavile med 10.
in 11. stoletjem (nemške dežele), medtem ko so mestne starejše (Cimperšek 2016, 153).

5.2 O glažuti
5.2.1 Izgled glažutarskega naselja
V začetnem razvojnem obdobju so bile srednjeevropske glažute podobno zasnovane. To so bili
mali obrati z največ deset do dvanajst delavci, medtem ko je bilo lahko v kasnejših obdobjih
zaposlenih od nekaj deset do več sto oseb. Zaradi potujočega značaja in kratke življenjske dobe
so bile zgradbe lesene in preprosto izdelane. Samo poslopje, v katerem so izdelovali steklene
predmete, je bilo deloma zidano. V dvokapni strehi iz skodel so bile odprtine za odvod dimnih
plinov. Ker so bile v zgradbi poleg talilne peči tudi druge peči, je morala biti dovolj prostorna
(Jelovšek 1983, 116).4

Nemško: Glas – steklo, Hütte – koča.
Ohranjen je opis steklarske delavnice iz Jurkloštra: »Steklarska delavnica je bila 57 m dolga in 19 m široka. Štiri
stene so bile iz lesa, ena pa je bila zidana. Pokrita je bila z visoko skodlasto streho, na sredini je stal lesen stolp z
zvonom (Jelovšek 1983, 116).«
3
4
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Ob osrednji proizvodni zgradbi, delavnici ali steklarni, so se nizali pomožni objekti in skladišča,
v kolikor niso bili vključeni pod isto streho. Poleg glavne delavnice so stala naslednja poslopja:
brusilnica, mešalnica surovin in skladišča končnih izdelkov. V samostojnih zgradbah so bili
kovačnica, mizarska delavnica za modele in zaboje, skladišča surovin (drv, pepelike, slame),
zavijalnica ter hlevi za domače živali in vprego. Brusilnica, stope in žaga so stali ob vodotoku.
Večina glažut je bila samooskrbna, sami so pridelovali zelenjavo, gojili domače živali,
predelovali maščobe, mleko in meso, kupovali pa so samo moko, sol, začimbe ipd. Večja
steklarska naselja (na Češkem, v Šleziji, pri nas pa na Pohorju) so imela poleg proizvodnih
objektov tudi stanovanja za steklarje, trgovino in gostilno ter celo kapelo in šolo (Cimperšek
2016, 156).

Slika 6: Glažuta Rakovec nad Vitanjem (Rataj 2017, 40).

5.2.2 Lastniki in glažutarski delavci

Prve gozdne steklarne so ustanavljali cerkveni in posvetni fevdalni veleposestniki. Ker so se
pogosto izkazali kot slabi gospodarji, so vsaj od 16. stoletja dalje ustanavljanje in vodenje glažut
prevzeli meščanski kapitalistični podjetniki. Kasneje so steklarne snovali podjetni steklarji, ki
so za gozdove plačevali zakupnino, ali pa so lastniki gozdov najeli steklarje in sami prevzeli
podjetniško tveganje. Pri nas so bili do sredine 19. stoletja ustanovitelji ali investitorji glažut
fevdalni veleposestniki, od druge polovice 19. stoletja pa so prevladovali zakupniki. Pri manjših
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glažutah je vodenje obrata prevzel izkušen in podjeten steklar, pri večjih glažutah pa so
poslovno tveganje prevzeli premožnejši meščani, ki so proizvodnjo zaupali strokovnjakom
(Rataj 2017, 34–36).
Glažute so zaposlovale širok spekter ljudi z najrazličnejšimi znanji in veščinami. Manjše
glažute so tako zaposlovale nekaj deset delavcev, večje pa tudi do nekaj sto. Najpomembnejši
so bili zagotovo steklarski mojstri. Ti so imeli med delavci najvišji status. Steklarje so že od
srednjega veka uvrščali med pripadnike prostih umetnosti, ki so bili osebno svobodni – liberi,
podobno kot drugi umetniki ali dvorni rokodelci. Zato jih v matičnih knjigah pogosto
naslavljajo z nazivom magister »artis vitrae«. Znanje steklarskih mojstrov je bilo za glažuto
nepogrešljivo.
Izvedeni niso bili samo v pihanju in oblikovanju stekla, temveč tudi v poznavanju rudninskih
osnov in sestavnih zmesi steklovine ter s tem kakovosti stekla, pa tudi v poznavanju modnih
oblik stekla. Nekateri mojstri so lahko dosegli evropski, pa tudi svetovni sloves. Na našem
ozemlju nedvomno izstopajo trije: Benedikt Vivat, Hieronimus Haeckel in Leopold
Fiegelmuller. Vsi trije so delovali v štajerskih glažutah v 19. stoletju. Konec novega veka so
status ohranili le nekateri »steklarski mojstri« (nem. Glasmeister). V 19. stoletju so navadne
steklarje – steklopihalce po plači presegli številni drugi poklici v proizvodnji stekla (Cimperšek
2016, 179–180).
Razen steklarskih mojstrov so bili nepogrešljivi tudi pepelarji, kurjači, lončarji, talilničarji in
modelarji. Pepelarji so skrbeli za stalen dotok pepelike v glažuto, kurjači so skrbeli za zadostno
in enakomerno temperaturo v talilnih pečeh, lončarji so izdelovali in popravljali peči in talilne
lonce, talilničarji so skrbeli za ustreznost in kvaliteto zmletih sestavin za stekleno maso,
modelarji pa so stružili modele. Poleg te osnovne skupine poklicev so bili v večjih glažutah še
orodjarji, slikarji, graverji, tesarji, mizarji, učitelji in prodajalci hrane in pijače (Cimperšek
2016, 180).
Glažutarstvo je bilo do industrijske revolucije delovno intenzivna panoga. Glažute so steklo
izdelovale od sredine aprila pa do sredine novembra. V zimskih mesecih so popravljali in
obnavljali peči ter zbirali surovine in vlačili les. Delavnik je bil nereden in odvisen od taljenja
in praznjenja loncev. Navadno so delali samo štiri dni na teden. Delo je narekovala vročina,
delavnik je s krajšimi odmori trajal 14 do 18 ur, od zgodnjega jutra do noči, oziroma dokler
niso porabili vse raztaljene zmesi v loncih (Cimperšek 2016, 184–185).
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5.2.3 Izdelki iz glažut
Glažute so sprva proizvajale t. i. gozdno steklo. Steklo je bilo zaradi uporabe slabših in
neprečiščenih surovin značilne zelenkaste barve z mnogimi napakami (mehurčki, pege,
nečistoče). Iz te steklene mase so proizvajali najrazličnejše steklene izdelke, med katerimi
prevladujejo majhna okrogla okenska stekla, predvsem pa votlo gostinsko steklo. Slednje
(kozarci oz. čaše in steklenice) je bilo preprostega in robatega izgleda z značilnimi debelimi
stenami. Ta stil izdelave imenujemo tevtonski slog in je značilen za srednjeevropsko gozdno
produkcijo med 13. in 16. stoletjem (Petek 1999, 30–40). Nekateri najpogostejši izdelki votlega
stekla iz glažut te dobe so bikonične steklenice s presegajočim zgornjim delom (slika 7) in
steklenice z dolgim, večkrat zasukanim večcevnim vratom, t. i. »kutrolf« (slika 8), čaše ježevke
z bradavičastimi izrastki (slika 9) ter čaše, t. i. »kocen« (slika 10) s trebušastim trupom,
uvihanim ustjem in naščipanim dnom (Petek 1999, 30–33, 40; prim. Drahotová 1984, 29–31).

Slika 7: Bikonična steklenica s presegajočim zgornjim delom, Porenje, okrog 1500 (Drahotová 1984, 32).

Slika 8: Steklenica »kutrolf«, severozahoda Češka, konec 14. in začetek 15. stoletja (Drahotová 1984, 30).
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Slika 9: Čaša ježevka, Ljubljana, konec 15. in začetek 16. stoletja (Petek 1999, 79).

Slika 10: Čaša »kocen«, Porenje, začetek 16. stoletja (Drahotová 1984, 29, sl. 29).

Od 17. stoletja glažute začnejo proizvajati tudi t .i. češko steklo oz. kredno steklo, ki ga je leta
1683 iznašel na Češkem živeči steklar Michael Müller. To steklo je bilo jasno in kristalno čisto.
Po prosojnosti je celo prekašalo beneško kristalno steklo. Bilo je mehko in bleščeče, obenem
pa še vedno dovolj debelo in zatorej idealno za globoke baročne gravure. Izdelki iz češkega
stekla so bili pod vplivom beneškega stila, vendar so se zaradi sorazmerne debeline stekla dali
lažje brusiti in gravirati, za kar pa tanko beneško steklo ni bilo primerno. Najznačilnejši izdelki
iz češkega stekla so pivski pokali, t. i. balustri (slika 11). Gre za zvončasto oblikovan pokal na
nizki nogi z gumbom in pokrovom. Baluster je lahko bil tudi brez pokrova. Lahko je bil brušen
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in razkošno graviran. Poleg pokalov so množično proizvajali tudi kozarce, vrče in steklenice,
obdelane z emajlnimi barvami (Haynes Barrington 1966, 102–109).

Slika 11: Zvončasto oblikovan pivski pokal – baluster. Pokal je razkošno graviral steklarski mojster Heinrich Jäger. Šlezija,
1707 (Haynes Barrington 1966, sl. 32a).

Če gledamo iz širšega zornega kota, so bili izdelki glažut skozi ves čas njihovega delovanja
namenjeni najširšemu krogu potrošnikov. Ker so bili poceni in so jih lahko množično
proizvajali, so z lahkoto konkurirali kakovostnim in dražjim beneškim izdelkom, namenjenim
izključno eliti. Če so lahko glažute že z gozdnim steklom uspešno konkurirale beneškemu, so
z iznajdbo češkega stekla, tehnično in estetsko dovršenega, pa vendar cenovno ugodnega,
povsem zasenčile izdelke iz beneških steklarn. Te so, da bi zaščitile svoj trg, v začetku 18.
stoletja celo prepovedale uvoz češkega stekla. Z zatonom beneških steklarn v 18. stoletju doseže
oblikovanje izdelkov iz glažut najvišji nivo kakovosti, pestrosti in raznolikosti (Rataj 1994, 14).

5.3 Razvoj glažut oz. gozdnega steklarstva
Pred pojavom prvih gozdnih glažut v 12. stoletju so se s steklarstvom ukvarjali samostani. Prav
benediktinski meniški red je bil tisti, ki se je najaktivneje angažiral na področju steklarstva.
Tako je leta 1140 benediktinski menih iz Westfalije Teophilus Presbyter spisal znamenito delo
Schedula diversarum artium (O različnih umetnostih), v katero je vključil tudi tehnologijo
izdelave votlega in ravnega stekla. Redki naročniki stekla so bili v tem času prvenstveno
cerkveni in posvetni dostojanstveniki (Cimperšek 2016, 233).
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Prve arheološko dokazane gozdne glažute so iz nemške regije Spessart in naj bi bile iz konca
12. stoletja (Sippel, Stiehl 2005, 37). V 13. stoletju so beneški steklarji osnovali prvo združenje
steklarskih umetnikov5 in sprejeli svoja pravila. V visokem srednjem veku se glažute iztrgajo
objemu samostanske organizacije in se naselijo v gozdove. Razlogi za to so predvsem povečano
povpraševanje po steklenih izdelkih in beneški monopol nad trgovanjem s sodo v tem času.
Zaradi monopola severno od Alp ni bilo moč dobiti sode in so kot sredstvo za topilo začeli
uporabljali pepeliko. Ustanavljanje glažut v gozdovih so navsezadnje podpirali tudi gozdni
veleposestniki, ki so z žganjem pepelike ali s steklenimi izdelki iztržili več kot s samo prodajo
lesa, ki je bil cenen, ker ga je bilo v izobilju. V 14. stoletju se glažute razširijo iz Nemčije po
Evropi. Močni centri gozdnega steklarstva v srednjem veku so poleg severozahodne Nemčije
in Češke še v Belgiji, severozahodnem delu Francije in v Angliji (Cimperšek 2016, 234).
Z začetkom novega veka gozdovi na strežaj odprejo vrata glažutam. Obdobje med 1600-1800
pomeni vrh gozdnega steklarstva v srednji Evropi. Od 16. stoletja naprej pospešeno razpada
fevdalni sistem, kar povzroči začetek finančnih težav plemstva. Fevdalci so si namreč že v
srednjem veku prisvojili vso razpoložljivo zemljo, niso mogli večati njenega obsega ter s tem
povečanega števila podložnikov, prav tako jih niso mogli obremenjevati z novimi dajatvami, ki
so bile natančno določene v urbarjih. Ker so cene v tem času močno narasle, dohodki iz posesti
pa so ostali enaki, se je fevdalna renta realno zmanjševala. Da bi se izognili propadu, so se
fevdalni gospodje, tisti, ki se niso uspeli vključiti v vojaško, cerkveno in deželno upravo, bili
primorani začeti ukvarjati z pridobitniško dejavnostjo. Lastniki obsežnih gozdov so tako bodisi
sami začeli snovati glažute bodisi gozdove ponudili v zakup, pri čemer so si pridržali pravico
do pobiranja davkov od proizvodnje stekla in pepelike. Spremenjene gospodarske razmere so
tako omogočile prodor podjetniške miselnosti oz. ideje dobička, glavna žrtev le-te pa je bil gozd
(Cimperšek 1986, 13–16).
Zaradi vse večjega pustošenja gozdov se že od 16. stoletja pojavi želja po omejitvi sečnje v
gozdovih, pojavijo se prvi zakoniki, t. i. gozdni redi. Sprva omejujejo steklarje nekateri gozdni
posestniki, od 18. stoletja dalje pa nadzor nad gospodarjenjem v gozdovih prevzame država6
(Cimperšek 2016, 164). Ker so bili zakoni precej ohlapni in so veljali le za določena območja,

5

Università dell'arte vitrea.
Marija Terezija je tako v gozdnih zakonih iz leta 1753 in 1754 za kuhanje oglja dovolila uporabo samo slabega
in nezdravega lesa, medtem ko so za proizvodnjo pepelike lahko kurili samo tisti les, ki ni bil uporaben za druge
namene. Štajerski gozdni red iz leta 1767 je prepovedal pridobivanje pepela iz lesa v celotni Zgornji Štajerski.
Marija Terezija je v letih 1770 in 1771 še bolj zaostrila zakonodajo. Z dvornim dekretom je tako zagrozila s 100
funti kazni vsakemu, ki bi brez dovoljenja postavil železarno, glažuto ali kuhalnico pepelike. Gozdni red iz leta
1771, ki je veljal za Krajnsko, Kras, Istro in Goriško, pa je prepovedoval goloseke, pašo, krčenje in požiganje
gozdov (Cimperšek 2016, 164).
6
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se je trend hitrega krčenja gozdov nadaljeval7 (Cimperšek 2016, 166). Glažute so tako
opustošile toliko gozdov, da se je cena lesa ob koncu 18. stoletja povečala do te meje, da je
začela ponekod (severna Nemčija, Češka, Zgornja Štajerska) ogrožati storilnost in rentabilnost
gozdne produkcije (Cimperšek 2016, 163–168).
Prav zaradi pomankanja lesa, ki je bil glavni energent za taljenje steklovine in surovina za
pepeliko, je steklarska proizvodnja z nastopom industrijske dobe doživela revolucionarne
spremembe. Uporaba premoga s hkratnim razvojem strojne tehnologije je povzročila zaton
gozdnih glažut.
Premog so za taljenje steklovine prvi uporabljali Angleži. Ti so v 16. stoletju za potrebe gradnje
močne mornarice tako izkrčili gozdove, da je oblast že v začetku 17. stoletja povsem
prepovedala uporabo drv v steklarstvu. Angleški steklarji so bili tako prvi, ki so bili primorani
v iskanje nadomestnih virov in tehnologij. Prvi poskusi nadomeščanja lesa s premogom segajo
v 16. stoletje, toda šele leta 1618 je R. Telyel izdelal posebno stožčasto peč, ki je imela zadosten
vlek, ki je omogočal učinkovito izgorevanje premoga v peči. Prvi patent za taljenje stekla s
premogom je leta 1623 prejel Robert Mansell. Postopoma so se vse angleške steklarne pa tudi
druge gospodarske dejavnosti preusmerile na premog. Tako je bilo v Angliji že konec 17.
stoletja 88 steklarn, ki so uporabljale premog (Cimperšek 2016, 176).
V kontinentalnem delu Evrope se je raba premoga pojavila mnogo kasneje. Češke steklarne so
bile prve, ki so v drugi polovici 18. stoletja poskusno prešle na premog. Kar pa ne preseneča,
saj se je Češka že od konca 18. stoletja soočala z velikim pomanjkanjem lesa. Problem je bil
tako pereč, da je avstrijska vlada z dekretom iz leta 1786 češkim steklarjem priporočila rabo
premoga namesto drv. Vsakemu steklarju, ki je uporabljal premog, je priznala izključni
desetletni privilegij. V ostalih deželah avstrijskega cesarstva so se steklarne preusmerile na
premog konec 18. stoletja, večina pa do sredine 19. stoletja8 (Cimperšek 2016, 178).
Industrijska uveljavitev premoga kot kurilnega sredstva je povzročila daljnosežne spremembe.
S kurjenjem premoga so lahko dosegli večje temperature in tako prihranili na času taljenja,
energiji in alkalijah. To je proizvodnjo stekla drastično povečalo in hkrati tudi pocenilo. Gozdne
glažute niso mogle slediti hitri in cenovno ugodni industrijski proizvodnji. Proizvodni proces v
glažutah je postal prepočasen in predrag, izdelki pa zato nekonkurenčni na trgu. Ohranili so se
Prvi tak zakon za Spodnjo Štajersko je bil sprejet šele leta 1793. Določa, da je za gradnjo glažut potrebno pridobiti
dovoljenje oz. koncesijo gubernija. Dovoljenje se izda samo na tistih področjih, kjer lesa ni bilo mogoče prodati
ali pa ga je toliko, da v 20 letih obratovanja ne bi prišlo do pomankanja lesa za služnostne upravičence (Cimperšek
2016, 166).
8
Na Štajerskem je bila steklarna Liboje prva, ki je leta 1794 prešla na premog. Sledijo ji steklarne v Zagorju
(1804), Oberdorfu, Barnbachu (1805), Staritschu (1816), Trbovljah (1824), Koflachu (1846), Kočevju (1850),
Hrastniku (1859) idr. (Cimperšek 2016, 178).
7
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le tisti steklarski obrati, ki so se preseli iz gozdov. Selili so se večinoma v bližino nahajališč
premoga ali v bližino železnic. S tem so prihranili pri stroških prevoza, pri dovozu surovin in
odvozu končnih izdelkov.
S propadom glažut v industrijski dobi zamre tudi tradicionalen način življenja steklarjev. Pade
pa tudi njihov družbeno-socialni položaj. Steklarji se tako iz idiličnega gozdnega okolja selijo
v bližino hrupnih in zadimljenih tovarn. Zaradi nizkih prihodkov pogosto živijo v siromašnih
in natrpanih stanovanjih. Razlog za takšno slabo socialno stanje steklarjev je predvsem v
povsem spremenjenih razmerah na trgu dela. Ugled in iskanost izkušenih steklarskih mojstrov
in delavcev upade, ker je za upravljanje strojne proizvodnje stekla moč zaposliti tudi slabše
kvalificirane delavce (posledično tudi slabše plačane). Tako padejo nekoč cenjeni in iskani
steklarski mojstri med množičen tovarniški proletariat (Huss 1978, 150–153). Povedano
drugače, če so bili nekoč za uspešno obratovanje glažute potrebni predvsem nadarjeni steklarski
mojstri in izkušeni steklarski delavci, je za uspešno tovarno 19. stoletja stala množica nižje
kvalificiranih delavcev in iznajdljiv lastnik-podjetnik, ki je razumel trende na trgu potrošništva
in sledil hitremu tehnološkemu razvoju proizvodnega procesa.
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6 Geografski oris Kozjanskega
Kozjansko je širši geografski pojem, ki označuje pokrajino na vzhodu Slovenije med rekami
Voglajno, Savinjo, Savo in Sotlo (slika 12). Ožje je Kozjansko zamejeno z hribovji Bohor in
Orlica na jugu ter Žusmom, Rudnico in Kalobjem na severu. Pokrajina je naravnogeografsko
prehodna, saj se v njej prepletajo predalpske in subpanonske značilnosti (Polšak 2003, 79).

Slika 12: Orientacijska karta Kozjanskega (Splet 1).

Geološko gledano lahko Kozjansko razdelimo na dve regiji, in sicer Kozjansko hribovje na
zahodu in Srednjesotelsko gričevje na vzhodu.
Kozjansko hribovje je skrajni vzhodni del Posavskega hribovja oz. posavskih gub. Sestavljajo
ga dve mezozojski gubi oz. antiklinali (Bohor in Orlica na jugu, Rudnica na severu) in dve
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vmesni mlajši terciarni udornini – sinklinali (Planinska in Rudeniška). Prevladujoča smer teh
gub in udornin je zahod-vzhod. Gube oz. antiklinale so sestavljene večinoma iz trdih
karbonatnih kamnin, predvsem apnenca in laporja. Na Bohorju, v manjši meri tudi na vzpetinah
okrog Jurkloštra in Žusma, so prisotne tudi silikatne oz. magmatske kamnine. Vmesni
antiklinali pa sta sestavljeni iz mehkejših karbonatnih kamnin, večinoma peščenjaka in laporja
(Grad 1967, 9–10).
Poleg sorazmerno visokih nadmorskih višin (povprečna nadmorska višina je 500 m, Bohor z
Javornikom pa presega 1000 m nadmorske višine), je za relief tega območja značilna precejšnja
razkosanost s številnimi prelomi. Ti so nastali v pliocenu kot posledica močnega premikanja
blokov (Buser 1979, 40–41). Gube so dodatno razkosali tudi vodotoki. Ti so izdolbli ozke in
strme rečne doline, ki so usmerjene večinoma jugovzhod-severozahod. Gledano širše se
izoblikovanost površja v Kozjanskem hribovju izrazito hitro spreminja na kratke razdalje v
smeri sever-jug, bistveno manj pa od vzhoda proti zahodu.
Zaradi višjih nadmorskih višin pa tudi oblikovanosti reliefa (slemenitev gub vzhod-zahod
povzroča izrazito različno osončenost med južnimi osojnimi pobočji in severnimi prisojnimi
pobočji) je klima tega območja zmerno celinska, vendar povprečne letne temperature ne
presegajo 10 stopinj, v najvišjih predelih pa ne presegajo 8 stopinj. Povprečna letna količina
padavin se tod giblje med 1200 mm in 1300 mm (Horvatin 1998, 183).
Na trdih karbonatnih kamninah, ki prevladujejo v geološki sestavi območja, se večinoma
pojavljajo kisle rjave prsti in ponekod rankerji. Te prsti so precej sprane in manj rodovitne. Na
številnih strmih pobočjih, ki so posledica tektonske razkosanosti, je prst tudi izrazito plitka.
Nekoliko globje prsti so na dnu ozkih rečnih dolin, vendar so zaradi izpiranja iz višjih leg precej
slabo rodovitne (Horvatin 1998, 184).
Zaradi specifične oblikovanosti terena (osojna strma pobočja), pedološke slike (kisle in pogosto
plitke prsti), sorazmerno visoke vlage in nižjih temperatur, kar dve tretjini površja prekrivajo
kisloljubne drevesne sorte. Med temi prednjači bukev, v najvišjih legah in ponekod zaradi
pogozdovanja je močneje prisotna tudi smreka. Kozjansko hribovje tako mnogi imenujejo kar
bukova dežela. V literaturi je moč zaslediti, da so to regijo zaradi neokrnjenih obsežnih gozdov
v novem veku imenovali kar Urwald9 (Polšak 2003, 81).
Kozjansko hribovje se na vzhodu zaključuje z vrhoma Vetrnik in Bredič, ki sta najvzhodnejši
vzpetini posavskih gub. Vzhodno od tod se relief izrazito spušča v Bistriško dolino, začne se
Kozjansko gričevje, imenovano tudi Srednjesotelsko gričevje. To je nižja gričevnata pokrajina

9

Nemški izraz za pragozd.
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med rekama Bistrico in Sotlo. Geološko gledano pokrajina sestoji iz osrednjega gričevja, ki je
nastalo s tektonskim dvigom v terciarju, in dveh rečnih dolin (Bistriške in Sotelske), ki sta v
smeri severozahod-jugovzhod v kvartarju presekali gričevje. Območje je sestavljeno iz
večinoma mehkih karbonatnih kamnin (peščenjak, lapor). Te prevladujejo v vmesnem gričevju,
rečni dolini pa sta sestavljeni iz sedimentnih skladov trdih karbonatnih kamnin. Ti so nastali
kot posledica izpiranja in nalaganja iz bližnjega hribovja v kvartarju. Splošne reliefne
značilnosti Kozjanskega gričevja so sorazmerno nizke nadmorske višine, slemenitev gričevja v
smeri severozahod-jugovzhod in precejšnja položnost terena. Tako je kar tri četrtine površja v
višinskem pasu od 200 m do 400 m, strmih pobočij (nad 20 stopinj) pa je le dobra desetina, kar
je za gričevnato pokrajino sorazmerno malo (Pavšek 1998, 642–644).
Kozjansko gričevje je deloma odprto le proti vzhodu, kar omogoča dotok in vpliv zračnih gmot
iz osrednjega dela Panonske nižine. Zato prevladujejo subpanonske podnebne značilnosti.
Povprečne letne temperature so nekoliko višje kot v zahodnem delu Kozjanskega, in sicer
presegajo 10 stopinj. Pokrajina ima relativno visoke jesenske temperature in ne prevroča poletja
s srednjo julijsko temperaturo okrog 20 stopinj. Nivo povprečnih letnih padavin je občutno
manjši kot v Kozjanskem hribovju in ne presega 1100 mm letno. Na dokaj položnem reliefu,
sestavljenem iz 60 % mehkih karbonatnih kamnin, prevladujejo nevtralne do rahlo alkalne rjave
prokarbonatne prsti (rjavice) kakor tudi rendzine. Te prsti so zaradi reliefne oblikovanosti –
nizek nagib površja, precej debele in zaradi majhne stopnje izpranosti dokaj rodovitne. V rečnih
dolinah Bistrice in Sotle prevladujejo kisle, težke in močno oglenele obrečne prsti s plitkim
humusnim slojem. Imajo veliko vsebnost glinenih, peščenih in ilovnatih delcev, ki so posledica
aluvialnega izpiranja in sedimentacije (Pavšek 1998, 645).
Zaradi ugodnih klimatskih razmer, nizkega položnejšega reliefa in pedološke raznolikosti le
eno tretjino površja Kozjanskega gričevja porašča gozd, ostalo pa je namenjeno kmetijski
obdelavi. Med gozdnimi združbami prevladuje t. i. toploljubni gozd, ki sestoji iz bukve,
kostanja in hrasta. Takšen gozd pokriva kar dve tretjini gozdnih površin. Le ena tretjina gozda
odpade na hladnoljubni oz. kisloljubni čisti bukov gozd. Ta raste le na strmih osojnih legah s
trdo karbonatno podlago. Zaradi ugodnih naravnih danosti je kar dve tretjini površine primerne
za obdelovalno rabo. Tako so prsti nad mehkimi karbonatnimi kamninami (laporji in
peščenjaki) ugodne za vinsko trto in sadovnjake. Precej odprte rečne doline pa so primerne za
njivske in travniške površine (Pavšek 1998, 646).
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7 Glažute na Kozjanskem – splošen zgodovinski oris
Prve glažute na Kozjanskem se pojavijo konec 17. stoletja , čeprav se domneva, da so že pred
tem na tem ozemlju obstajale posamezne kmečke talilnice stekla (Cimperšek 2016, 300). Prvi
pisni viri, ki omenjajo delovanje glažut, so tako s konca 17. stoletja, nanašajo pa se na glažute,
ki so nastale na obrobju Kozjanskega, in sicer po gozdnatih območjih Boča in Maclja v tedanji
gospoščini Rogatec. Na območju med Savo, Savinjo in Sotlo je tako od konca 17. stoletja naprej
za krajše ali daljše obdobje obratovalo vsaj 12 glažut. Največji številčni višek doživijo glažute
na Kozjanskem v 18. stoletju, ko uporabna steklovina postane dostopna tudi premožnejšim
mestnim in kmečkim ljudem (Cimperšek 1986, 18).
Dejstvo, da je Kozjansko od konca 17. stoletja postalo močan center gozdnega steklarstva na
Slovenskem, ni nobeno naključje. Nastanku glažut v regiji botrujejo predvsem trije pomembni
dejavniki, ki jih bom v nadaljevanju podrobneje predstavil. Ti so dobre naravne in surovinske
razmere v pokrajini, ugodne gospodarske in tržne razmere in odkritje zdravilnih učinkov
mineralne vode iz vrelcev v Rogaški Slatini.
Na Kozjanskem je bilo osnovne surovine za produkcijo stekla (les, kremenčev pesek) moč najti
v izobilju. Pokrajina (predvsem Kozjansko hribovje) je bila v novem veku poraščena z
obsežnimi še nedotaknjenimi bukovimi gozdovi, ki so dajali dobro pepeliko. Poleg množice
lesa je bilo v regiji moč dobiti tudi silikatni oz. kremenčev pesek, saj za razliko od drugih regij
v Sloveniji tukaj prevladuje silikatna kamninska osnova. Glavni razlog, da so se bukovi gozdovi
na Kozjanskem ohranili v tolikšni meri do 18. stoletja, je ta, da je regija ležala v prometnem
zakotju in je bila oddaljena od potrošniških središč. Pred 18. stoletjem tako enostavno ni bilo
večjega porabnika bukovine razen fužine v Podlogu pod Bohorjem. Prav tako pa ni bilo v bližini
večjega vodotoka, preko katerega bi lahko hitro in cenovno ugodno transportirali les do
oddaljenih potrošniških središč (Cimperšek 2016, 297–300).
Splošne gospodarske razmere v Avstriji v 18. stoletju so bile naklonjene ustanavljanju glažut
na Slovenskem. To je namreč čas, ko se na Češkem zaradi pomanjkanja surovin začne kriza
gozdne steklarske proizvodnje. Številne tamkajšnje glažute propadejo, steklarji pa so prisiljeni
iskati delo v drugih avstrijskih deželah. Od 18. stoletja naprej so podjetni in nadarjeni češki
steklarji prisotni tudi na Slovenskem, v pohorskih in kozjanskih glažutah. Njihova prisotnost
močno poveča tempo razvoja glažut kakor tudi kvaliteto samih steklarskih izdelkov.
Ustanavljanje glažut na Kozjanskem so navsezadnje podpirali tudi fevdalni gospodje oz.
lastniki gozdov. Ti so si, v sozvočju z idejami merkantilizma in umnega gospodarjenja,
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poskušali povečati dohodke od svojih gozdnih posesti. Tako so nekateri ustanovili in vodili
glažuto ter služili s prodajo steklenih izdelkov. Drugi pa so oddajali v najem svoje gozdove za
potrebe glažut (Cimperšek 2016, 278).
Pri ustanavljanju kozjanskih glažut se fevdalni posestniki vse do konca 18. stoletja niso
srečevali z zakonskimi omejitvami oz. gozdnimi redovi. Tako za ustanovitev glažute ni bilo
potrebno posebno dovoljenje oblasti, saj so obrate obravnavali kot del dominikalnih
nepremičnin, na katerih ima fevdalec vsa lastniška, zakonodajna in sodna pooblastila. Za
Spodnjo Štajersko, kamor sodi tudi Kozjansko, je do leta 1793 veljalo le ohlapno določilo, da
se glažute ne sme postaviti v bližino fužin, tem pa je treba tudi odstopiti najboljši les (Cimperšek
2016, 166). Ker je bilo lesa na Kozjanskem v izobilju, tu pa je stala le ena fužina, zakon tako
ni imel nobenega negativnega učinka na širjenje glažut. Ker so v tem času v nekaterih
avstrijskih deželah (Češka, Zgornja Štajerska) uvedli stroge omejevalne zakone za steklarstvo,
vzporedno pa jih na Spodnjem Štajerskem ni bilo, je bilo ustanavljanje glažut tod zelo
privlačno.
Vsekakor najpomembnejši razlog za pojav in razcvet glažut na Kozjanskem je odkritje
zdravilnih učinkov mineralne vode iz vrelcev v Rogaški Slatini. Zdravilni učinki te vode so bili
poznani v Avstriji vsaj od druge polovice 17. stoletja (Cimperšek 2016, 298). Prvi, ki je
izkoristil zanimanje za slatino, je bil podjetni svetokriški župnik (danes župnija Rogaška
Slatina). Ta jo je po letu 1680 z dobičkom polnil in razpošiljal v steklenicah za mineralno vodo,
t. i. Sauerbrunnflaschen (Slika 13).

Slika 13: Steklenica za mineralno vodo – Sauerbrunnflasche, prva polovica 19. stoletja (Rataj 2017, 196).
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Podatki o delovanju prvih glažut na tem območju pa so še starejši, in sicer iz sredine 17. stoletja.
H. Guss domneva, da je prva glažuta v Žetalah stala že pred letom 1665 (Guss 1978, 128).
Vendar pa ne vemo, ali se je v tem času že ukvarjala z proizvodnjo steklenic za slatino. Prvi
podatek, ki namiguje na to, je iz leta 1702. Tega leta je lastnik glažut in gospoščine Rogatec
grof Johann Seyfrid Eggenberg prosil svojega brata Johanna Cristiana, naj mu iz Češke pošlje
mojstra, ki bi obvladal tehniko izdelave votlega stekla (Rataj 2017, 42–44).
Vsekakor se je povpraševanje po ustekleničeni mineralni vodi v naslednjih desetletjih tako
povečalo, da glažute gospoščine Rogatec niso zmogle same zadostiti potrebam po steklenicah.
Zaradi tega se je gozdna steklarska produkcija od prve polovice 18. stoletja dalje razširila v še
nedotaknjene bukove gozdove Kozjanskega hribovja. Tu je od tridesetih let 18. stoletja naprej
delovalo vsaj 9 glažut (Guss 1978, 130). Te so na enem mestu delovale le kratko časovno
obdobje in so se pogosto selile. Bile so skoncentrirane na gozdna območja Bohorja, Jurkloštra
in Žusma. Podatki o teh glažutah so skromni in razpršeni v številnih virih. Za najzgodnejše
glažute poznamo samo približno lokacijo in okvirni čas delovanja, zato jih je težko povezati v
celoto. Najstarejši vir, ki posredno omenja steklarsko dejavnost na Kozjanskem, je iz leta 1739
(Rataj 2017, 54).
Kozjanske glažute so večinoma izdelovale tipizirane steklenice za mineralno vodo iz črnega in
zelenega stekla. Poleg tega pa so izdelovale tudi steklenino za shranjevanje zdravil in živil,
pivsko posodje, svetila ter steklo za šipe. V obdobju največjega razcveta v prvi polovici 19.
stoletja so nekatere med njimi – npr. glažuta v Jurkloštru in glažuta v Loki pri Žusmu –
izdelovale tudi visoko kakovostno in estetsko steklo ter z njim dosegle evropsko slavo
(Cimperšek 2016, 354–358).
Glažute na Kozjanskem se niso ohranile v današnji čas. Zaradi pospešenega tempa
industrializacije, ki je prišla v naše kraje večinoma šele v drugi polovici 19. stoletja, so se bodisi
preselile iz gozdov na območja nahajališč premoga in boljših prometnic bodisi so tam ostale in
propadle (Cimperšek 2016, 300). Zadnje glažute na Kozjanskem so ugasnile peči s koncem 19.
stoletja (Rataj 2017, 76).
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8 Lokacije glažut v historičnih virih
8.1 Stara glažuta na Veterniku

Prvi podatek o delovanju glažut na območju gospoščine Kozje izhaja iz leta 1739. Popis
premoženja grofije Kozje iz tega leta namreč vključuje tudi glažuto (Rataj 2017, 54). Isto
glažuto pa omenja še zemljiška knjiga iz leta 1784, ki vsebuje zapis, da se Alois Freyherr von
Gallenfels, grof Kozjega obvezuje, da bo od tega leta dalje župniji Pilštanj plačal 30 kr. in 106
fl. odškodnine zaradi pomanjkanja lesa, ki ga je povzročila glažuta (Rataj 2017, 54). Zanimiv
posreden podatek, ki namiguje na delovanje glažute, je tudi popis prebivalstva v gospoščini
Kozje iz leta 1754. V popisu se pri petih priimkih omenja poklic steklar – glaser (Rataj 2017,
54).
Prvi steklarski obrat je na tem območju postavil baron Jakop Anton Wintershofen, ki je bil
lastnik gospoščine Kozje že pred letom 1739. Šlo je za t. i. Staro glažuto, ki je stala približno
3,5 km zahodno od trga Kozje na sotočju potokov v dolini Bister grabna (slika 14). Opis poti
in gozdov za območje Veternika v jožefinskem katastru govori vsekakor v prid temu, da je
glažuta stala ob sotočju potokov10 (Rajšp, Grabnar 1999a, 294). Na jožefinski vojaški karti pa
je glažuta označena na strmem južnem pobočju Bister grabna, kjer je danes domačija
Bezamovski, in je imenovana Glasuta zu Veternek (slika 15). Ta lokacija je nepreverjena.
Goličava, na kateri je kmetija Bezamovski, je verjetno nastala zaradi sečnje, krčenja in
pridobivanja pepelike. Stara glažuta je obratovala krajši čas, v celem letu komaj 20 tednov. Po
36 letih (1775) je morala ugasniti peči, da ne bi železarne v Fužinah pod Bohorjem ogrozila pri
oskrbi z ogljem (Cimperšek 2016, 300).

Pri vasi Vetrnik je opisana dolina Bister grabna in lokacija glažute na sotočju dveh potokov (Rajšp, Grabnar
1999a, 294).
10
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Slika 14: Stara glažuta na Veterniku. Pogled na lokacijo od severozahoda (foto: B. Strnad, 2017).

Slika 15: Stara glažuta na Veterniku. Lokacija glažute na jožefinski vojaški karti (izsek) (Rajšp, Grabnar 1998b).
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8.2 Nova glažuta na Veterniku

Baron Wintershoven je postavil tudi tako imenovano Novo glažuto. Podatki o njej so skopi,
lahko le okvirno postavimo čas njenega delovanja. Prav tako dolgo časa ni bila jasna tudi njena
lokacija. Do nedavnega je prevladovalo mnenje, da je Nova glažuta stala na današnji domačiji
Fridl, visoko na pobočju Vetrnika 1100 m nad morjem. Zavajajoče so bile najdbe več kosov
stekla, najdene pri strojnem planiranju pobočij za travnike in pašnike. Jožefinska vojaška karta
omenja na tem mestu le kuhalnico pepelike. Da je bila tradicija kuhanja pepelike tod dobro
ukoreninjena, priča tudi pogodba o dobavi pepelike med Antonom Schmidom in žusemsko
glažuto11 (Cimperšek 1986, 21).
Bolj verjetna je lokacija Nove glažute v Rihtarjevem grabnu, severovzhodno od Okiča, bližje
vodotoku Bistrice in samo pol ure oddaljena od Kozjega (slika 16). Na tej lokaciji jo jožefinska
vojaška karta označuje kot Glass Hütten (slika 17). V opisu je navedeno, da so na krčevini, ki
je posledica delovanja glažute, ostale samo razmetane kajže, do katerih ni nobenih poti. Bližnji
gozd pa da je tako izčrpan, da bodo glažuto še v tem letu preselili (Rajšp, Grabnar 1999a, 294).
Čas obratovanja Nove glažute ni znan oz. ne vemo, kdaj je bila postavljena. Domneva se, da je
delovala vsaj do leta 1784, ko se še omenja v zemljiški knjigi novega lastnika graščine, Aloisa
Gallenfelsa (Cimperšek 2016, 301). Baron Wintershofen namreč ni imel sreče s steklarstvom;
zapadel je v takšne dolgove, da je moral svoje premoženje, vključno z glažuto, prodati na dražbi.

11

Po pogodbi iz leta 1816 je prejel Anton Schmid za vsak stot kakovostne kalcinirane pepelike enaindvajset
goldinarjev, za vsakega delavca pa mesečno šest mernikov koruze, šest funtov masla in šest goldinarjev v denarju
(Cimperšek 1986, 21).
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Slika 16: Nova glažuta na Veterniku. Pogled na lokacijo od zahoda (foto: B. Strnad, 2017).

Slika 17: Nova glažuta na Veterniku. Lokacija glažute na Jožefinski vojaški karti (izsek) (Rajšp, Grabnar 1998b).
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8.3 Glažuta na Polani pod Lisco
Glažuto na Poljani pod Lisco je tako kot obe na Vetrniku osnoval baron Wintershofen. Ta je bil
med letoma 1715 in 1725 ter 1764 in 1796 tudi lastnik gospoščine Spodnjega sevniškega gradu
(Unter Lichtenwald), kateri je pripadal gozd na severozahodnem pobočju Lisce s podložniki v
Lahovem grabnu (Cimperšek, 2016, 302).
Leta 1771 so začeli z gradnjo glažute, a so morali po cesarjevem ukazu ustaviti dela. Leta 1778
je Wintershofen zaprosil višje sodišče za obratovalno dovoljenje12 (Cimperšek 2016, 302).
Dovoljenje je pridobil, tako da je okrog leta 1790 glažuta že obratovala. Postavili so jo nad
Lahovim grabnom, na lokaciji, kjer je danes kmetija Špitaler (Slika 18). Glažuta je na tej
lokaciji označena tudi na franciscejskem katastru iz leta 1825 in se imenuje Alte Glasshüte
(slika 19). Na jožefinski vojaški karti 1763-1787 ni označena, je pa zanimiv opis, ki pravi, da
bodo obsežen gozd pod Lisco začeli kmalu izkoriščati, in sicer tako, da bodo glažute, ki stojijo
pod Vetrnikom, prenesli v dolino Lahovega grabna med Henino in Poljano (Rajšp, Grabnar
1999a, 255). Na obstoj glažute navsezadnje namigujejo ohranjena ledinska imena in ustno
izročilo. Tako kraju, kjer je stala glažuta, še danes pravijo Na stari glažuti, kmeta (lastnika
domačije) pa so domačini še dolgo imeli za Lajovca.13 Prav tako toponim Lahov graben
spominja na steklarsko dejavnost, natančneje na delavce v glažuti, prišleke iz Italije (Jelovšek
1983, 35).
Glažuta, šlo je za majhen obrat z eno pečjo in osmimi delavci, je obratovala le dobro desetletje,
nekje do leta 1802, ko jo je novi lastnik vitez Karel Azula zaradi pomankanja lesa prestavil v
Jurklošter (Cimperšek 1986, 22).

V prošnji se je obvezal, da zaradi obratovanja glažute ne bo okrnjena dobava nobenemu železarskemu obratu v
bližini. Prav tako pa je dokazoval, da je lesa tod dovolj, opozoril je namreč na obstoj obsežnih bukovih pragozdov
na severnem pogorju Lisce (Cimperšek 2016, 302).
13
Kar menda pomeni tistega, ki je klical delavce na delo v glažuto, ko je bila steklarska zmes primerno raztaljena
za začetek del.
12
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Slika 18: Glažuta na Polani pod Lisco. Pogled na lokacijo od severa (foto: K. Dremelj, 2017).

Slika 19: Glažuta na Polani pod Lisco. Lokacija glažute na franciscejskem katastru (SI AS 177. K.o. Paneče, list A12).
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8.4 Glažuta v Jurkloštru

Začetek glažute v Jurkloštru lahko postavimo že leto prej, in sicer v leto 1801, ko je lastnik
glažute v Polani pod Lisco podpisal pogodbo z jurkloštrsko državno upravo. Na podlagi te
pogodbe je dobil pravico za sečnjo lesa za potrebe steklarske proizvodnje. Površine, namenjene
goloseku, so se nahajale v gozdovih revirja Voluš, Roskotelica, Lipe in bi zadoščale za več
desetletno obratovanje. Čeprav je bila pogodba o pogojih sečnje in vrstah lesa zelo podrobno
spisana, je prihajalo med strankama do pogostih sodnih sporov (Rataj 2017, 56).
Od leta 1802 je tako na sotočju rek Lahomnice in Gračnice začela delovati glažuta (slika 20),
zanimivo pa je, da jo franciscejski kataster iz leta 1825 umešča približno 200 m bolj
jugovzhodno od tod, med sotočje Gračnice in Nemškega grabna (slika 21). Razlog bi lahko bil
v tem, da kartirana glažuta na katastru nakazuje le glavno stavbo glažute. Ta se je namreč do
smrti prvega lastnika Karla Azule v letu 1818 razvila v pravo glažutarsko naselje, ki se je z
mnogimi pripadajočimi stavbami razširilo na obe lokaciji (med Lahovim in Nemškim
grabnom).
Ob Gračnici bližje Nemškemu grabnu je stala osrednja stavba z eno glavno pečjo za taljenje
stekla, eno hladilno pečjo, osem pihalno oblikovalnih komor in pripravljalnico surovin. Ob
Gračnici sta bili tudi vodni kolesi, ki sta poganjali stope. Ob Lahomnici pa so bili spremljajoči
objekti glažute kot so skladišča, bivališča steklarjev in gostilna. Tukaj je treba še omeniti, da je
bila glažuta v Mišjem dolu edina od kozjanskih glažut, ki je za transport lesa uporabljala vodno
rižo. Ta je stala na težko dostopnih gozdnih pobočjih sv. Trojice (Cimperšek 2016, 304).
V času ko je bil lastnik glažute vitez Karl Azula so proizvajali okensko steklo, pivsko posodje
predvsem pa se je glažuta specializirala v proizvodnjo tipiziranih steklenic za mineralno vodo
– Sauerbrunnflaschen. O tem, kaj so proizvajali in od kod so dobivali surovine za steklo
(pepeliko), nam govori zanimiv vir iz leta 1815. Gre za tožbo med Karlom Azulo in dobavitelji
pepelike iz Dobrine in kozjanske gospoščine. Ti dobavitelji so dobili akontacijo za pepeliko, a
je niso dostavili. Azula je bil zaradi tega prisiljen odstopiti od pogodbe, v kateri se je zavezal,
da bo polnilnici v Rogaški Slatini dostavil 50.000 steklenic za mineralno vodo (Cimperšek
2016, 304). Po smrti Karla Azule leta 1818 je steklarno prevzel Franz Grohmann, po rodu iz
Sudetov, in jo uspešno vodil naslednjih 40 let. Proizvodnjo v glažuti je močno razširil. Osnovni
peči so dodali tri manjše peči za brušeno in barvno steklo. Po letu 1840 so zgradili še brusilnico.
Med izdelki so prevladovale steklenice za mineralno vodo, črne šampanjske steklenice, kozarci
raznih mer in oblik, okensko steklo in celo barvne šipe ter zeleno, rjavo in kredno steklo. Izdelke
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so krasili z brušenjem in graviranjem ter poslikavo. Janisch (1885, 912) poroča, da so letno
proizvedli do 80 ton steklenih izdelkov v vrednosti okrog 30.000 goldinarjev. Izdelke so
izvažali v Italijo, posodo in okensko steklo pa so prodajali v Ljubljano, Novo mesto, Zagreb in
Karlovec. Tovorjenje končnih izdelkov je bilo v začetni dobi delovanja glažute zelo težavno in
zamudno. Dobrih poti, ki bi povezovale Jurklošter z bližnjimi prometnimi središči, ni bilo14
(Cimperšek 2016, 304). Bile so le zahtevne tovorne poti, ki so povezovale Jurklošter prek Lisce
s Sevnico ali prek Vrha nad Laškim z Laškim. Šele leta 1836 so začeli graditi cesto ob Gračnici
od Jurkloštra do Rimskih Toplic ter Zidanega mosta (Cimperšek 2016, 305).
Za Grohmanom je leta 1858 steklarno prevzel Edvard Heider, prav tako po rodu iz Sudetov. V
tem času je že začel kot kurivo v steklarnah prevladovati premog, to pa je pomenilo postopno
ugašanje glažut. Sprememb se je novi lastnik zavedal, zato je že leta 1856 odkupil zemljišče v
Hrastniku. Zemljišče je bilo v bližini premogovnika ter povezano z železnico, torej idealno za
produkcijo v spremenjenih industrijskih pogojih. Na njem je postavil tovarniško poslopje ter ga
opremil s steklarskimi napravami, ki jih je leta 1860 skupaj z delavci preselil iz jurkloštrske
glažute. Steklarska obrt je v dolini Gračnice zamrla. Na nekdanjo dejavnost spominjajo nekatera
krajevna imena (Nemški in Lahov graben) ter številna rodovna imena italijanskih in nemških
steklarjev (Cimperšek 2016, 306).

Slika 20: Glažuta v Jurkloštru. Pogled na lokacijo od jugozahoda (foto: K. Dremelj, 2017).

Ko je leta 1840 J. G. Seidl obiskal glažuto, je ugotavljal, da so na Bohorju izvrstni jambori za ladje, toda nobene
ceste, po kateri bi jih dostavili do Save (Cimperšek 2016, 304).
14

34

Slika 21: Glažuta v Jurkloštru. Lokacija glažute na Franciscejskem katastru (SI AS 177. K.o. Paneče, list A10).

8.5 Glažuta v Hrastju (Hrastje 1)
Najstarejša žusemska glažuta je stala verjetno že pred letom 1738 v k. o. Dobrina, severno od
vasi Hrastje (Cimperšek 2016, 306). Najstarejši pisni vir v zvezi z njo je iz tega leta, torej 1738.
Glažuta se omenja v zapuščinskem inventarju tedaj umrle grofice Marije Isabele Petazzi.
Gospoščina Žusem je bila namreč med leti 1730 in 1754 v posesti grofov Petazzi in Reising.
Inventarni popis tako omenja steklarja in kositrarja na glažuti, ki bi morala biti izplačana do
tega leta. Popis omenja tudi 66 steklenic za mineralno vodo (Sauerbrunnflaschen) in 228 kosov
raznega stekla ter nekaj orodja. Inventarni popis iz leta 1738 razkriva, da je glažuta obratovala
v režiji gospoščine, upravljal jo je Ferdinand Tomsche. Glažuta se omenja tudi v krstni knjigi
žusemske župnije v letu 1748, ko se za datum 26. 9. kot boter omenja Karel Novak, pisar na
glažuti (Rataj 2017, 66). Domneva se, da je glažuta prenehala delovati nekje do leta 1754, saj
je terezijanski kataster ne omenja več (Rataj 2017, 66).
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Ker je bila glažuta precej starejša od prvih natančnih kartografskih izmer, je te15 ne omenjajo.
Zato jo je težko postaviti v prostor. Rataj (2017, 66) domneva, da je stala v kraju Ječovo severno
od vasi Hrastje.

8.6 Glažuta v Hrastju (Hrastje 2)
Mlajša glažuta v Hrastju (Hrastje 2) je začela obratovati vsaj nekje pred letom 1778. Tega leta
jo je namreč upravnik žusemske gospoščine Cajetan Fux prepustil steklarju Ferdinandu
Tomschetu (Rataj 2017, 66). Glažuta je označena tudi na jožefinski vojaški karti kot Glasuta zu
Hrastie. V opisu pa je navedeno, da je v vasi Hrastje glažuta (Rajšp, Grabnar 1999a, 264).
Lokacija še danes nosi ledinsko ime Glažuta (slika 22). Glažuta je natančno kartirana tudi v
franciscejskem katastru (1825). Ta jo postavlja nekoliko severno od zaselka Hrastje ob
Drobinskem potoku v k. o. Dobrina (slika 23). Točnih podatkov, kdaj je glažuta prenehala
delovati, nimamo, verjetno pa je delovala vsaj do leta 1825, saj je vrisana na karti
franciscejskega katastra iz tega leta. Vsekakor lahko trdimo, da je propadla že pred letom 183616
(Cimperšek 2016, 306).

Slika 22: Glažuta v Hrastju (Hrastje 2). Pogled na lokacijo od vzhoda (foto: M. Golob, 2017).

Jožefinska vojaška karta, franciscejski kataster.
Ko je Johan Friedrich leta 1836 pridobival dovoljenje za postavitev glažute v Loki pri Žusmu, je navedel, da so
bili v okolici sledovi treh starejših, tedaj (leta 1836) že propadlih glažut (Cimperšek 2016, 306). J. Frederich je s
tem verjetno mislil na tri starejše žusemske glažute, ki jih obravnavam v tem poglavju. Gre za dve glažuti v Hrastju
(Hrastje 1 in 2) in eno v Dobrini.
15
16
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Slika 23: Glažuta v Hrastju (Hrastje 2). Lokacija glažute na franciscejskem katastru (SI AS 177. K.o. Dobrina, list A02).

8.7 Glažuta v Dobrini

Glažuta je označena na jožefinski vojaški karti, in sicer kot Glasuta zu Dobrina. V opisu pa je
pri vasi Dobrina označba Glasuta (Rajšp, Grabnar 1999a, 263). Glažuta v Dobrini je natančno
kartirana tudi na franciscejskem katastru, ta jo umešča v k. o. Laak (današnja Loka pri Žusmu)
ob Žamerškem potoku, dober kilometer južno od zaselka Žamerk (slika 24). Na tej karti je
označena kot Glass Hütten (slika 25). O delovanju te glažute lahko povemo le to, da je zagotovo
delovala okrog leta 1784 (Cimperšek 2016, 306), propadla pa je verjetno v okvirno istem času
kot glažuta v Hrastju (Hrastje 2).
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Slika 24: Glažuta v Dobrini. Pogled na lokacijo od jugovzhoda (foto: M. Golob, 2017).

Slika 25: Glažuta v Dobrini. Lokacija glažute na franciscejskem katastru (SI AS 177. K.o. Loka pri Žusmu, list A03).
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8.8 Glažuta v Loki pri Žusmu

Glažuta v Loki pri Žusmu je bila osnovana ob Žamerškem potoku (slika 26). Na karti tretje
vojaške izmere 1869–1887 je pri kraju Loka (Laak) označena kot Glasfabrik (slika 27). Leta
1837 jo je zgradil Johann Friederich. Ta je namreč tega leta sklenil pogodbo z lastnikom
Žusemske gospoščine grofom Harbuvalom Chamarom o poseku 900 johov17 gozda za potrebe
glažute. Dodatno je bil v pogodbi izpostavljen gozd v Vodolah pod Olimsko goro, čigar les so
lahko uporabljali za pridobivanje pepelike (Cimperšek 2016, 307). Glažuta v Loki pri Žusmu
je namreč kljub temu, da so v bližini našli manjša nahajališča premoga, ves čas svojega
obratovanja uporabljala les kot kurjavo in topilo.
Leta 1839 je kot zakupnik glažuto prevzel Joseph Gotscher, znan steklar iz Češke. Glažuta je
tedaj doživela pravi razcvet. V njej je bilo zaposlenih kar 180 ljudi, kar jo je sredi 19. stoletja
po velikosti uvrščalo na tretje mesto na Štajerskem. Izdelki te glažute so bili visokokakovostni18
in so jih večinoma prek Trsta, kjer je imela glažuta tudi svojega zastopnika, prodajali v Italijo,
Turčijo in tudi v Egipt (Rataj 2017, 68).
Joseph Gotscher se je po letu 1845 zapletel v sodni spor z grofom Harbuvalom Charmanom.
Ta je želel predhodno za glažuto določene količine lesa prodati drugam. V času sodnega spora
je Harbuval Charman leta 1855 prekinil pogodbo in Gotscherju celo zaplenil posekan les. Da
bi rešil svojo glažuto, je Gotscher sklenil petletno pogodbo z grofom Ignacem Attemsom,
lastnikom gospoščine Podčetrtek o sečnji in nakupu lesa. V pogodbi se omenja gozdni revir
Tinskega, na severozahodnem pobočju Rudnice, ki je bil predviden za izrabo lesa za potrebe
glažute. Spor z grofom Harbuvalom Charmanom se je končal šele po smrti Josepha Gotscherja
leta 1859, obrat pa je prevzel njegov sin Franc (Cimperšek 2016, 307–308).
Glažuto sta že naslednje leto prevzela brata Fieglmüller iz Češke. Povečala sta glažuto,
izboljšala kakovost in pomnožila izbor izdelkov, tako da je v tem času postala ena največjih
štajerskih steklarn. Ob Žamerškem, danes Tinskem potoku naj bi se tako vrtelo kar 6 vodnih
koles za pogon stop in velike brusilnice stekla. V letu 1862 so izdelali okoli 160 ton belega,
zelenega in obarvanega stekla. Izdelovali so različne izdelke, od pivskih posod do okenskega
stekla, toda glavni proizvod so bile še vedno steklenice za mineralno vodo. Donosno poslovanje
je Leopoldu Fiegelmüllerju omogočilo, da je leta 1864 kupil celotno gospoščino Žusem, skupaj

17

1 joh je 0,57 hektara.
Kakovost izdelkov iz glažute potrjuje dejstvo, da je Joseph Gotscher na notranjeavstrijski obrtni razstavi leta
1839 za svoje izdelke prejel bronasto medaljo za kvaliteto (Rataj 2017, 68).
18

39

z gradom in približno 500 hektarov gozdov. Leta 1871 je v Loki pri Žusmu dal postaviti manjšo
cerkev sv. Leopolda, v kateri je še danes moč videti steklene okrasne izdelke iz tedanje domače
glažute (Cimperšek 2016, 308).
Glažuta je že pred letom 1870 zašla v težave. Primanjkovati je začelo lesa, prevoz iz bolj
oddaljenih krajev pa je bil predrag. Proizvodnja se je močno skrčila, tako je bilo med letoma
1870 in 1873 zaposlenih le še 10 steklarjev in 10 brusilcev. Zaradi energetske krize je lastnik
leta 1877 zaprosil za odprtje premogovnika na Babni gori. Pravico so mu sicer podelili, vendar
do odprtja premogovnika ni prišlo. Glažuta je tako še naprej izkoriščala les za svojo
proizvodnjo. V tem času je postalo jasno, da se glažute ne morejo kosati z množično
industrijsko proizvodnjo, bazirano na premogu. Začele so propadati, enaka usoda je doletela
tudi loško glažuto. Životarila je še naslednje desetletje, peči pa so dokončno ustavili leta 1886
(Rataj 2017, 72–74).
V glavni stavbi nekdanje glažute so kasneje uredili čevljarsko delavnico, ki je delovala še do
časa med obema vojnama in je bila v lasti družine König (Rataj 2017, 74). Na tej lokaciji19 pa
je bila tudi do leta 1947 podružnična šola.

Slika 26: Glažuta v Loki pri Žusmu. Pogled na lokacijo od jugozahoda (foto: M. Golob, 2017).

19

Danes stoji tu avtobusno postajališče.
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Slika 27: Glažuta v Loki pri Žusmu. Lokacija glažute na karti tretje vojaške izmere (izsek) (Splet 2).

8.9 Glažuta v Olimju
Glažuto v bližini samostana Olimje je leta 1873 osnoval Fieglmüller, lastnik glažute v Loki pri
Žusmu. Glažuta je stala na ravnici nad dolino Olimskega potoka. Njene natančne lokacije ne
poznamo, domneva pa se, da so bile pomožne stavbe glažute na Osojnikovi domačiji, Pevčevi
in stari Jakopinovi hiši. Vse navedene stavbe je leta 1974 uničil potres (Cimperšek 2016, 309).
Glažuta je označena na karti tretje vojaške izmere (Splet 2), in sicer je kot Glasfabrik označena
pri kraju Olimie (Olimje) (slika 28).
Fieglmüllerjeva odločitev, da postavi glažuto v Olimju, je bila zelo tvegana. Že dobro desetletje
pred njeno ustanovitvijo so steklarne v Zagorju ob Savi, Hrastniku in Libojah uporabljale
premog v proizvodnji stekla in jo tako bistveno pocenile. Steklarski obrat v Olimju pa je še
vedno uporabljal les in ga lahko označimo kot zadnjo klasično glažuto na Kozjanskem. Mogoče
so pri ustanovitvi te glažute prevladali interesi grofa Attemsa, lastnika gospostev Pilštanj in
Podčetrtek. Ta je namreč hotel vnovčiti les iz svojih obsežnih gozdov (Cimperšek 2016, 309).
Glažuta je imela eno talilno peč, dve stopi, brusilnico in tudi svojo kuhalnico pepelike.
Zaposlovala je do 30 delavcev, brez drvarjev in voznikov. Obratovala je le 12 let, ko naj bi
domnevno zmanjkalo lesa v bližini. Bolj verjetno pa je, da je za les, ki ga je bilo v okolici
Olimja dovolj, Attems zahteval preveč. Kakor koli že, proizvodnja stekla je v letu 1885 močno
upadla, naslednje leto pa glažuta ni več obratovala (Rataj 2017, 76).
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Slika 28: Glažuta v Olimju. Lokacija glažute na karti tretje vojaške izmere (izsek) (Splet 2).
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9 Kozjanske glažute v kontekstu prostorske arheologije
9.1 Konceptualni okvir

Glažut na Kozjanskem ni moč razumeti le s pomočjo klasičnih orodij arheološke topografije.
Podatki v pisnih virih in historičnih kartah so razpršeni in jih je malo. Ker nobena od glažut ni
bila arheološko raziskana in dokazana, je težko opazovati morebitne kazalce na terenu. Da bi
lahko razumeli same lokacije glažut in njihovo prostorsko distribucijo, je potrebno predvsem
opazovati človekovo vedenje v prostoru in razumevanje le-tega. Prostorska arheologija nam
ponuja pristope in modele, na podlagi katerih lahko tolmačimo prostorsko organizacijo
arheološkega zapisa. Te pristope in modele pa je arheologija prevzela iz ekonomske geografije.
Za pionirje na področju prostorskih študij veljajo nemški ekonomski geografi iz 19. in prve
polovice 20. stoletja. Johann Heinrich von Thünen je prvi, ki je v svojem delu Izolirana država
(Das isolierte Stadt, 1828) opazoval organiziranost gospodarstva okrog centralne točke v
prostoru. Von Thünen je izdelal model ruralnega gospodarstva s tržnim centrom in kmetijskem
zaledjem, razdeljenim v štiri gospodarske cone, ki so koncentrično razporejene okrog centralne
točke. Von Thünen je na podlagi tako oblikovanega modela opazoval razmerje med prostorsko
distribucijo aktivnosti in izrabo tal ter ugotovil, da intenzivnost poljedelske dejavnosti postopno
upada z večanjem razdalje od centralne točke bivanja. Avtor je ugotovil tudi, da je racionalno
vedenje kmetov v prostoru tisto, ki predpostavlja takšno organizacijo rabe tal. Tako so na primer
najbližje centru tisti kmetijski izdelki, ki so hitro pokvarljivi ali težki in dragi za transport. Tisti
kmetijski izdelki, ki imajo daljši rok uporabe ali pa so lažji in cenejši za transport, pa so lahko
bolj oddaljeni od centra (Splet 3).
Za nadaljnji razvoj prostorskih študij je izredno pomembna ekonomsko-geografska šola iz
Cambridgea, tako imenovana nova geografija. Ta je na tradiciji nemških ekonomskih geografov
19. stoletja (predvsem Von Thünena) razvijala postopke formaliziranja in statistične ter druge
kvantitativne postopke za preučevanje in opisovanje človeškega vedenja v prostoru (Novaković
2003, 124).
Predstavnika te šole, C. Vita-Finzi in E. Higgs sta leta 1969 v svoji študiji prazgodovinske
ekonomije na palestinskem delu gore Carmel (Prehistoric economy in the Mount Carmes area
of Palestine: Site chatchment) prvič predstavila koncept analize najdiščnega zajetja. Vita-Finzi
in Higgs sta razvila analizo najdiščnih zajetij kot analitično orodje za raziskovanje relacije med
lokacijo najdišča in naravnimi viri. Avtorja sta tako ugotovila, da centralne točke – naselbine
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niso naključno postavljene v prostoru, temveč tako, da omogočajo maksimalni izkoristek
pridobivanja virov iz okolice. Najdiščno zajetje pa sta definirala kot prostor znotraj
ekonomičnega dosega, iz katerega naselje oz. centralna točka črpa surovine, pomembne za svoj
obstoj (Higgs, Vita Finzi 1970).
Avtorja poskušata tudi opredeliti kriterije za določitev takega prostora (najdiščno zajetje).
Glavna predpostavka za določitev obsega je ekonomična mobilnost oz. gibanje lovcevnabiralcev okrog središčne točke. Gibanje pa je pogojeno ali omejeno s topografskimi
značilnostmi okolice. Ker koncept najdiščnega zajetja sloni na taki predpostavki (ekonomična
mobilnost v prostoru), se je pokazala potreba po študijah gibanja v prostoru. Tako so se v okviru
tega koncepta razvile analize (analize stroškovnih razdalj, analize optimalnih poti), ki opazujejo
relacijo med porabo energije pri hoji in opravljeno razdaljo, upoštevajoč parametre, kot so čas,
poti, reliefne značilnosti itd.
Prostorske analize nove geografije je kmalu prevzela in začela razvijati tudi arheološka stroka.
Tukaj je treba omeniti I. Hodderja in C. Ortona, ki sta v delu Spatial Analysis in Archaeology
(1976) poudarila velik potencial formaliziranih in kvantitativnih prostorskih analiz za
arheologijo. Poudarita predvsem tri vidike takšnega potenciala, in sicer veliko večjo jasnost in
eksplicitnost kvantitativnega pristopa pri obravnavanju prostorskih pojavov, možnost
ugotavljanja pomenljivih obrazcev v strukturi prostorskih podatkov in možnost napovedovanja
lokacij in statusa še neodkritih najdišč (Novaković 2003, 129).
Zgoraj obravnavane prostorske študije so prišle do nekaterih pomembnih ugotovitev, ki jih
lahko navežemo na razumevanje prostorske logike glažut. In sicer, da na distribucijo oz.
organiziranost najdišč v prostoru vplivajo: 1. racionalno vedenje človeka v prostoru, 2. splošne
geografske značilnosti terena (vplivajo na pojavnost določenih virov) in 3. razmerje med
naravnimi viri in najdiščem (razdalja teh virov do najdišča).

9.2 Prostorska logika glažut

Glavni vzgib za snovanje glažut je bila ekonomsko-kapitalistična ideja. Torej doseči čim večji
profit s čim manjšimi vložki. Da bi dosegli čim večji ekonomski učinek, je bilo treba najprej
izbrati takšno točko v prostoru, ki bi glažuti omogočala najbolj ekonomično izrabo virov za
proizvodnjo stekla. Pri takšnem, ekonomsko upravičenem izboru lokacije za postavitev glažute
je bilo treba upoštevati nekatere prostorske dejavnike, ki jih bom obravnaval v tem poglavju.
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Prvi takšen dejavnik je pojavnost oz. prisotnost naravnih virov. Glažuta je namreč v
tehnološkem smislu predindustrijski manufakturni obrat in kot tak povsem odvisen od
energetske in snovne rabe vode in lesa. Vodo so tako uporabljali pri tehnološkem postopku
pridobivanja pepelike, izdelavi peči in talilnikov ter za pogon stop, žag in brusilnice. Zaradi
pogostih požarov je bila voda nepogrešljiva pri gašenju (Rataj 2017, 34). Glažuto so morali
zato postaviti ob potok, ki je pomenil stalni vir tekoče vode. Idealna točka v tem smislu je bilo
sotočje gozdnih potokov, kjer sta bila zajem vode in pretočnost večja. Prisotnost vodnih virov
je glažuti omogočala tudi izkoriščanje kremena. Tam, kjer ni bilo večjih peskokopov, bile pa
so prisotne silikatne kamnine (Kozjansko), so pobirali kamne kremenjaka iz potočnih strug
(Cimperšek 2017, 34). Reke so namreč iz pobočij vzpetin izpirale in nato transportirale velike
količine kremenjaka, ki se je nalagal v struge rečnih dolin.
Glažute so pri proizvodnji stekla potrebovale predvsem ogromno lesa. Povprečna glažuta z eno
talilno pečjo je letno porabila približno 5200 m3 drv za kurjavo. Za proizvodnjo pepelike pa je
letno zgorelo kar 10.400 m3 lesa (Cimperšek 2016, 173). Glažuta je potrebovala tudi velike
količine konstrukcijskega in tehničnega lesa, saj je bilo skoraj vse povezano z glažuto, izdelano
iz lesa – zgradbe, vodne riže, kalupi, zaboji za izdelke idr.
Naslednji pomemben dejavnik, ki je vplival na izbor lokacije glažute, je razdalja virov oz.
surovin do glažute. Ta je neposredno vplivala na transportne stroške. Ti se namreč povečujejo
z naraščanjem razdalje med glažuto in surovinsko bazo. Zaradi nuje po zniževanju transportnih
stroškov je bilo tako bistvenega pomena, da so bili najpomembnejši viri čim bližje glažuti. Iz
istega razloga so morali biti karseda blizu glažuti tudi tisti viri, ki bi jih bilo zaradi njihove teže
in okornosti stroškovno drago transportirati na cilj. Slednje vsekakor velja za les.
Transportni stroški prevoza lesa so namreč pred izgradnjo cest in železnic že na krajših
razdaljah presegli njegovo vrednost. Zato po kopnem niso prevažali večjih količin lesa dlje od
enega kilometra (Cimperšek 2016, 36). Za transport bukovine (lesa, ki so ga glažute največ
potrebovale) tudi ni veliko pripomogla bližina vodotokov, saj bukov les v vodi hitro potone.
Zaradi tega je bilo za glažuto bistvenega pomena, da so bila sečišča v neposredni bližini obrata.
Sečišča so tako pogosto ležala na pobočjih rečnih dolin v vidni razdalji od glažute. Bukove
hlode so lahko tako lažje spravljali v smeri gravitacije po pobočju navzdol. Pri tem pa so si
lahko pomagali tudi s suhimi ali vodnimi drčami – rižami (slika 29; Cimperšek 2016, 199).
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Slika 29: Prikaz vodne riže iz Lobnice na Pohorju. Delovala je vse do leta 1959 (Cimperšek 2016, 201).

Kako zelo je bila za glažuto pomembna čim krajša razdalja od virov lesa, nakazujejo tudi
pogoste selitve glažutarskih obratov. Danes na te selitve namigujejo ledinska in krajevna imena
(Stara Glažuta, Nova Glažuta). Dolgoročno je bilo namreč ceneje preseliti oz. osnovati nov
obrat v neposredni bližini še ne izkoriščenih sečišč, kot pa plačevati transportne stroške iz
oddaljenejših sečišč.
Oskrba glažute s pepeliko je bila manj problematična. Glažute so se s pepeliko oskrbovale tako,
da so jo proizvajale na lokaciji steklarskega obrata in tako izničile stroške transporta. Če pa so
se oskrbovale s pepeliko iz bližnjih kuhalnic, pa je bil njen transport precej lahek in zato poceni.
Pepeliko so namreč lahko zaradi njene majhne teže tovorili peš po gozdnih poteh in tudi po
brezpotjih (Cimperšek 2016, 155). Takšen cenen transport je zato glažuti omogočal, da je bil
prostor oz. gospodarsko zaledje, iz katerega je črpala pepeliko, precej večje kot na primer tisto
za izkoriščanje lesa.
Dejavnik, ki je navsezadnje pomembno vplival na lego glažute, je bil tudi dostop do tržišča.
Dostopnost pa je bila odvisna od razdalje in prometnih povezav med glažuto in tržiščem (Schreg
2013, 318). Ugodne prometne povezave so bile za glažuto bistvenega pomena. Steklene izdelke
je bilo treba s čim manjšimi izgubami (lomi) pretovoriti do bližnjega naselja. Glažute so se prek
prometnic v bližnjih krajih oskrbovale z materiali, storitvami in delovno silo. Zaradi tega so
glažute morale stati ob poteh (poljskih ali gozdnih, kasneje tudi ob utrjenih cestah) ali pa v
neposredni bližini poti. Arheologi, ki so raziskovali glažute v jugozahodno nemški pokrajini
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Spessart, so tako ugotovili, da so pri vseh 150 raziskanih lokacijah glažut razvidni sledovi
voznih poti (Krimm 1982, 62).
V smislu dostopa glažute do tržišča je zanimivo opazovati tudi razdaljo med obratom in
najbližjim naseljem (tržiščem). To sem opazoval na primeru prostorske organizacije glažut v
dolini reke Eschach med 17. in 19. stoletjem. Tako je moč opaziti, da so bile vse glažute do
prvega kraja Kreuzthal relativno blizu in sicer ne več kot štiri kilometre zračne razdalje (slika
30). Takšna razdalja pa je vsekakor omogočala ekonomično dnevno migracijo materiala,
storitev in delavne sile med glažuto in naseljem.

Slika 30: Primer prostorske organizacije glažut v dolini reke Eschach v južni Nemčiji (Schreg 2013, sl. 3, 319).

Naj na koncu tega poglavja omenim še, da so vplive zgoraj navedenih prostorskih dejavnikov
na izbiro lokacije za glažuto potrdili tudi rezultati izkopavanj. Ker obravnavane glažute na
Kozjanskem doslej niso bile arheološko raziskane, lahko za ilustracijo navedem rezultate
izkopavanj glažute pri kraju Schöneben v Zgornji Avstriji. Na karti izkopanih elementov
glažute je jasno razvidno, da je bila glažuta postavljena med potok in večjo gozdno cesto (slika
31). Odvisnost glažute od bližine virov (voda, les) lahko prepoznamo tudi v številnih historičnih
upodobitvah steklarskih obratov (slika 32).
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Slika 31: Tloris izkopanih elementov glažute v Schönelebnu. Glažuta je stala med (1) potokom in (2) večjo gozdno cesto
(Schwanzar 1994, sl.1, 117).

Slika 32: Glažuta iz Feistriztala. Kraj leži v vzhodnem delu Avstrijske Štajerske. Historični prikaz iz leta 1692 (Roth 1988,
123).
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10 Prostorske analize
Glavni cilj prostorskih analiz je preveriti in razumeti lokacije glažut v prostoru. S prostorskimi
analizami poskušam razumeti in ovrednotiti nekatere dejavnike, ki so vplivali na izbiro lokacije
za glažuto. Za predmet opazovanja sem si izbral 7 glažut, katerih lokacije je bilo moč natančno
določiti in kartirati s pomočjo pridobljenih informacij iz literature, predvsem pa s študijem
starih kart.20 Pri tem sem si pomagal z izseki iz načrtov franciscejskega katastra, ki sem jih
pridobil na spletni strani arhiva RS (Splet 4), kartografskimi izseki iz jožefinske vojaške karte
(Rajšp, Grabnar 1999b) in izseki iz karte tretje vojaške izmere (Splet 2). Lokacije teh sedmih
glažut sem nato opazoval na treh različnih prostorskih nivojih in v programskem okolju
Quantum Gis izvedel tri sklope prostorskih analiz.

10.1 Analize gospodarskega zaledja glažut
10.1.1 Namen analize
Namen tega sklopa analiz je, razumeti okolje, iz katerega so glažute črpale naravne vire.
Opazovani prostor je območje enega kilometra okrog posameznega obrata, ki sem ga definiral
kot gospodarsko zaledje glažute. Le-tega sem zamejil z radijem 1 kilometra okrog obrata, ker
ta razdalja označuje skrajno mejo, znotraj katere je bilo še mogoče ekonomično izkoriščati oz.
tovoriti večje količine lesa. Transport lesa je bil namreč že na krajše razdalje izredno zahteven
in drag, zato lesa niso tovorili po kopnem dlje od 1 kilometra (Cimperšek 2016, 36).
Znotraj tega območja sem nato opazoval značilnosti okolja. Najprej sem opazoval naklon
površja z namenom, ugotoviti, v kakšnem okolju – hribovitem ali ravninskem – so stali obrati.
Relief neposredno in posredno vpliva tudi na vegetacijo, od te pa je odvisna prisotnost oz.

Glažutam sem določil koordinate v prostoru tako, da sem za referenčno točko (ta predstavlja na kartah v
diplomskem delu določeno glažuto), kjer je bilo mogoče, določil osrednjo stavbo (talilnica stekla) glažute
prikazano na franciscejskem katastru. Glažutam, ki niso bile prikazane na franciscejskem katastru, ker so bile
mlajše (glažuta v Loki pri Žusmu) oz. starejše (Stara in Nova glažuta na Veterniku), seveda ni bilo mogoče na
takšen način določiti referenčne točke v prostoru. Pri določevanju osrednje stavbe v primeru najmlajše glažute
(glažuta v Loki pri Žusmu) nisem imel nikakršnih težav, saj je lega glažute v historičnih virih natančno določena
(Rataj 2017, 74). V primeru obeh starejših glažut pa je bilo nemogoče določiti takšno referenčno točko. Prikaz teh
dveh glažut na jožefinski vojaški karti namreč sam po sebi ne omogoča tako natančnega lociranja objektov v
prostoru. V primeru teh dveh glažut sem zato za referenco izbral takšno točko v prostoru, ki je najbolj skladna z
opisom lokacij v literaturi (glej 8. poglavje), prikazom lokacij na omenjeni karti in stanjem na terenu. V tem
primeru referenčne točke ne predstavljajo posamezne dele glažute ali manipulativne prostore, ampak predstavljajo
enovit pojem v prostoru.
20
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pojavnost surovin in naravnih virov (lesa, vode, pepelike21) potrebnih za proizvodnjo stekla
(Cimperšek 2016, 154–155). Le-te sem analiziral s pomočjo opazovanja rabe tal, kakršna je
bila v času izmere za franciscejski kataster (1825), z namenom ugotoviti, v kakšni meri se
pojavljajo omenjeni viri znotraj opazovanega območja. V tem sklopu analiz sem določil tudi
oddaljenost teh virov od lokacije glažute.

10.1.2 Metoda dela
Ta sklop analiz sem začel tako, da sem najprej izbranim sedmim glažutam določil koordinate
(x, y) oz. njihovo lego v prostoru. V programu Microsoft Excel sem ustvaril tabelo s sledečimi
podatki (ime glažute in njene koordinate) in jo kot datoteko v csv. formatu (ločeno z vejico)
uvozil v program Quantum GIS. Rezultat tega je sloj točk, ki predstavljajo lokacije glažut.
Analize reliefa sem se nato lotil tako, da sem na kartografski podlagi digitalnega modela
reliefa22 s pomočjo modula terenske analize ustvaril novo karto, ki je vsebovala izračunane
vrednosti naklonov. Te vrednosti sem nato razdelil v dva razreda: v hribe in doline. Za hribe
sem si izbral območja, kjer je bil nagib večji od 10 stopinj. Tako ustvarjeno karto sem nato
spremenil v vektorsko obliko oz. sloj. Iz tega sloja pa sem nato izračunal površino obeh
razredov znotraj opazovane skupne površine.
Analize rabe tal sem se lotil tako, da sem najprej iz Arhiva RS pridobil skenirane karte
franciscejskega katastra. Te posnetke sem nato uvozil v program in jih georeferenciral s
pomočjo lidarskega posnetka.23 To sem storil tako, da sem na obeh kartah (izseki iz
franciscejskega katastra in lidarski posnetek) digitaliziral vsaj pet skupnih točk. Na osnovi
razpačenih franciscejskih katastrskih kart sem nato digitaliziral rabo tal in lokacije naravnih
virov. S tem sem pravzaprav rekonstruiral izgled stare krajine in jo prikazal na sodobnem
lidarskem posnetku. Rabo tal sem kartiral v treh poenostavljenih razredih, ki sem jih določil na
podlagi legende rabe tal v franciscejskem katastru. Tako sem kartiral gozdne površine, ki
zajemajo mešani, listnati ali iglasti gozd, odprte kmetijske površine, ki zajemajo njive, pašnike
in travnike, in neagrarne površine, ki zajemajo močvirja, naselbinska jedra, zazidljive parcele
in drugo. Poleg rabe tal sem v tem sklopu kartiral tudi potek vodotokov znotraj opazovanega
območja. Prav tako sem kartiral potencialne pepelarne, ki sem jih na lidarskem posnetku
prepoznal kot manjše krožne anomalije premera do 5,6 m.

21

Pepelika seveda ni naravnega izvora; mislim na kuhalnice pepela oz. pepelarne, ki so proizvajale to surovino.
Uporabil sem državni DMR5 resolucije 5 m in je izdelek Geodetskega inštituta.
23
Lidarski posnetek je resolucije 1 m in je generiran iz podatkov državnega lidarskega snemanja.
22
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V analizi sem opazoval razdalje med naravnimi viri (najbližji vodotoki in pepelarne) in lokacijo
glažute. Gre za zračne razdalje med opazovanimi elementi, ki sem jih določil s pomočjo modula
Merjenje linij.

10.1.3 Rezultati
Opravljene analize naklona reliefa, rabe tal in meritev razdalj med lokacijami glažut in
naravnimi viri so dale naslednje rezultate:

Stara glažuta na Veterniku
V opazovanem območju 1 kilometra okrog glažute (slika 33) je 291 hektarov hribovitih površin
(priloga 14.1), kar predstavlja 92,6 % skupne kartirane površine (priloga 14.2). Ravninskih
površin je 23 hektarov, kar predstavlja 7,4 % skupne kartirane površine.
V kartiranem radiju 1 kilometra okrog glažute (slika 34) je bilo v času izmere za franciscejski
kataster 298 hektarov gozdnih površin (priloga 14.3), kar predstavlja 95 % skupne kartirane
površine (priloga 14.4). Odprtih kmetijskih površin je bilo 16 hektarov, kar predstavlja 5 %
skupne kartirane površine.
Stara glažuta na Veterniku je bila od najbližjega vodotoka – Medvednice oddaljena 6 metrov.
Pepelarn v kartiranem radiju 1 kilometra nisem odkril (priloga 14.5).

Nova glažuta na Veterniku
V opazovanem območju 1 kilometra okrog glažute (slika 35) je 288 hektarov hribovitih površin
(priloga 14.1), kar predstavlja 91,7 % skupne kartirane površine (priloga 14.2). Ravninskih
površin je 26 hektarov, kar predstavlja 8,3 % skupne kartirane površine.
V kartiranem radiju 1 kilometra okrog glažute (slika 36) je bilo v času izmere za franciscejski
kataster 200 hektarov gozdnih površin (priloga 14.3), kar predstavlja 63,7 % skupne kartirane
površine (priloga 14.4). Odprtih kmetijskih površin je bilo 98 hektarov, kar predstavlja 31,2 %
skupne kartirane površine. Neagrarnih površin je bilo 16 hektarov, kar predstavlja 5,1 % skupne
kartirane površine.
Nova glažuta na Veterniku je bila od najbližjega vodotoka – Rihtarjevega grabna oddaljena 3
metre. Pepelarne so bile prisotne v kartiranem radiju 1 kilometra, in sicer so bile od lokacije
glažute oddaljene 693 metrov (priloga 14.5).
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Slika 33: Stara glažuta na Veterniku. Analiza reliefa v radiju 1 kilometra od glažute.

Slika 34: Stara glažuta na Veterniku. Analiza rabe tal v radiju 1 kilometra od glažute.
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Slika 35: Nova glažuta na Veterniku. Analiza reliefa v radiju 1 kilometra od glažute.

Slika 36: Nova glažuta na Veterniku. Analiza rabe tal v radiju 1 kilometra od glažute.
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Glažuta na Polani pod Lisco
V opazovanem območju 1 kilometra okrog glažute (slika 37) je 262 hektarov hribovitih površin
(priloga 14.1), kar predstavlja 83,3 % skupne kartirane površine (priloga 14.2). Ravninskih
površin je 52 hektarov, kar predstavlja 16,6 % skupne kartirane površine.
V kartiranem radiju 1 kilometra okrog glažute (slika 38) je bilo v času izmere za franciscejski
kataster 177 hektarov gozdnih površin (priloga 14.3), kar predstavlja 56,4 % skupne kartirane
površine (priloga 14.4). Odprtih kmetijskih površin je bilo 116 hektarov, kar predstavlja 37 %
skupne kartirane površine. Neagrarnih površin je bilo 21 hektarov, kar predstavlja 6,6 % skupne
kartirane površine.
Glažuta na Polani pod Lisco je bila od najbližjega vodotoka – Lahovnice oddaljena 58 metrov.
Pepelarne v kartiranem radiju 1 kilometra niso bile prisotne (tabela 14.5).

Slika 37: Glažuta na Polani pod Lisco. Analiza reliefa v radiju 1 kilometra od glažute.
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Slika 38: Glažuta na Polani pod Lisco. Analiza rabe tal v radiju 1 kilometra od glažute.

Glažuta v Jurkloštru
V opazovanem območju 1 kilometra okrog glažute (slika 39) je 297 hektarov hribovitih površin
(priloga 14.1), kar predstavlja 94,5 % skupne kartirane površine (priloga 14.2). Ravninskih
površin je 17 hektarov, kar predstavlja 5,5 % skupne kartirane površine.
V kartiranem radiju 1 kilometra okrog glažute (slika 40) je bilo v času izmere za franciscejski
kataster 249 hektarov gozdnih površin (priloga 14.3), kar predstavlja 79,3 % skupne kartirane
površine (priloga 14.4). Odprtih kmetijskih površin je bilo 42 hektarov, kar predstavlja 13,4 %
skupne kartirane površine. Neagrarnih površin je bilo 23 hektarov, kar predstavlja 7,3 % skupne
kartirane površine.
Glažuta v Jurkloštru je bila od najbližjega vodotoka – Nemškega grabna oddaljena 15 metrov.
Pepelarne v kartiranem radiju 1 kilometra niso bile prisotne. Prvi sledovi pepelarn ležijo 1040
m od lokacije glažute (priloga 14.5).
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Slika 39: Glažuta v Jurkloštru. Analiza reliefa v radiju 1 kilometra od glažute.

Slika 40: Glažuta v Jurkloštru. Analiza rabe tal v radiju 1 kilometra od glažute.

56

Glažuta v Hrastju (Hrastje 2)
V opazovanem območju 1 kilometra okrog glažute (slika 41) je 270 hektarov hribovitih površin
(priloga 14.1), kar predstavlja 85,9 % skupne kartirane površine (priloga 14.2). Ravninskih
površin je 44 hektarov, kar predstavlja 14,1 % skupne kartirane površine.
V kartiranem radiju 1 kilometra okrog glažute (slika 42) je bilo v času izmere za franciscejski
kataster 218 hektarov gozdnih površin (priloga 14.3), kar predstavlja 69,4 % skupne kartirane
površine (priloga 14.4). Odprtih kmetijskih površin je bilo 93 hektarov, kar predstavlja 29,6 %
skupne kartirane površine. Neagrarnih površin je bilo 3 hektarov, kar predstavlja 1 % skupne
kartirane površine.
Glažuta v Hrastju je bila od najbližjega vodotoka – Drobinskega potoka oddaljena 23 metrov.
Pepelarne so bile prisotne v kartiranem radiju 1 kilometra, in sicer so bile od lokacije glažute
oddaljene 375 metrov (priloga 14.5).

Slika 41: Glažuta v Hrastju (Hrastje 2). Analiza reliefa v radiju 1 kilometra od glažute.
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Slika 42: Glažuta v Hrastju (Hrastje 2). Analiza rabe tal v radiju 1 kilometra od glažute.

Glažuta v Dobrini
V opazovanem območju 1 kilometra okrog glažute (slika 43) je 269 hektarov hribovitih površin
(priloga 14.1), kar predstavlja 85,7 % skupne kartirane površine (priloga 14.2). Ravninskih
površin je 45 hektarov, kar predstavlja 14,3 % skupne kartirane površine.
V kartiranem radiju 1 kilometra okrog glažute (slika 44) je bilo v času izmere za franciscejski
kataster 189 hektarov gozdnih površin (priloga 14.3), kar predstavlja 60,2 % skupne kartirane
površine (priloga 14.4). Odprtih kmetijskih površin je bilo 124 hektarov, kar predstavlja 39,5
% skupne kartirane površine. Neagrarnih površin je bilo 1 hektar, kar predstavlja 0,3 % skupne
kartirane površine.
Glažuta v Dobrini je bila od najbližjega vodotoka – Žamerškega potoka oddaljena 38 metrov.
Pepelarne so bile prisotne v kartiranem radiju 1 kilometra, in sicer so bile od lokacije glažute
oddaljene 715 metrov (priloga 14.5).
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Slika 43: Glažuta v Dobrini. Analiza reliefa v radiju 1 kilometra od glažute.

Slika 44: Glažuta v Dobrini. Analiza rabe tal v radiju 1 kilometra od glažute.
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Glažuta v Loki pri Žusmu
V opazovanem območju 1 kilometra okrog glažute (slika 45) je 248 hektarov hribovitih površin
(priloga 14.1), kar predstavlja 78,9 % skupne kartirane površine (priloga 14.2). Ravninskih
površin je 66 hektarov, kar predstavlja 21,1 % skupne kartirane površine.
V kartiranem radiju 1 kilometra okrog glažute (slika 46) je bilo v času izmere za franciscejski
kataster 233 hektarov gozdnih površin (priloga 14.3), kar predstavlja 74,2 % skupne kartirane
površine (priloga 4). Odprtih kmetijskih površin je bilo 81 hektarov, kar predstavlja 25,8 %
skupne kartirane površine.
Glažuta v Loki pri Žusmu je bila od najbližjega vodotoka – Tinskega potoka oddaljena 54
metrov. Pepelarne v kartiranem radiju 1 kilometra niso bile prisotne (priloga 14.5).

Slika 45: Glažuta v Loki pri Žusmu. Analiza reliefa v radiju 1 kilometra od glažute.
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Slika 46: Glažuta v Loki pri Žusmu. Analiza rabe tal v radiju 1 kilometra od glažute.

10.2 Analize prostorskih odnosov med glažuto in tržiščem
10.2.1 Namen analize
Namen prvega dela tega sklopa analiz je, prikazati dostopnost glažute do neke centralne točke.
Centralno točko sem definiral kot najbližje naselje, preko katerega se je glažuta oskrbovala z
materiali, storitvami in delovno silo (Cimperšek 2016, 155). Pretok teh dobrin je potekal v obeh
smereh, in sicer vsakodnevno. Če hočemo razumeti to medsebojno relacijo (naselje – glažuta),
je nujno poznati cestno omrežje, preko katerega je potekal pretok dobrin. Povedano drugače,
če hočemo preveriti dostopnost glažute do tržišča, je treba najprej razumeti potek cest med
glažuto in tržiščem. Zato je bila moja naloga, da na pregledni karti prikažem potek starega
cestnega omrežja. Prav tako pa sem na tem mestu opazoval in določil razdaljo med glažuto in
prvo večjo utrjeno potjo, ki je omogočala tovorni promet. Prostor, ki sem ga pri tem opazoval,
je območje med glažuto in prvim večjim krajem, ki je seveda funkcioniral sočasno s steklarskim
obratom.
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Namen drugega dela tega sklopa analiz je zamejiti in prikazati prostor, znotraj katerega se
pojavljajo glažute. Ta prostor sem na podlagi opazovanja prostorske distribucije glažut v dolini
reke Eschach (južna Nemčija, 40 km vzhodno od Bodenskega jezera) definiral kot območje 4
kilometrov okrog naselja. Znotraj tega opazovanega prostora sem nato določil tudi razdalje
posameznih glažut do naselja.

10.2.2 Metoda dela
Prvi del tega sklopa analiz (dostopnost glažute do tržišča) sem napravil tako, da sem na podlagi
predhodno georeferenciranih izsekov načrtov franciscejskega katastra kartiral omrežje poti na
lidarsko podlago. Omrežje poti sem kartiral tako, da sem ustvaril vektorski sloj linij in ga na
podlagi študije franciscejskega katastra razdelil v tri smiselne razrede poti. Vektorski sloj sem
tako razdelil na večje utrjene poti, manjše poljske ter gozdne poti in ga nato digitaliziral na
lidarsko podlago. V tem sklopu analiz sem nato z modulom merjenja linij določil najkrajšo
zračno razdaljo med glažuto in večjo utrjeno potjo.
Drugi del teh analiz (razdalja med glažuto in naseljem) sem napravil tako, da sem najprej trem
prepoznanim centralnim točkam – naseljem Kozje, Jurklošter in Loka pri Žusmu določil
koordinate (x, y) oz. njihovo lego v prostoru.24 V programu Microsoft Excel sem nato ustvaril
tabelo s temi prostorskimi podatki in jo kot datoteko v .csv formatu uvozil v program Quantum
GIS. Rezultat tega je bil programsko ustvarjen sloj točk, ki predstavljajo lokacije teh naselij. S
pomočjo modula multi ring buffer (koncentrični krogi) sem nato okrog teh točk ustvaril
območja z radijem 1, 2, 3 in 4 kilometrov. Znotraj teh območij sem nato opazoval in določil
razdalje med glažutami in naseljem.25

10.2.3 Rezultati
Opravljene analize prostorskih odnosov med glažuto in tržiščem so dale sledeče rezultate:

Naseljem Kozje, Jurklošter in Loka pri Žusmu sem določil koordinate v prostoru tako, da sem za referenčno
točko (ta predstavlja na kartah v diplomskem delu določeno naselje) izbral središče poligona, ki na franciscejskem
katastru označuje razporeditev stavb posameznega naselja.
25
Razdalje med naseljem in glažutami sem določil tako, da sem upošteval najkrajšo zračno razdaljo med točko, ki
na kartah (v diplomskem delu, 10. poglavje) predstavlja naselje in točko, ki na kartah predstavlja glažuto.
24
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Stara glažuta na Veterniku
V kartiranem območju med glažuto in naseljem (slika 47) je bil obrat od prve večje utrjene poti
oddaljen 1836 metrov, od večjega naselja Kozje pa 3356 metrov (priloga 14.6).

Nova glažuta na Veterniku
V kartiranem območju med glažuto in naseljem (slika 47) je bil obrat od prve večje utrjene poti
oddaljen 538 metrov, od večjega naselja Kozje pa 2217 metrov (priloga 14.6).

Slika 47: Omrežje poti med glažutami (Stara glažuta na Veterniku, Nova glažuta na Veterniku) in večjim naseljem (Kozje).

Glažuta na Polani pod Lisco
V kartiranem območju med glažuto in naseljem (slika 48) je bil obrat od prve večje utrjene poti
oddaljen 405 metrov, od večjega naselja Jurklošter pa 3356 metrov (priloga 14.6).

Glažuta v Jurkloštru
V kartiranem območju med glažuto in naseljem (slika 48) je bil obrat od prve večje utrjene poti
oddaljen 71 metrov, od večjega naselja Jurklošter pa 250 metrov (priloga 14.6).
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Slika 48: Omrežje poti med glažutami (glažuta na Polani pod Lisco, glažuta v Jurkloštru) in večjim naseljem (Jurklošter).

Glažuta v Hrastju (Hrastje 2)
V kartiranem območju med glažuto in naseljem (slika 49) je bil obrat od prve večje utrjene poti
oddaljen 31 metrov, od večjega naselja Loka pri Žusmu pa 3949 metrov (priloga 14.6).

Glažuta v Dobrini
V kartiranem območju med glažuto in naseljem (slika 49) je bil obrat od prve večje utrjene poti
oddaljen 950 metrov, od večjega naselja Loka pri Žusmu pa 2634 metrov (priloga 14.6).

Glažuta v Loki pri Žusmu
V kartiranem območju med glažuto in naseljem (slika 49) je bil obrat od prve večje utrjene poti
oddaljen 29 metrov, od večjega naselja Loka pri Žusmu pa 73 metrov (priloga 14.6).

64

Slika 49: Omrežje poti med glažutami (glažuta v Hrastju-Hrastje 2, glažuta v Dobrini, glažuta v Loki pri Žusmu) in večjim
naseljem (Loka pri Žusmu).

Rezultati analize so pokazali, da so bile vse obravnavane glažute od prvega večjega kraja
oddaljene manj kot 4 kilometre zračne razdalje. Dve glažuti, in sicer glažuta v Loki pri Žusmu
in glažuta v Jurkloštru sta bili v samih krajih oz. v neposredni bližini istoimenskih krajev. Prva
je bila oddaljena le 73 metrov, druga pa 250 metrov od istoimenskega kraja. Ostalih 5
obravnavanih glažut pa je bilo nekoliko bolj oddaljenih od prvega večjega kraja, in sicer od
2219 metrov, kolikor je bila oddaljena Nova Glažuta na Veterniku od Kozjega, do 3949 metrov,
kolikor je bila oddaljena glažuta v Hrastju od Loke pri Žusmu. Slednja je bila od obravnavanih
glažut tako najbolj oddaljena od prvega večjega kraja.
Rezultati kartiranj starega cestnega omrežja so pokazali, da so imele vse obravnavane glažute
urejen oz. omogočen dostop do tržišča (sl. 47–49). Nekatere med njimi so stale neposredno ob
večjih utrjenih poteh, in sicer glažuta v Loki pri Žusmu (73 metrov), glažuta v Jurkloštru (71
metrov) ter glažuta v Hrastju (31 metrov). Spet druge pa so stale ob gozdnih oz. poljskih poteh
in so bile od večje utrjene poti nekoliko bolj oddaljene, in sicer od 405 metrov (glažuta na Polani
pod Lisco) do 1836 metrov (Nova glažuta na Veterniku).

65

10.3 Analiza regionalnega cestnega omrežja
10.3.1 Namen analize
Namen tega sklopa analiz je razumeti in prikazati vpliv cestnega omrežja na distribucijo glažut
v prostoru. Na tem mestu predpostavljam, da je na podlagi natančnega razumevanja gostote in
poteka cestnega omrežja mogoče ugotavljati, kam so lokalni naselbinski centri (Kozje,
Jurklošter, Loka pri Žusmu) z okoliškimi glažutami gospodarsko gravitirali. V sozvočju s to
predpostavko sem zato opazoval širši geografski prostor med rekami Savinjo, Savo, Sotlo in
Voglajno. Te reke so bile pomembne gospodarsko-prometne arterije predindustrijske dobe, ob
katerih so potekale pomembne regionalne prometnice (Curk 1986). Ob teh prometnicah pa so
stala tudi večja upravna središča. Namen te analize je, da v tem opazovanem prostoru prikažem
in nato določim trase tistih cest, ki so omogočale dostop lokalni steklarski produkciji do teh
pomembnih prometnic (rek ali cest) in upravnih središč.

10.3.2 Metoda dela
Tega sklopa analiz sem se lotil tako, da sem najprej pridobil tri historične kartografske podlage,
ki so zajemale oz. prikazovale opazovani prostor v različnih časovnih obdobjih. Uporabil sem
jožefinsko vojaško karto, katere izmera za notranje avstrijske dežele je nastala v letih 1784–
1785 (Splet 5), specialno karto dežele Štajerske (Der Südlicher Theil von Untersteyermark oder
der Cillier Kreis) iz leta 1793 (Splet 6) ter splošno karto dežele Štajerske (General-Karte des
Herzogthums Steyermark) iz leta 1842 (Splet 7). Karte tako okvirno pokrivajo čas delovanja
obravnavanih glažut, in sicer so v letih 1784–1785 delovale štiri glažute, v letu 1793 tri, v letu
1842 pa dve obravnavani glažuti (priloge 14.7, 14.8 in 14.9).
Vse tri historične karte sem nato uvozil v program in georeferenciral s sodobno karto. Na
podlagi ustrezno georeferenciranih starih kart sem digitaliziral staro cestno omrežje na današnjo
karto. Omrežje sem kartiral tako, da sem na podlagi opazovanja starih kart določil dva razreda
poti. Večje, pomembnejše poti sem poimenoval regionalne ceste, manjše pa sem poimenoval
lokalne ceste.
Na podlagi kartiranega starega cestnega omrežja sem nato določil potencialne trase cest, preko
katerih je bila steklarska produkcija (glažute, lokalna naselja) povezana s pomembnimi
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regionalnimi prometnicami in upravnimi središči. Tako določene trase cest pa pomenijo v
bistvu smer, kamor je gospodarsko gravitirala steklarska produkcija.

10.3.3 Rezultati
Na podlagi prikaza starega cestnega omrežja sem pridobil sledeče rezultate, ki jih podajam v
obliki določenih cestnih tras za posamezna območja:

Glažute na območju Kozjega
Stara in Nova glažuta na Veterniku (priloga 14.7) sta imeli dostop proti Savi oz. Brežicam preko
cestne trase Kozje–Podsreda–Pišece–odsek Brezovica–Župelevec–Brežice.
Glažuti sta imeli dostop proti severovzhodu oz. Rogaški in Rogatcu preko cestne trase Kozje–
Buče–Prelasko–Golobinjek–Podčetrtek–Mestinje–Podplat–Tekačevo–Rogaška–Rogatec.

Glažute na območju Jurkloštra
Glažuti na Polani pod Lisco (priloga 14.8) in v Jurkloštru (priloga 14.9) sta imeli dostop proti
Savi oz. Sevnici preko dveh cestnih tras, in sicer Jurklošter-Polana–Lisca–Razvor–Breg–
Sevnica in Jurklošter–Polana–Lisca–Razvor–Sevnica.
Glažuti sta imeli dostop proti Savinji oz. Laškem preko cestne trase Jurklošter–Mišji Dol–Vrh
nad Laškim–Marija Gradec–Laško.
Glažuti sta imeli dostop tudi proti vzhodu do Kozjega oz. regionalne poti ob Sotli preko cestne
trase Jurklošter–Marijina vas–Planina-Šentvid–Lesično–Kozje.

Glažute na območju Loke Pri Žusmu

Glažute v Hrastju (Hrastje 2), Dobrini (priloga 14.7) in v Loki pri Žusmu (priloga 14.9) so imele
dostop proti severovzhodu oz. Rogaški in Rogatcu preko cestne trase Loka pri Žusmu–Tinsko–
Roginska Gorca–odsek Sodna Vas–Mestinje–Podplat–Tekačevo–Rogaška–Rogatec.
Glažute so imele dostop proti severu oz. Šentjurju preko cestne trase Loka pri Žusmu–Žamerk–
Dobrina–Hrastje–Drobinsko–Gorica pri Slivnici–Šentjur.
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11 Razprava
Z analizami gospodarskega zajetja glažute, znotraj katerega sem analiziral relief, rabo tal in
oddaljenost nekaterih virov od glažute, sem ugotovil, da so vse obravnavane glažute imele v
opazovanem radiju 1 kilometra več kot 75 % hribovitih površin. Najmanj hribovitih površin je
imela Glažuta v Loki pri Žusmu (78,9 %), največ pa Glažuta v Jurkloštru (94,5 %). Prav tako
so imele vse glažute v radiju 1 kilometra tudi velik delež gozdnih površin. Tako so imele vse
več kot 50 %-ni delež gozda znotraj svojega gospodarskega zaledja. Najmanj gozdnih površin
je imela glažuta na Polani pod Lisco (56,4 %), največ pa Stara glažuta na Veterniku s kar 95 %
gozda znotraj opazovanega prostora. Ta sklop analiz je pokazal tudi, da so imele vse glažute v
bližini na voljo vir tekoče vode. Vse glažute so bile namreč od prvega potoka oddaljene manj
kot 60 m. Stara glažuta na Veterniku je bila oddaljena od vodotoka le 3 m, najdlje pa je bila od
vodotoka oddaljena glažuta na Polani pod Lisco, in sicer 58 m. Znotraj opazovanega prostora
sem prav tako določil potencialne pepelarne. Od obravnavanih 7 glažut se pri štirih glažutah
kažejo sledovi žganja pepela in proizvodnje pepelike. Znotraj radija 1 kilometra sem te sledove
ugotovil pri Novi glažuti na Veterniku, glažuti v Hrastju in glažuti v Dobrini. Pri glažuti v
Jurkloštru pa so sledi proizvodnje pepelike le nekoliko izven radija 1 kilometra, in sicer se
pojavijo 1040 m od lokacije glažute.
Na podlagi teh rezultatov lahko zagotovo trdim, da so glažute stale neposredno ob potokih v
pretežno hribovitem in gozdnatem okolju. Kar pa ne preseneča, saj so bile glažute kot
predindustrijski manufakturni obrati predvsem odvisne od snovne in energetske porabe vode in
lesa. Rezultati govorijo tudi v prid domnevi, da so bili tisti viri, ki so bili najpomembnejši ali
zahtevni za transport, najbližje steklarskim obratom. V primeru vodnih virov in lesa je iz
dobljenih rezultatov to jasno razvidno.
Glažute so poleg zgoraj navedenih virov potrebovale tudi pepeliko, ki je služila kot topilo pri
proizvodnji steklene mase. Za proizvodnjo pepelike pa so bile potrebne velike količine pepela
(Cimperšek 2016, 173). Zato ne preseneča, da rezultati kartiranja na lidarskem posnetku
nakazujejo sledove pepelarn v bližini nekaterih steklarskih obratov. Rataj (2017, 22 ) opozarja
na zelo intenzivno proizvodnjo pepela na prostoru med Savinjo, Savo in Sotlo. V pisnih virih
oz. natančneje v številnih pritožbah zaradi nedobavljene pepelike se omenjajo pepelarji iz
Jurkloštra, Bohorja, Kozjega in z območja gospoščine Žusem (Rataj 2017, 18–24).
V zvezi s kartiranimi sledovi pepelarn naj omenim tudi dejstvo, da razdalja oz. bližina pepelarn
ni igrala tako pomembne vloge kot bližina vode in lesa. Pepeliko so namreč lahko proizvajali
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bodisi na sami lokaciji glažute ali pa so jo zaradi njene majhne teže lahko tovorili iz bolj
oddaljenih krajev (Cimperšek 2016, 145; prim. Rataj 2017, 34). Zato predpostavljam, da prav
zaradi tega pri nekaterih glažutah nisem zasledil sledov pepelarn v območju 1 kilometra, saj so
jo verjetno proizvajali izven opazovanega območja ali pa so jo glažute uvažale, kakor navajajo
omenjeni raziskovalci.
Analize prostorskih odnosov med glažuto in tržiščem, v okviru katerih sem preverjal dostopnost
in razdaljo glažut do prvega večjega kraja, so pokazale, da so bile vse obravnavane glažute od
prvega večjega kraja oddaljene manj kot 4 kilometre. Dve glažuti, in sicer glažuta v Jurkloštru
in glažuta v Loki pri Žusmu, sta bili v neposredni bližini istoimenskih krajev. Prva glažuta je
bila od Jurkloštra oddaljena 250 metrov, druga glažuta pa od Loke pri Žusmu 73 metrov. Ostale
glažute so bile bolj oddaljene od bližnjih krajev, in sicer od 2219 metrov, kolikor je bila
oddaljena Nova Glažuta na Veterniku od Kozjega, do 3949 metrov, kolikor je bila oddaljena
glažuta v Hrastju od Loke pri Žusmu.
Na podlagi prikaza starega cestnega omrežja med glažuto in naseljem sem določil tudi najkrajšo
zračno razdaljo med prvo boljšo/utrjeno potjo in glažuto. Rezultati so pokazali, da so bile tri
glažute, in sicer glažuta v Jurkloštru (71 metrov), glažuta v Loki pri Žusmu (73 metrov) in
glažuta v Hrastju (31 metrov) v neposredni bližini takšne poti. Ostale glažute so bile od
boljše/utrjene poti oddaljene od 405 (glažuta na Polani pod Lisco) do 1836 metrov (Nova
glažuta na Veterniku).
Zgoraj navedeni rezultati kažejo na pomembno vlogo ugodnih cestnih povezav in relativne
bližine tržišča pri izboru lokacije za glažuto (Cimperšek 2016, 155). Na podlagi dobljenih
rezultatov trdim: prvič, da so vse glažute ležale v bližini večje lokalne poti, in drugič, da so bile
relativno blizu večjim lokalnim naseljem. V zvezi s prvo trditvijo navajam ugotovitev
Cimperška (2016, 155), ki pravi, da so lahko imele glažute, ki so bile oddaljene več kot dve uri
hoda od javne ceste, že težave z rentabilnostjo poslovanja in oskrbo. To pomeni, da je morala
biti razdalja med glažuto in javno cesto takšna, da so jo lahko prehodili prej kakor v dveh urah.
Rezultati analize se vsekakor skladajo s to ugotovitvijo, saj so bile vse obravnavane glažute od
takšne poti oddaljene precej manj kakor dve uri hoda.
V zvezi z drugo trditvijo poudarjam, da sem vse obravnavane glažute lahko lociral znotraj radija
4 km od teh naselij (priloge 14.10, 14.11 in 14.12). Takšna razdalja vsekakor ni naključje.
Glažuti je omogočala, da se je prek tega naselja dnevno oskrbovala z delovno silo, surovinami,
gospodinjskimi potrošnimi dobrinami in storitvami. Podoben vzorec prostorskega razmerja sem
zaznal tudi pri nekaterih bolje raziskanih glažutah v tujini. Tako sem meril najkrajše zračne
razdalje med glažutami (iz doline reke Eschach v južni Nemčiji) ter prvim večjim naseljem
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Kreuzthalom in pri tem ugotovil, da tamkajšnje glažute od prvega večjega kraja niso oddaljene
več kot 4 kilometre najkrajše zračne razdalje.
Če primerjamo rezultate meritev razdalj med posameznimi glažutami in naselbinami, lahko
opazimo tudi to, da glažuti v Jurkloštru in Loki pri Žusmu močno izstopata v smislu
oddaljenosti od naselja. Obe sta namreč umeščeni precej bližje naselja kot ostale glažute. Ta
podatek sam po sebi ne pove veliko, če pa ga povežemo s podatki iz pisnih virov, pridemo do
zanimivih ugotovitev. Obe glažuti sta bili namreč od vseh obravnavanih glažut najmlajši.
Nastali sta v prvi polovici 19. stoletja in sta obratovali sorazmerno dolgo v primerjavi z ostalimi
glažutami. Po velikosti in pomembnosti sta daleč presegli ostale manjše in starejše glažute
(Cimperšek 2016, 355).
Tako se nakazuje odnos med razdaljo od naselij in časom nastanka glažut. Kot kaže, so bile
starejše glažute (osnovane v 18. stoletju) nekoliko bolj oddaljene od naselij kot tiste mlajše
(osnovane v 19. stoletju), ki so bile v neposredni bližini naselja oz. v samem naselju. Razlog za
takšno selitev obratov je ta, da se je v 19. stoletju močno povečalo povpraševanje po steklarskih
izdelkih (Cimperšek 2016, 299), kar je sililo lastnike glažut, da so izbirali takšne lokacije, ki so
omogočale proizvodnjo tudi večjim obratom. Konkretno to pomeni, da so se glažute selile v
srednje ali spodnje predele rečnih dolin v neposredno bližino naselij. Bližina naselja pa pomeni
boljše prometne povezave, več delovne sile in več prostora za steklarski obrat.
Rezultati analize regionalnega cestnega omrežja, ki so prikazani kot kartirane trase cestnega
omrežja na širšem območju Kozjanskega v letih 1784–1842 (priloge 14.7, 14.8 in 14.9), kažejo,
da so imele vse obravnavane glažute omogočen dostop bodisi do glavnih komercialnih poti,
plovnih rek ali pa večjih upravnih središč v regiji. Kot kažejo rezultati kartiranj, je bila gostota
in kvaliteta cestnega omrežja na Kozjanskem v času delovanja glažut boljša, kakor jo opisujejo
številni avtorji. Kozjansko tako številni povezujejo s prometnim zakotjem, kar pa drži le delno.
Regija se je namreč od 18. stoletja začela počasi odpirati. Oblast je zato od 18. stoletja dalje
vlagala precej truda v obnovo in izgradnjo prometnic. V zvezi s tem se omenjajo številne nove,
popravljene in prekvalificirane cestne trase v prostoru med Savinjo, Savo in Sotlo (Curk 1986,
145).
Na podlagi opazovanja usmerjenosti starega cestnega omrežja lahko ugotavljamo tudi, kam so
potencialno gospodarsko gravitirali obravnavani steklarski produkcijski centri. Rezultati tako
nakazujejo, da so glažute na področju Jurkloštra gravitirale proti Savinji in Savi oz. Laškemu
in Sevnici (prilogi 14.8 in 14.9), glažute na območju Kozjega in Žusma pa proti severovzhodu
oz. Rogaški Slatini (prilogi 14.7 in 14.9). Slednje so namreč večinoma proizvajale steklenice
za mineralno vodo in jih pošiljale v Rogaško Slatino (Cimperšek 2016, 298–299).
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12 Zaključek
Podatki iz historičnih virov kažejo, da je na Kozjanskem od prve polovice 18. stoletja do druge
polovice 19. stoletja delovalo 9 glažut. Glažute doživijo številčni višek s koncem 18. stoletja.
Regija tedaj postane poleg Pohorja glavni produkcijski center gozdnega stekla na Slovenskem.
Glavni razlog za to je bil, da je imela regija odlične surovinske pogoje oz. izobilje še
nedotaknjenih bukovih gozdov. Razvoj v tem času še dodatno pospešujejo ugodne razmere na
trgu oz. kriza tradicionalno močnih čeških in zgornještajerskih steklarskih centrov. Razvoj
glažut je navsezadnje močno pospeševalo izredno povpraševanje po ustekleničeni vodi iz
bližnjih mineralnih vrelcev v Rogaški Slatini. Glažute na Kozjanskem so namreč večinoma
proizvajale tipizirane steklenice za mineralno vodo, t. i. Sauerbrunnflaschen, izkupiček od
prodaje le-teh pa jim je pomenil glavni vir preživetja (Cimperšek 2016, 297; prim. Guss 1978,
134).
Rezultati opravljenih prostorskih analiz so pokazali, da so glažute na Kozjanskem nastajale v
hribovitem in gozdnatem okolju. Vse obravnavane glažute so tako imele v opazovanem radiju
1 kilometra več kot 75 % hribovitih površin in tudi več kot 50 % gozdnih površin. Vse glažute
so stale v neposredni bližini potokov ali ob sotočjih. Rezultati so pokazali tudi, da so vse glažute
ležale v bližini večje lokalne poti, od katere so bile vse glažute oddaljene manj kot 2 kilometra.
Glažute so prav tako ležale relativno blizu večjim lokalnim naseljem. Vse obrate lahko tako
zasledimo znotraj radija 4 kilometrov od prvega večjega naselja. V zvezi z opazovanjem razdalj
med glažuto in prvim večjim naseljem ugotavljam še, da so mlajše glažute (osnovane v 19.
stoletju) stale v neposredni bližini večjega naselja oz. v samem naselju. Starejše glažute
(osnovane v 18. stoletju) pa so od naselij nekoliko bolj oddaljene.
Rezultati kartiranj lokalnega in regionalnega cestnega omrežja kažejo, da so imele glažute
urejen dostop do tržišča. Na lokalni ravni to pomeni, da so bili vsi steklarski obrati prek gozdnih,
poljskih ali pa večjih utrjenih poti povezani z večjimi lokalnimi centri. Glažute so se prek
lokalnega omrežja v teh lokalnih centrih oskrbovale z materiali, storitvami in delovno silo. Na
regionalni ravni pa to pomeni, da so bile vse glažute prek lokalnih tovornih poti povezane z
glavnimi komercialnimi potmi, plovnimi rekami in večjimi upravnimi središči. Takšen stik jim
je omogočal izvoz in prodajo izdelkov na trgu. Glažute na Kozjanskem so bile tako povezane
oz. so gospodarsko gravitirale proti pomembnim prometnicam ob Savi in Savinji ali pa so
gravitirale proti pomembnemu zdraviliškemu centru Rogaška Slatina, kamor so pošiljale veliko
večino proizvedenih izdelkov.
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Če nekoliko strnem vse rezultate, pridem na koncu do ugotovitve, da so snovalci glažut pri
izboru lokacije za nov obrat vsekakor upoštevali nekatere prostorske dejavnike (pojavnost oz.
prisotnost naravnih virov, razdalje naravnih virov do glažute, dostop do tržišča oz. razdalje od
poti in naselij), ki sem jih opazoval in vrednotil v diplomskem delu. Lokacije, ki so jih izbrali
ob upoštevanju teh prostorskih dejavnikov, so glažutam omogočale najbolj učinkovito izrabo
virov in povezavo s tržiščem, ki je bila ključnega pomena za njihovo pozitivno poslovanje.
Glažute na Kozjanskem se niso ohranile v današnji čas. Njihov propad je povezan s prihodom
industrializacije, ki je oplazila te kraje šele v drugi polovici 19. stoletja. Industrializacija je v
bistvu pomenila začetek množične uporabe fosilnih goriv in širjenje železniškega omrežja. Ta
dva dejavnika sta glažute prisilila, da so se iz gozdov preselile ob nahajališča premoga ali v
bližino železnic. Glažute, ki so se preselile in se preobrazile v steklarske tovarne, so preživele,
tiste, ki pa so ostale v gozdovih, so propadle. Glažute na Kozjanskem so ostale v gozdovih in
so koncem 19. stoletja propadle (Cimperšek 2016, 10).
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13 Summary
The data from historical sources shows that between the first half of the 18th century and the
second half of the 19th century there were 9 active glasshouses in the region of Kozjansko. The
number of glasshouses reached its peak at the end of the 18th century. Beside the Pohorje region
Kozjansko was the biggest producer of the so-called forest glass in Slovenia at the time. The
main reason was the excellent availability of raw materials in the region and an abundance of
wood from the pristine beech forests nearby. The favourable market conditions and the
production crisis of the traditionally strong Czech and Lower Styrian glasswork centres
additionally accelerated the development in this region. The expansion and increase in the
numbers of the glasshouses was strongly spurred by an increased demand for bottles for bottling
the water from the nearby mineral springs in Rogaška Slatina. The glasshouses in Kozjansko
mainly produced standardized bottles for carbonized mineral water, the so called
Sauerbrunnflaschen, and the profit they made from it represented the main source of their
livelihood (Cimperšek 2016, 297; comp. Guss 1978, 134).
The results of the performed spatial analysis show that the glasshouses in Kozjansko were built
in a hilly and wooded environment. The observational radius of 1 km around each of the
glasshouses included in the analysis shows that the terrain consisted of more than 75 % hilly
terrain and more than 50 % wooded terrain. All the glasshouses were located in the immediate
vicinity of a stream or a river confluence. The results also show that all the glasshouses were
built in the vicinity of the more important local routes, usually less than 2 km away from them.
The glasshouses were also located relatively close to bigger local settlements. All the glasswork
plants were located inside a 4 km radius of a bigger settlement. While observing the distances
between the glasshouses and any bigger settlements in their vicinity, I also noticed that the
smaller glasshouses (established in the 19th century) were located in the immediate vicinity of
a bigger settlement or inside the settlement. The older glasshouses (established in the 18th
century) were located somewhat further away from the settlements.
The results of the local and regional road network mapping show that the glasshouses had a
well-established access to the market. On a local level this means that all the glasswork plants
were connected to the bigger local centres through various forest paths, field paths or bigger
beaten paths. The local network of roads and paths provided the glasshouses with a steady
supply of raw materials, services and workforce from these local centres. On a regional level
this means that all the glasshouses were connected to the main commercial routes, navigable
rivers and bigger administrative centres through a network of local freight routes. This enabled
73

them to export and sell their products on the market. In this way the glasshouses in Kozjansko
were connected to and gravitated towards the important traffic roads along the rivers Sava and
Savinja or towards the important spa centre Rogaška Slatina, to where large quantities of their
glass products were shipped.
To sum up the results, we can conclude that the glasshouse planners paid great attention to and
took into account many environmental and spatial factors, which I observed and evaluated in
this thesis, when choosing the appropriate location for a new glasshouse (availability and
accessibility of natural resources, distance between the glasshouses and the natural resources,
access to the market and the distance to different routes and settlements). The locations which
were chosen by taking into account the mentioned spatial factors enabled the glasshouses to
efficiently use the natural resources as well as an excellent connection with the market, which
was crucial for the glasshouses to operate profitably.
The glasshouses of the Kozjansko region have not been preserved to the present day. The
decline of glasshouses is connected to the spread of industrialization, which reached these parts
only in the second half of the 19th century. Industrialization actually meant the beginning of
fossil fuel usage and the spread of the railroad network. These two factors forced the
glasshouses to be moved from wooded areas closer to coal deposits or railroads. The
glasshouses which moved and transformed into glass factories survived and the glasshouses
which remained in the wooded areas soon went out of business. The glasshouses in Kozjansko
remained in the wooded areas and closed down and ceased to exist at the end of the 19th century
(Cimperšek 2016, 10).
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15 Priloge
15.1 Prikaz rezultatov (v hektarih) analize reliefa v radiju 1 kilometra od
posamezne glažute.
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15.2 Prikaz rezultatov (v odstotkih) analize reliefa v radiju 1 kilometra od
posamezne glažute.
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15.3 Prikaz rezultatov (v hektarih) analize rabe tal v radiju 1 kilometra od
posamezne glažute.

Raba tal v radiju 1 km
350
300

298
249

v hektarih

250
177

200
150
42

23

189
124

116

98

100
50

233

218

200

21

16

93
16

0

81
3

1

0

0
Glažuta v
Jurkloštru

Glažuta na
Poljani pod
Lisco

gozdne površine

Stara glažuta Nova glažuta
na Veterniku na Veterniku

Glažuta v
Hrastju
(Hrastje 2)

odprte kmetijske površine

Glažuta v
Dobrini

Glažuta v Loki
pri Žusmu

neagrarne površine

15.4 Prikaz rezultatov (v odstotkih) analize rabe tal v radiju 1 kilometra od
posamezne glažute.
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15.5 Prikaz rezultatov meritev razdalj med nekaterimi naravnimi viri in
lokacijami glažut.
Ime glažute
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15.6 Prikaz rezultatov meritev razdalj med prvim večjim naseljem/večjo
utrjeno potjo in lokacijami glažut.
Ime glažute
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15.7 Karta stanja cestnega omrežja iz leta 1784/85 na prostoru med Savinjo,
Savo in Sotlo.
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15.8 Karta stanja cestnega omrežja iz leta 1793 na prostoru med Savinjo,
Savo in Sotlo.
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15.9 Karta stanja cestnega omrežja iz leta 1842 na prostoru med Savinjo,
Savo in Sotlo.
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15.10 Prikaz razdalj med glažuto (Stara glažuta na Veterniku, Nova glažuta
na Veterniku) in večjim lokalnim krajem (Kozje).
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15.11 Prikaz razdalj med glažuto (glažuta na Polani pod Lisco, glažuta v
Jurkloštru) in večjim lokalnim krajem (Jurklošter).
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15.12 Prikaz razdalj med glažuto (glažuta v Hrastju-Hrastje 2, glažuta v
Dobrini, glažuta v Loki pri Žusmu) in večjim lokalnim krajem (Loka
pri Žusmu).
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