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Otokar iz Konjic podeli v blagor svoje duše ter duš svojih soprog in vseh svojih
sorodnikov dve kmetiji s pritiklinami v Oplotnici cerkvi v dolini sv. Janeza z roko
gospoda Leopolda, sina avstrijsko-štajerskega vojvode Leopolda, v navzočnosti
priorja Nikolaja in konventa rečene cerkve.
Priče ... gospod Roberto de REETSACH, gospod Ottone de Radisdorf gospod
Ortolfo de Blanchenstein, gospod Marquardo de Boseth.
Listina jo hila i/dana lota 1206 v Zičah, hranjena jr v Stoiormiirkisolios Landcsarchivu v Gradcu
pod sign. AUR 341.
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ZBORNIKU

NA

POT

Drevo potrebuje korenine,
človekove korenine pa so
v njegovi zgodovini
Konec 19. in začetek 20. stoletja zaznamujejo številna odkritja,
napredek v znanosti in tehnologiji, mnogo novih izumov in najdb. Obdobje, ki ga poznamo kot 2. industrijsko revolucijo, obsega procese, ki
so temeljito spremenili tok življenja ljudi vseh slojev in poklicev.
Način življenja posledično prinese nov, sodobnejši način razmišljanja in 20. stoletje seje začelo z silovitim razmahom mednarodne izmenjave ljudi in dobrin. Z nastankom svetovne ekonomije so nastali
vzroki in posledice mnogih kriz na tem ali onem področju, ki so izzvali
nemire povsod po svetu.
Ljudje so napredku le stežka sledili. Razmere, v katerih so živeli preprosti ljudje, so bile slabe in porazna socialna slika v večini mest
ter vasi je pripeljala do nemirov. Sredi teh nemirnih dni je Henry Ford
leta 1896 predstavil svoj prvi avtomobil na bencinski pogon, odkrili
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so prvo žarnico, prvi telefon. Nikola Tesla je konec 19. stoletja izdelal
transformator s sekundarnim navojem za visokofrekvenčne izmenične
tokove visoke napetosti. Brata Lumiere sta izdelala prvo filmsko kamero in brata Wright sta davnega leta 1904 prvič poletela z letalom, ki sta
ga sama zgradila. Poletje trajal le 59 sekund, pa vendar je bil to začetek skokovitega razvoja letalskega prometa v naslednjih desetletjih. To
so le nekatera od številnih odkritij in iznajdb, ki so zaznamovala prva
leta 20. stoletja.
To dobo označuje tudi tesno povezovanje in sodelovanje med tehniko, znanostjo in proizvodnjo. Začelo seje obdobje hitre industrializacije. Napredovalo je kmetijstvo z uvajanjem strojev, traktorjev, kombajnov, kosilnica je močno olajšala delo na kmetijah. Ves ta razvoj in neuko
delovno silo so spremljali kronično pomanjkanje, slabi življenjski pogoji
in lakota. Ob vsem napredku seje ta doba hitre industrializacije obrnila
proti svojemu najosnovnejšemu elementu - človeku.
Bogastvo seje kopičilo v najvišjih slojih najrazvitejših držav Evrope in Amerike. Srednji sloji so si nakopičili bogastva in polotilo se jih je
porabništvo. Naraščale so potrebe po dobrinah, kot so avtomobili, različni stroji in naprave, telefoni. Nova je bila moda višjih slojev, nove so bile
navade meščanskega sloja, veliko ljudi je zapuščalo podeželje in se selilo
v mesta. Tam so bogatejši vlagali v razvoj posameznih predelov mesta in
naraščal je socialni prepad med posameznimi sloji prebivalstva.
V začetku 20. st. je gospodarski napredek zajel tudi slovensko deželo, kije bila še pod avstro-ogrsko monarhijo. Nekmetijska proizvodnja
je s pomočjo tujega kapitala naraščala do 1. svetovne vojne. Glavne industrijske panoge so bile metalurgija, rudarstvo in lesna industrija. Družbena razslojenost na podeželju seje kazala v nastajanju velikih kmetij
na eni strani ter naraščanju števila najemnikov in delavcev na kmetijah,
tj. dekel, hlapcev, pastirjev, na drugi.
Področje kulture, znanosti in umetnosti 20. stoletja pa so zaznamovala številna znana in manj znana imena ustvarjalcev »duhovne hrane« - umetnosti.

I I
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Jože Košir,
župan Občine Zreče

Politična zavest Slovencev se je krepila z uporom proti vlaganju
doma pridelanega profita v tuje trge. Prva svetovna vojna je prinesla drugačno politično ureditev, po prvi mirovni konferenci v Parizu je sledilo sklepanje mirovnih pogodb. Tako je posledično prišlo do razpada Avstro-Ogrske in nastanka nove države - Kraljevine SHS.
Drugo svetovno vojno je povzročil vzpon nacizma in fašizma ter
njune napadalne politike. Zavest slovenske pripadnosti se je še okrepila
v skupnem boju proti okupatorju.
Okupacija in vzpostavitev osvajalskih sistemov sta ljudi silili v
odpor. Ubitih je bilo veliko domoljubov, razseljeni in požgani so bili slovenski domovi, uničenih je bilo preko dva milijona slovenskih knjig, zaradi fizičnega uničenja med vojno je bila spremenjena podoba mest in
vasi. Podeželje je bilo gospodarsko uničeno, razmere slabe, skoraj nemogoče za njegov razvoj. V boju proti okupatorju seje oblikovala slovenska
državnost in krepila slovenska zavest ter pripadnost lastnemu ozemlju
in narodu. V takih razmerah je slovenski človek zaživel v sklopu nove
države Jugoslavije.
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Prišla je še tretja vojna, po 25. juniju 1991, ko smo razglasili svojo
neodvisnost, tj. desetdnevna vojna za Slovenijo. Končno smo dobili svojo državo in davni sen je bil uresničen. Osamosvojitev od nekdanje skupne države Jugoslavije je prinesla samostojnost Slovencev in uresničitev
davne želje, da bi svobodni zaživeli v lastni slovenski državi.

Del sveta smo in ustvarili smo del
njegove zgodovine
Vsi ti družbeni, geografski in gospodarski tokovi so imeli posledice tudi na Zreškem, zgodovina seje dogajala tudi tukaj, v krajih po
Pohorjem, kjer živi že dolga stoletja ponosni rod Pohorcev. Arheološke
najdbe so pokazale, da so se tukaj že kmalu naseljevali ljudje in jim je torej bogastvo narave dajalo osnovo za preživetje. Izkopanine na Brinjevi
gori pričajo o času izpred štiri tisoč let pred našim štetjem. Časovni tokovi so te kraje dosegali v enaki meri kakor druge in davnega leta 1206
so prvič uradno zabeležili ime ZREČE.
S ponosom zremo na čase, ko so bili tukaj prve cerkvice in gradovi, ko so ljudje bili svoje osebne in skupne bitke za preživetje. V monografiji, ki smo jo izdali v občini Zreče pred časom, smo opisali to preteklo in davno zgodovino.
Sedaj pa je red nami ZBORNIK OBČINE ZREČE. Tudi tukaj
smo uspeli združiti moči in skupaj z Odborom za pripravo zbornika,
urednikom Dragom Medvedom ter vsemi avtorji dajemo nastalo publikacijo v javnost, v roke bodočih bralcev; nežno, ker je »otrok«, ki smo ga
s skrbjo načrtovali in pripravljali; s strahom, ker bodo nekateri v njej kaj
pogrešali ali se jim bo zdelo odveč. A dajemo jo tudi s ponosom in upanjem; s ponosom, ker smo veliko in dobro delali; z upanjem, dajo bodo
bralci sprejeli in prebrali, jo na pot pospremili s pozitivnimi ocenami in
mislim ter z zavedanjem, da ji bo sledilo še več novih publikacij. V njih
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bodo novi avtorji pisali o novih področjih življenja in delovanja v naših
krajih. Mi pa bomo pridno ustvarjali našo skupno zgodovino in jo polagali v srea sedanjih in bodočih rodov, da se bo vedelo, da je tukaj živel,
da še živi in bo večno živel ponosni rod pohorskih sinov in hčera.
Zborniku žel i m srečno pot med bralce, vam, dragi bralci, pa obilo
ugodnega, dobrega in morda tudi poučnega branja. Sprejmite ga za svojega - o nas piše, mi smo v njem. Zaradi nas je nastal; zaradi ljudi, ki si
delimo prostor in čas v občini Zreče.

'

Vesna

Koprivnik

2.

SLEDOVI

DAVNE

PRETEKLOSTI

Brinjeva gora z okolico
v arheoloških obdobjih
Jugovzhodna obrobja Pohorja, sestavljena iz kopastih grebenov
med večinoma strmimi grapami, se izpod 1022 do 1515 m visokih vr,
• • n i
• • i
•
•
• i •
-i
hov nad Dravinjo, Oplotnico in Ložnico mirno iztekajo v nizek svet do
350 metrov visokih Dravinjskih goric. Ta del pokrajine, ki ga od porečja
Savinje loči vrsta strmih apnenčastih grebenov Stenice, Konjiške gore
in Boča ter na vzhodu omejuje Dravsko polje, ima precej sledov prazgodovinske in antične naselitve.
Najpomembnejše arheološko najdišče te pokrajine, Brinjeva gora,
geološko pripada vitanjsko-konjiškemu grebenu triadnih apnencev, od
katerega jo loči dolina Dravinje. Zato je to osamel, proti vzhodu na pohorsko obrobje naslonjen vzporedni hrbet, ki kmalu potone pod terciarnim gričevjem Dravinjskih goric. Celoten 3,5 km dolg greben, ki ga v
Brezju prekinja s terciarnim gradivom prekrito sedlo, dosega na Brinjevi gori s 630 metri najvišjo točko. Ta ima strmo severno steno in med
gornjima vrhovoma proti jugu obrnjeno precej položno 4 ha obsegajoče

Vesna Koprivnik,
un R

'
arheologinja
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Pogled na Brinjevo
goro s severozahodne
strani

vrli n je pobočje. Pod njim je nato strmina spet izrazitejša, dokler v višini
^qq metrov nc prcj(j0 v prečne odrastke nekdanjega ravnika drugačnega geološkega sestava, tz triadnih apnencev sestavljen greben je danes
večji del pokrit z gozdom in nekoliko izkrčen le pri vrhu.'
Bri njevo goro sestavljajo trije vrhovi. Na najnižjem, zahodnem, so
ostanki zidov gradu nekdanjih zreških vitezov, imenovanem Freudenberg iz 13. stoletja, na drugih dveh pa sta zidani cerkvi, zgrajeni namesto lesenih kapel med leti 1724 in 1830 in posvečeni Materi Božji ter sv.
Neži s pripadajočimi poslopji. Danes je ob vrhu strmega pobočja, na sedlu, poleg manjše kmetije Falnogovih še ena novozgrajena hiša.
Skalna površina vrhnjega dela je deloma prekrita s tanko plastjo
humozne zemlje, na položnejših mestih pa še z rumenkasto rjavo in
rdečo glino. Ta seje v debelejših plasteh nabrala v nekaterih kotanjah
na spodnjem robu vrhnjega pobočja, kjer so jo že v prazgodovini in antiki kopali in uporabljali za izdelavo posodja ter za gradnje. Ibd so se

Pahič 1981,71.

pozneje nakopičile debelejše [»lasti z višjih leg spranih glin nekdanjih
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kulturnih tal, ki jili danes uporabljajo za njive. Prvi izviri vode se pojavljajo šele nižje na pobočjih, zato je bilo na vrhu vselej mogoče uporabljati le deževnico.
Čeprav je prve starine tod že od leta 1892 dalje pobiral zreški župnik Matija Karba, ni vest o tem nikoli prodrla do zgodovinopisja izven
zreškega okolja, pa tudi njegove najdbe se niso ohranile. Od tujih raziskovalcev je o Brinjevi gori poizvedoval le Franc Ferk, ki pa je slišal pripovedovati samo o skeletnih grobovih. Celo Avguštin Stegenšek, ki je
podrobneje opisoval cerkvene in grajske stavbe v zgornji Dravinjski dolini, ni vedel ničesar o davnini Brinjeve gore, čeprav je preučeval ljudsko izročilo.2
Kot skoraj vsa sloveča slovenska arheološka najdišča je bila tudi
naselbina na Brinjevi gori nad Zrečami odkrita po naključju. Bilo je
spomladi leta 1953, ko sta arheologa mariborskega in celjskega muzeja, Stanko Pahič in Lojze Bolta, pri iskanju rimske ceste med Celejo in
Petoviono prišla tudi v zreško okolico. Tam ju je v pomenku o arheoloških najdbah mlad fant napotil na Brinjevo goro, kjer so tisto leto pri
kopanju temeljev za novo Falnogovo hišo našli v zemlji mnogo oglja, odlomkov lončenine, glinasta vretenca in svitke ter tudi cele posodice. Pri
ogledu opisanega mesta seje izkazalo, da gre za ostanke naselja iz različnih obdobij, od bronaste do poznoantične dobe, ki je bilo po vsem videzu do tistega dne neznano.3
Ze dober mesec po odkritju je Stanko Pahič pričel z načrtnim raziskovanjem najdišča na Brinjevi gori in nato nadaljeval z arheološkimi
izkopavanji na gori in v bližnji okolici vsako poletje vse do leta 1963. Ta
sistematična raziskovanja so odkrila vrsto arheoloških najdišč iz različnih prazgodovinskih in zgodovinskih obdobij: od najstarejših bakrenodobnih seliščnih ostalin v Brezju in Zrečah do Pavlakove jame s prazgodovinsko lončenino v Dobravi in bronastodobne, žarnogrobiščne ter
antične in poznoantične naselbine na Brinjevi gori z bronastodobno gomilo, žarnim grobiščem, rimskodobnimi gomilami ter s skeletnimi po......
.....
.
iiznoantičnimi in slovanskimi grobovi na njenem obrobju.

2

1'uhifi 1«>81,72-73.
3 Pahiči98i,75.
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Izkopavanja so vsa leta potekala v skromnih razmerah, ki niso dovoljevale obsežnejših posegov, pa tudi ne številčnejše skupine sodelavcev.
Tako je Stanko Pahič, arheolog Pokrajinskega muzeja v Mariboru, sam
vodil dela in izdeloval dokumentacijo, pri sprotnem urejanju najdb mu je
ves čas pomagala žena Zlatka, pri nadzoru izkopov in zahtevnejšem odkrivanju najdb pa je kar nekaj let sodeloval tudi učitelj Vlado Lorber. Drugi strokovnjaki so priskočili na pomoč le občasno. Pri izkopavanjih so z
redkimi izjemami sodelovala dekleta iz sosednjih vasi, saj so bili moški v
tem kraju večinoma zaposleni v zreški tovarni. Za izkopane predmete sta
sproti in v poznejših letih skrbela preparatorja Marija Leskovec, ki je uredila in izrisala odlomke lončenih posod, ter Ivan Meznarič, kije zaščitil
železne in bronaste predmete. Arheološka raziskovanja na Brinjevi gori
so potekala v okviru redne dejavnosti Pokrajinskega muzeja Maribor, v
določenem obsegu pa sta jih finančno in materialno podprla tudi Tovarna
kovanega orodja in Kmetijska zadruga v Zrečah. Župnijski urad v Zrečah
je vsa leta raziskovanj dal na razpolago stanovanjsko stavbo na Brinjevi
gori in tako omogočil ekipi ustrezne delovne pogoje.4
Za seznanjanje javnosti z novimi odkritji je arheolog Stanko Pahič redno poročal v dnevnem tisku. Skupaj z ženo in muzejskimi sodelavci je pripravil in s predavanji dopolnil troje razstav, in sicer leta 1953
v Slovenskih Konjicah in Zrečah, leta 1955 prav tam ter še v Oplotnici
in Slovenski Bistrici, leta 1960 pa na sami Brinjevi gori. Podrobneje je
posamezna najdišča in najdeno gradivo predstavil in znanstveno obdelal v strokovnih arheoloških publikacijah.
Leta 2002 je bila v Pokrajinskem muzeju Maribor, kjer se hrani
izkopano gradivo, pripravljena občasna razstava Sledovi davne preteklosti - Brinjeva gora z okolico, v okviru katere je bil z dokumentacijo in
posameznimi najdenimi predmeti kronološko predstavljen pregled vseh
arheoloških obdobij in najdišč Brinjeve gore z bližnjo okolico. Razstava
je bila v letu 2003 predstavljena v Oplotnici in Zrečah.
Dokazi najzgodnejše človeške prisotnosti v teh krajih so bili od4 Pahič 1981.78-79.

kriti šele za čas mlajše kamene ali bakrene dobe. Redke posamične
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Arheolog Stanko
Pahič z delovno ekipo,
Brinjeva gora 1953

najdbe kamnitega orodja (Malahorna, Brinjeva gora in Zreče) predstavljajo naključne najdbe brez podatkov o morebiti ohranjenih arhitekturnih sledovih naselitve, zato jih ne moremo podrobneje časovno opredeliti. Hkrati ne moremo vedeti, ali gre le za izgubljeno orodje na poti ali
pa so ti ljudje kje tod morebiti tudi bivali.''
V bakreni dobi, ki je na območju Slovenije trajala od konca 5. do
sredine druge polovice 3. tisočletja pr. n. s., so skupine ljudi prihajale
iz Panonske nižine ob rekah v alpsko predgorje in se stalneje naselile tudi v naših krajih. Sledovi bakrenodobne poselitve so bili dokazani
tudi v zreškem kraju. Prvi naseljenci so se ob starejših načinih pridobivanja hrane, kot so lov, ribolov in nabiralništvo, že preživljali z obdelovanjem polj in živinorejo. Najdbe živalskih kosti, kamnitega orodja,
odlomkov lončenine in podatki o takratni vegetaciji pričajo, da so redi.
h ovce, koze, svinje in domače govedo ter sejali pšenico, ječmen, bob

5 Pahič, 1975,12; Pahič, 1983,
m.
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in grah. Zaradi spremenjenega načina pridobivanja hrane so si po ravninah in gričevju pričeli postavljati stalnejša naselja. Taka selišča so sestavljale koče, deloma vkopane v zemljo, spletene i/ vej in premazane z
glino. Za gradnjo hiš, obdelavo polj in domača opravila so ljudje uporabljali kamnito orodje, kot so sekire, kopače, dleta, klini in drugo.
Iz dobro prečiščene gline so prostoročno izdelovali lončenino, ki
je bila pogosto okrašena z vrezanimi črtami in vtisnjenimi skupinami
jamic. Pojav lončenine kaže na spremembo v prehrani tedanjega človeka, saj glinasto posodje omogoča tako kuho kot boljše shranjevanje živil. Čeravno iz sosednjih pokrajin poznamo uporabo bakra za ulivanje
kovinskih izdelkov, jih tukaj doslej še nismo našli.6
V letih 1954 do 1956 so bili najdeni in raziskani sledovi te najstarejše, bakrenodobne poselitve zreškega področja na treh najdiščih v
Zgornjih Zrečah in Brezju.
Poleti leta 1954 je domačin Mirko Zupančič pri izkopu temeljev
za stanovanjsko hišo na rahlo poševni ravnici na levem bregu Dravinje
v Zgornjih Zrečah našel ostaline najstarejše prazgodovinske naselitve.
Pri kopanju jarka za kletni zid je v ilovnato peščeni naplavinski plasti
na globini 1,2 rn naletel na rdečkasto opečeno ilovnato zemljo, pomešano s koščki oglja in odlomki glinastih posod (skodel, loncev, vrčev in bikonično oblikovanih posodic), ki so bile okrašene z vrezanimi črticami
in jamicami. V plasti je našel tudi odlomek kamnite sekire. Kot je bilo
mogoče razbrati iz najdb in najditeljeve skice terena ter kasnejšega arbeologovega ogleda najdišča, pripada najdba ognjiščnemu delu preproste, morebiti nekoliko v zemljo vkopane kolibe, od katere pa ni znanih
drugih sledov.'
Leto kasneje so pod vodstvom Stanka Pahiča potekala izkopavanja skeletnih poznoantičnih in slovanskih grohov pred Gorenjakovo
hišo v Brezju nad Zrečami. Pod grobovi so bile odkrite tudi štiri v skalna tla vklesane jame. Tvorile so tesnejšo skupino, ki so ji jame A, H, I)
6 Koprivnik 2003, 49.
7 1'ahič 1955,258-263; Pahič
1995,2.

dajale trikotno obliko, jama I? pa je bila v sredini. Bile so nepravilne
okrogle oblike in so merile v premeru največ 1,85 m. Vkopane so bile
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Brezje nad Zrečami,
jamu D, sledovi
naselitve iz bakrene
dobe

do 0,8 m globoko v apnenčasto osnovo in zapolnjene s črno zemljo, drobei oglja od zgorele lesene konstrukcije, mnogimi koščki opečene gline z
odtisi kolov ter odlomki lončenine.8
Leta 1956 so bili predmeti iz istega obdobja najdeni tudi pri izkopavanju sicer srednjebronastodobne »Podgraškove« gomile v Brezju.
Pod gomilo so bili odkriti sledovi bivalnega prostora velikosti približno
12 x 14 metrov, kije bil vsaj 35 cm vkopan v nekdanja tla. Tu so nekatere lege ilovnatega premaza dale slutiti nekdanje stene, ni pa bilo ognjišča in tudi jame za grede so negotove. Tla bivališča so bila sicer kotanjasta, vendar dokaj izravnana, stene vkopa poševne. Poleg opečenih kosov
ilovnate zemlje z odtisi vej so bili najdeni odlomki lončenine in nekaj
kosov kamnitega orodja. Da to ni bil edini bivalni prostor na tem območju, dokazuje množica istodobnih odlomkov lončenine iz zasipnih plasti gomile, ki so bile nakopane v neposredni bližini.9
Avgusta leta 1956 so potekala izkopavanja že omenjene »Podgraškove« gomile v Brezju, nasute na sedlastem prevalu apnenčastega grebena, ki se vleče od Pohorja med Oplotnico in Dravinjsko dolino. Najj
• 1 •
•
•• o 1 o JI 17
• 1
dena je bila na travniku pred domačijo Stanka Sadka. V času raziskav

s Pahič 1956,227-2«;Pahič
1995,4-5.
9 Pahič 1975,17.
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Brezje nad
Zrečami, pogled na
izkopano gomilo s
severozahodne strani

je bila že delno poškodovana z dvama do enega metra globoko vkopanima jamama za steber žičnice, po kateri so pred prvo svetovno vojno
spravljali premog iz bližnjih izkopov v dolino, deloma pa je bila utesnjena med dva kolovoza.
Gomila je bila okrogle oblike, grobni prostor je bil obdan s kamnitim vencem, od katerega so se do časa raziskav ohranili le temelji iz večinoma v enojni legi naloženih kamnov. Verjetno je venec bolj označeval
kot omejeval rob gomile, saj kamni niso bili posebej skrbno naloženi in
niso kazali namere graditi v višino. Na celotni prostor z grobovi so tedanji prebivalci nasuli v bližnji okolici izkopano zemljo v poprej 1,6 m visoko in 16 m široko gomilo, o kateri pa danes ni več sledu.
Gomila je pokrivala pet skeletnih grobov, od katerih je le eden ležal v sredini, ostali štirje pa v jugovzhodnem delu gomile. Vsi grobovi so
imeli smer SZ-JV z neznatnimi odkloni. Skelet groba 1 v sredini je bil
odstranjen že v prazgodovinskih časih, zato njegove lege ni bilo več mogoče ugotoviti. Preostali štirje skeleti so ležali v iztegnjeni hrbtni legi
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z rokami ravno ob telesu na dnu jam, brez sledov kakršne koli podlage.
Stene grobnih jam so bile obložene s kamenjem, ki so ga naložili tudi na
pokojnika in tako ves grob napolnili z apnenčastimi lomljenci. Zaradi
tega so bila sicer še dobro ohranjena okostja precej poškodovana. Najverjetneje gre za člane ene družine, saj so antropologi v ohranjenih kosteh
prepoznali okostja starca in starke, odraslega moškega in mlajše ženske.
Pridatki v grobovih so bili revni, saj sta bili le v enem najdeni dve bronasti igli s ploščato glavico in valovito iglo, ki sta ležali na prsih in trebuhu, s konico obrnjeno proti nogam. Še ena podobna igla je bila najdena
v zasipu gomile in je najverjetneje pripadala že uničenemu grobu.
Gomila sodi v čas srednje bronaste dobe (druga polovica 16.-14.
stoletje pr. n. š.), ko je naš prostor pripadal delu širše, srednjeevropske
kulture gomil, za katero je značilna ta oblika pokopa. Verjetno je pripadala prebivalcem prazgodovinskega naselja na bližnji Brinjevi gori, kjer
so bili pod antičnimi in žarnogrobiščnimi plastmi odkriti tudi odlomki
, . .
. .
1 V • in
srednjebronastodobne lončen me.1

10 Pahič 1963,349-373;Pahič
1983,46-47; Pahič 1995.
9-11; Dular 1999,95.
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Vhod v Pavlakovo
jamo

V čas srednje bronaste dobe sodijo tudi najdbe i/, »Pavlakove jame«,
ki leži v steni vzhodnega pobočja gozdnega grebena nad domačijo Franca Potočnika v Novi Dobravi. Leta 1963 stajo preiskala arheolog Stanko
Pahič in dr. Franc Leben iz Sekcije za arheologijo pri ZRC SAZU. Jama
sega z dvema ovinkoma kot ozek rov v pobočje in se nato nadaljuje v strmem žlebu navzgor. V osrednjem delu rova so arheologi našli skromne
ostaline nekdanje bivalne površine in nekaj odlomkov lončenine, pretežno loncev z nazobčanimi rebri in vodoravnimi ročaji."
Posebej zanimiva je po naključju odkrita naselbina na Brinjevi
gori, kjer so se nekdanji ljudje naseljevali bolj ali manj kontinuirano skozi različna obdobja, od bronaste dobe do pozne antike. Najstarejše najdene odlomke lončenine lahko pripišemo času starejše in srednje bronaste
dobe. Skromnost najdb kaže, da zaselek v tem času ni kaj dosti presegal
ene same večje družine.
Sele v času pozne bronaste dobe se je na Brinjevi gori pojavila
vrsta novih bivališč kot tudi nove oblike lončenine. Preseljevanja Ijudn Pahič 1965,170; Pahič 1995,
11-12; Pahič 1998,479,
M2-4K4.

stev iz severnega in vzhodnega Podonavja so povzročila nemirne čase in
..............
spremembe v poselitveni strukturi, pokopnih običajih ter v materialni
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Brinjeva gora, prva
izkopavanja okrog
že zgrajenih temeljev
Falnogove hiše, 1953

m duhovni kulturi. INovi priseljenci so pri pokopu mrtvih uveljavili njihovo sežiganje, pri čemer so nastala obsežna plana grobišča z žarami,
od tod tudi poimenovanje kultura žarnih grobišč (14.-8. stoletje pr. n.
š.). Največ najdene lončeni ne je iz časa mlajšega obdobja kulture žarnih
grobišč (10.-8. stoletje pr. n. š.).
S sistematičnimi raziskovanji naselbine na Brinjevi gori je arheolog Stanko Pahič začel že leta 1953 in najprej raziskal prostor okrog že
zgrajenih temeljev Falnogove hiše. V letih 1955, 1956 ter 1958-1960 je
opravil še vrsto raziskav zahodno in vzhodno od Falnogove domačije, ki
so prinesle nazornejši vpogled na tlorise in profile ob južnem robu naselbine. V letih 1954, 1955 ter 1961-1963 je z različnimi sondami preiskal
celotno vrhnje pobočje, kar je dalo grobi obris notranje sestave naselja.
Raziskave so pokazale, daje bil najprej naseljen južni rob pobočja, kasneje, v mlajših obdobjih, pa so postopoma izkrčili in naselili tudi primerne police do samega zahodnega vrha.
Najzanimivejše področje je bilo ravno okrog Falnogove hiše, kjer
seje dalo precej globoko odkopavati plast za plastjo in odkrivati sledove
nekdanjih bivališč (stavbe A-E). Ponekod je hila kulturna plast deloma
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Brinjeva gora,
odkopana tla stavbe
z jamami za stojke,
1960

uničena z gradbenimi posegi, deloma pa je bil izkop omejen z obstoječo cesto in nasadi ob hiši. Zato tudi ni bil izkopan noben tloris kakšne
stavbe v celoti. Ostanki bivališč so pokazali, da so bile stavbe prislonjene ob pobočje in so jih po požarih deloma obnavljali kar na istem mestu.
Prevladoval je način gradnje z vodoravnimi bruni, pri čemer ni moč izključiti nekaterih sten drugačnega ustroja. Odtisi v ostankih glinastega
premaza sten in ostanki zoglenelega lesa kažejo, da so uporabljali tudi
kalano hlodovino. 0 obliki in načinu prekrivanja streh nimamo podatkov. Verjetno so bile to manjše, enoprostorske hiše.
Na ilovnatih tleh nekdanjih bivališč so bila najdena ognjišča, sestavljena iz plasti kamenja, ki seje pod ognjem hitro segrelo, ter premazana s plastjo gline, kije dolgo zadrževala toploto. Poleg stavbnih ostalin je bilo skozi leta najdenih na deset tisoče odlomkov lončenih posod,
glinena vretenca in piramidalne uteži za statve, obročasti glineni svitki
za podstavljanje posod na ognjiščih ter obilica ilovnatega stenskega ometa. Iz gline so bile izdelane tudi antropomorfne figurice, ki tukaj predstavljajo prve upodobitve človeka. Med najdbami so bili le redki bronasti
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Gračič, žarni grob 32,
1957

predmeti, kot so obročki, zapestnice, gumbi, igle, kakšen nožič in fibule oz. okrasne zaponke. Obilica najdenih živalskih kosti, ki so večinoma
pripadale ovcam ali kozam, svinjam in govedu, potrjuje, da so se prebivalci preživljali pretežno z živinorejo. Sama konfiguracija terena tudi ne
dopušča veliko prostora za poljedelstvo. Ob tako skromnem gospodarjenju so si pomagali z domačimi obrtmi, kot so tkalska dejavnost, izdelava lončenine in orodja itd.
Ilovico za izdelavo lončenine in premaz sten bivališč so lahko
nakopali kar v bližini. Preiskave terena so pokazale, da je bilo tako
mesto kotanja amfiteatralne oblike na južnem pobočju pod mežnarjevo domačijo. V to kotanjo, ki predstavlja skalno škrbino z debelejšo plastjo rdeče in rumene ilovice, so prebivalci v času pozne bronaste dobe izkopali preko 2 m globoko jamo, da bi dobili ilovico. Jama
je ostala odprta in je v času trajanja naselbine najbrž služila kot mlaka z zalogo vode. Kasneje so jo erozijski nanosi s pobočja docela zapolnili, ponovno pa so jo za pridobivanje gline izkopali poznoantični prebivalci.

dzšk&s
2 8 | Vesna K o p r i v 11 i k | 2. S 1 e d o v i davne |» r c t e k I o s t i

Bronaste predmete so verjetno dobili z menjavo od potujočih trgovcev iz kakšnih večjih livarskih središč v soseščini. Če je torej vztrajanje na tem mestu sililo prebivalce k odpovedovanju, pa je skopost tal
najbrž odtehtala varna lega ali celo kak nam še neznan drug pomen te
višinske točke nad prehodom proti jugu.12
Iz pozne bronaste dobe je tudi naselbini pripadajoče žarno grobišče na jugovzhodnem pobočju Brinjevegore nad vasjo Gračič. Prvi žarni grobovi so bili izkopani leta 1955, njihovo število je do konca raziskovanj naraslo na 75, ob topografskem sondiranju leta 1985 pa sta bila
odkrita še dva nadaljnja pokopa.
Grobišče je ležalo v gozdu na pobočju, ki se zložno spušča v dolino Dravinje. Odkriti grobovi so ležali v neizrazitih skupinah po vsem
raziskanem prostoru, najpogosteje pa na jugovzhodni strani njegovega
najvišjega dela.
Zarnogrobiščni prebivalci so mrtve zaradi skalnatega sveta pokopavali v majhnih jamicah plitvo pod površjem. Večina grobov je bila
vkopanih v enotno plast rjave gozdne ilovice. Grobne jame okroglih ali
ovalnih oblik so bile večkrat obložene s kamenjem, nekateri grobovi so
bili s ploščatimi kamni tudi pokriti, /are so bile položene v zemljo. Vanje ali tik zraven so nasuli pepel in nedogorelc ostanke kosti pokojnika
ter druge predmete za popotnico umrlemu. Poleg posod (lonci, amfore,
skodcle, vrči) so bili to ob glinastih vretencih predvsem bronasti predmeti za različno rabo, kot so igle z različno oblikovanimi glavicami za
spenjanje oblačil, iz žice spletene fibule raznih oblik, ovratnice, trakasti in navadni obročki, spiralne cevčice, razni obeski in prstani ter celo
britve in šivanke. Največkrat je bil v grobu pokopan en sam pokojnik,
v nekaj primerih gre tudi za dvojni grob. 0 spolu pokojnikov se da sklepati le na osnovi grobnih pridatkov, pri čemer so za ženske grobove značilni na primer vretenca, šivanke, fibule, zapestnice, obročki ter za mo12 Pahie 1965,169,175;Pahifi
1983,71-143; Oman 1983,
144-216;Pahič 1985,i-27;
1'ahi« 1990,9-17; 1'ahK
1995,15-25.

ške igle in britve.
.
„
. .
V nasprotju s podobnimi žarnuni grobišči tega časa tukaj niso
... „
.
.....
111
bile najdene velike zare, kar je najlaže pojasniti z dejstvom, da skalnati
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Brinjeva gora, presek
zahodnega ognjišča

teren ni omogočal zakopa posod večjih oblik, po drugi strani pa lahko
to kaže tudi na različne pogrebne običaje.
Glinaste posode so bile narejene prostoročno in pogosto okrašene z vrezanimi ali vtisnjenimi linearnimi motivi. Ne da se z gotovostjo
trditi, da so bile določene posode izdelane izključno za pogrebno rabo.
Verjetno gre večinoma za uporabno posodje, ki so ga ob smrti uporabili za drug namen.
Grobovi se med seboj razlikujejo tudi po količini in bogastvu pridevnih posod ter kovinskih predmetov. V primerjavi z drugimi grobišči tega časa lahko rečemo, da za nobenega od grobov niso značilni posebno bogati pridatki. Praviloma so številnejši v ženskih grobovih, kar
kaže na enovito rodovno družbo z izrazitejšo vlogo ženske. Na osnovi
pridanih najdb lahko grobišče opredelimo pretežno v čas mlajšega obdobja kulture žarnih grobišč (10.-8. stoletje pr. n. š.).13
Prehod iz pozne bronaste v starejšo železno dobo (8.-4. stoletje pr.
n. š.) v širšem prostoru zaznamuje vrsta sprememb v poselitveni struk.......
turi, gospodarskem razvoju, načinu pokopa ter materialni in duhovni

13 1'ahičV. 1989, 181-216;
Pahie 1990,17-19.
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kulturi. Glede spremenjene poselitve naših krajev lahko domnevamo,
da so se premikali predvsem staroselci, ni pa izključeno, da so se priseljevali tudi novi priseljenci iz Podonavja, tako zaradi umika pred vpadi
trakokimerijskih ljudstev kot tudi zaradi bogatih ležišč železove rude.
Prvotni žarnogrobiščni prebivalci so se začeli umikati v odročnejše, torej varnejše hribovite kraje, kjer so nastala z zemljenimi nasipi in okopi utrjena gradišča.
Poselitev naselbine na Brinjevi gori pa seje nemoteno nadaljevala v starejšo železno dobo in trajala do sredine 6. stol. pr. n. š. Pojav novih izdelkov, kot so bronaste fibule ločnih in čolničastih oblik ter nove
oblike posod z bleščeče izglajeno črno površino, kaže, da se je pričelo
spreminjati tudi življenje na gori. Za ta čas je značilna dokončna uveljavitev pridobivanja in uporabe železove rude. Vzroka propada naselbine
v sredini 6. stoletja pr. n. št. zaenkrat ni mogoče dokazati, glede na podobne pojave v soseščini pa je bil bržkone enoten in se časovno ujema
z vdori Skitov.14
Brinjeva gora je nato vsaj za štiri stoletja opustela.
V 3. stol. pr. n. š. so v naše kraje z vzhoda prišli Kelti, prvo prazgodovinsko ljudstvo, ki ga v naših krajih poznamo po lastnem imenu.
Skupino, ki seje naselila tod, antični viri imenujejo Tavriski. S prihodom Keltov seje v naših krajih postopno razvilo denarno gospodarstvo,
kije nadomestilo prejšnje naturalno, uveljavil seje drugačen način bojevanja, izboljšala seje obrtna dejavnost, kjer je napredovala zlasti obdelava železa, pomembno novost pa predstavlja tudi izdelava glinenih
posod na hitro vrtečem se lončarskem vretenu.
Konec 2. stol. pr. n. š. so se Kelti vsaj za krajši čas in v skromnem
obsegu naselili tudi na Brinjevi gori. Temelji njihovih bivališč so bili
preveč na površju, da bi se ohranili. Tako nam njihovo prisotnost izpri14 Pahič 1975a, 521-543;
Teržan 1989, 36-43; Pahič
1990,20, Koprivnik 2003,
72.
15 Pahič 1966,271-336; Pahič
1995, 28-29, Koprivnik
2003,76.

čujejo le v premešanih vrhnjih plasteh najdeni predmeti - nekaj keltske
grafitne lončenine, izdelane na lončarskem vretenu, bronasta stilizirana
figurica vepra in železni izdelki (noža in del verige). Gotovo so že uporabljali tudi prvi kovani denar, čeprav doslej na gori še ni bil najden.15
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Tudi konec tega naselitvenega obdobja še ni povsem pojasnjen.
Gotovo je naselbina na Brinjevi gori do sredine 1. stoletja opustela, saj
za ta in naslednji čas novo naselbino v dolini ob Dravinji potrjujejo rimski gomilni grobovi, najdeni v Zrečah. Domnevamo lahko, da so na izselitev Keltov z Brinjeve gore vplivali Rimljani, saj je od drugod znano, da so jih motile postojanke domačinov po vzpetinah nad prometnimi potmi in naselji. Verjetno pa je bil umik z gore sporazumen in so v
zameno zanj keltske družine dobile na voljo zemljiške posesti na delih
bližnjega Pohorja.
Z rimsko osvojitvijo naših krajev se sprva ni kaj dosti spremenilo. Obravnavani prostor je predstavljal del Noriškega kraljestva in je
bil rimski državi miroljubno priključen okoli leta 15 pr. n. š. Kelti se
prišlekom niso upirali in so postopoma sprejemali prvine rimske civilizacije.

j

Šele cesar Klavdij (41-54 n. š.) je uveljavil samo rimsko oblast z
vzpostavitvijo upravnega ozemlja - province Norik -, ki jo je upravljal cesarski namestnik, in s podelitvijo statusa rimskega mesta - municipija noriški Celeji (Municipium Claudia Celeia), v upravno območje, v katero je poslej sodil konjiško-zreški prostor.16
Rimsko podeželje je bilo verjetno razdeljeno na upravna območja (pagi) in vasi (vici). Značilna oblika podeželske poselitve so bile posamične kmetije, imenovane vile rustike (villae rusticae), ki so bile središča večjih posestev. Močnejša poselitvena jedra pa so nastajala tudi v
bližini obcestnih postaj.
Zlasti zaradi vojaških potreb je bila gradnja cest vselej na prvem
mestu, saj so bili v prazgodovinskih obdobjih na našem ozemlju le kolovozi. Kmalu po osvojitvi so tudi v naših krajih pričeli graditi glavno prometno žilo, kije povezovala Italijo z vojaškimi postojankami ob Donavi. Cesta je na odseku od Celja proti Ptuju potekala skozi frankolovsko
sotesko mimo Stranic in Brinjeve gore do Slovenskih Konjic ter dalje
proti Slovenski Bistrici in Pragerskemu. Običajno je bila zgrajena iz
,
i • • i -i i i i i
1 • • •
•
plasti gramoza, kije bila lahko do meter debela, vrhnja širina cestišča

16

Pahič 1995,31-33; Horvat,
šašcikos 1999,208.
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pa je merila okrog 6 metrov. Trasa je bila po večini izpeljana kar se
(ia premočrtno. Čeprav je bila v zadnjih desetletjih temeljiteje raziskana, njeno preučevanje še ni zaključeno in tako še ni vse do konca dognano.17
Za nemoteno potovanje so zgradili obcestne postaje. Na določenih razdaljah so bila razporejena postajališča, kjer so lahko zamenjali
vprego (mutatio), na dvojnih razdaljah pa tudi prepregališča s prenočiPahič 1969, 309-361. Prvi
raziskovalce, rimskih cest v
teh krajih je hil v drugi polovici 19. stoletja Rihard Knahl,
ki je domneval potek rimske
ceste od Križevca (preko
zreške doline do sv. Barhare)
pod vznožjem Pohorja in
mimo Oplotnice. Konec 19.
stoletja je potek rimske ceste
preučeval tudi Franc Ferk, ki
jo je videl južneje, v glavnem
po današnji prometni črti
od Stranic proti Slovenskim
Konjicam, po ravnini do
Spodnjega (Jrušovja in
dalje proti Slovenski Bistrici.
Topografske raziskave; Stanka
Pahiča leta 1969 so privedle
do ugotovitve, da so na terenu
na Knahlovi trasi ohranjeni
le fragmentarni sledovi na
Oplotniškcm polju pri Markečici, ki lahko pričajo o lokalni
ali morebiti dvojni cesti.
Nasprotno pa je Ferkova trasa
v velikem delu še ohranjena
kot gramozno cestišče, ki je
deloma skrito pod travniki,
vidno kot pas gramoza po
njivah, uporabljeno kot temelj
današnje ceste ali pa ohranjeno kot usek ali nasip v gozdu.
Ta trasa se tik pred Slovenskimi Konjicami loči od današnje
ceste Celje - Maribor in
poteka severno od mestnega
območja Slovenskih Konjic,
ob vznožju gričevja, nato pa
prek potoka Oplotniščice do
gričevja v Spodnjem Grušovju, kjer številne ostaline
rimskih stavb kažejo na
obcestno postajo.
Pahič 1969, 329-335; Šašel
1975,78,92,94; Pahič 1983,
55-57; Lazar 2002, 72.
Pahič 1995,92-94.

ščem (mansio). Najbližje prcpregališče - mutatio Lotodos - je locirano v
Stranicah. Prepregališče s prenočiščem - mansio Ragando - antični viri
omenjajo ob cesti Celeja-Petoviona. Sprva so postajališče locirali v Cadram, Stanko Pahič pa je zagovarjal lokacijo v Spodnjem Grušovju.18
Ob državne ceste so postavljali kamnite miljnike, na katerih je
bilo navedeno, koliko so posamezni cestni odseki oddaljeni od upravnih središč, ki so bila zadolžena za njihovo vzdrževanje. En miljnik je
bil najden v Križevcu, štirje pa v Stranicah.19
S te glavne prometne žile so se odcepile druge ceste in poli manjšega ali krajevnega pomena, o katerih pa ni ohranjenih tako izrazitih terenskih sledov. Glavno omrežje cest so dopolnjevale še številne poti, ki
niso bile posebej zgrajene in zato tudi niso pustile za seboj skoraj nobenih sledov. S takimi potmi je bilo verjetno prepredeno tudi Pohorje.
Poleg gradnje cest in vodovodov se je v rimskem času razvilo
gradbeništvo, kije ustvarilo raznovrstne zidane stavbe v mestih in na
podeželju. Rimljani so vpeljali nove gradbene tehnike, ki so jih kmalu
uporabljali vsi sloji prebivalstva. Večinoma so zidali z lomljenimi in klesanimi kamni in opeko, kot vezivo pa so uporabljali malto. To dejavnost
je podpirala široka mreža kamnolomov, klesarskih delavnic, apnenic in
opekarn. Zlasti seje razmahnila uporaba marmorja iz kamnolomov v
okolici Sinartnega in Hudinje na Pohorju, in sicer za krasitev imenitnejših stavb, predvsem pa za votivne in nagrobne spomenike. Cvetoča trgovina je preplavila deželo z novimi izdelki.
Kaj je bilo v tem času s keltskimi prebivalci lirinjeve gore, lahko
ta hip le ugibamo. Morda so nekateri tu ob rimski cesti prešli v rimsko
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službo, če bi tako smeli razumeti dvoje nagrobnih plošč s keltskimi imeni
v Stranicah ali nagrobno ploščo iz Radane vasi. Prav pojav keltskih imen
na nagrobnih spomenikih v bližini Brinjeve gore pa nas opozarja še na to,
da se od konca 1. stoletja pojavljajo tudi dokazi o naselitvi sosednjih pohorskih grebenov, ki so bili po sedanjem poznavanju dotlej neobljudeni.
Nagrobne plošče s keltskimi imeni so namreč našli na Kovaškem Vrhu, v
Koritnem, Skomarju iu Hudinji. Po svoji legi nakazujejo razpršeno naselitev, kije posameznim družinam omogočala posest večjih gozdnih površin. Morebiti so prav zaradi tega imele tudi določene obveznosti do rimske
oblasti, zlasti če jih je ta napotila na Pohorje. Opustela keltska naselbina
na Brinjevi gori se pri tem izzivalno ponuja kot poprejšnje domovanje pohorskih Keltov, ki so v drugi polovici 1. stoletja otrokom že dajali latinska
imena. Osredotočeno se keltska imena pojavljajo na vsem pohorskem pogorju samo v zaledju Brinjeve gore ter v sosednjem tinjskem okolišu.20
Tudi številni najdeni rimski spomeniki različnih zvrsti nam izpričujejo prisotnost Bimljanov v teh krajih in predstavljajo enega pomembnejših virov za preučevanje rimske zgodovine. Njihov pomen je
seveda različen, saj so danes po večini nameščeni izven prvotnega kraja in nas tako s svojo drugotno lego predvsem opozarjajo, kaj bi v bližini njihovih sedanjili nahajališč smeli pričakovati. Ce le za malokaterega natančno vemo, kje je bil nekoč postavljen, pa nam na njih vklesani
napisi podrobneje predstavljajo tako tedanje prebivalce po imenu, poreklu, stanu in starosti kot tudi njihove priprošnje, zaobljube ali zahvale
raznoterim božanstvom. Vklesane reliefne upodobitve s prizori iz verovanj prikazujejo duhovni svet tedanjega človeka, z bolj ali manj stvarno
ujetimi obrazi pokojnikov pa tudi podobo človeka.
Rimski nagrobni spomeniki so bili najdeni v Zrečah, Slovenskih
Konjicah in Stranicah, votivni oltarji, posvečeni Jupitru, pa v Zgornjih
Zrečah, Križevcu in Cadramu.21
Da so se Rimljani sprva naseljevali na ravninah ob cesti, potrjuje
....
.
rimsko gomilno grobišče iz 1. in 2. stoletja, ki je bilo odkrito v nekda..
.
^
njem župnijskem gozdu na Dobravi pri Zrečah tik ob zreških termah.

20 Pahie 1977,13-73;Pahič
1985,16-17; Pahič 1995,
44-54.
21 Pahič 1977,13-73; Pahič
1995,61-91.
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Strnjena skupina šestih gomil leži v gruči tesno druga ob drugi in so
različnih velikosti.22
Največja gomila na severnem končuje merila 11 metrov v premeru in je bila 0,7 m visoka, vse druge so manjše, nekatere le do 5 metrov
v premeru in do 0,3 m višine. Večine gomil so se že pred davnimi časi
lotili »divji kopači« in jih izropali. Leta 1957 je Stanko Pahič raziskal že
poškodovano gomilo št. 1, kjer je naletel na razdejan žgan grob in razmetano kamenje, ki je očitno nekoč v kolobarju obdajalo na tla nasut
pepel in pridatke, morebiti pa gaje celo pokrivalo. Na vzhodnem robu
gomile je bil najden del še ohranjene grobne plasti z žganino in veliko
odlomkov posod, med katerimi prevladuje groba hišna lončenina. Obrobna lega in velika količina odlomkov številnih posod pričata, daje bil
najverjetneje kar tu opravljen tudi pogrebni obred. Ker ni bilo ohranjenih nobenih kovinskih predmetov, ostaja spol pokojnika neznan.23
Grobne najdbe in dva nagrobna spomenika omenja tudi Janez Koprivnik v Gorenju nad Zrečami.24
Neraziskani sta ostali gomili na Skomarju v bližini Kladnikove
22 Pahič 1995, 56. Starejši viri
so omenjali šest gomil in
»še nekatere na sosednjem
zemljišču«. Od slednjih so bile
najdene tri manjše tik poleg,
na sosednji parceli.
23 Pahič 1985a, 265; Pahič
1995, 56-59.
24 Pahič 1985a, 226-227; Pahič
1995, 54-55. Jane/. Koprivnik v Planinskem vestniku
omenja, da so domačini pri
oranju na njivi, kjer ima sedaj
hišo Boštjan I^vičnik, našli
dva nagrobna spomenika
in nekaj loncev s pepelom
sežganih pokojnikov. Najdbe
žal niso ohranjene. Le domnevamo lahko, da je šlo za piano
grobišče z žarnimi pokopi,
kakršni so bili v navadi pri
Keltih.
25 Bolta 1975,295; Pahič
1985a, 251; Pahič 1995,
51-54.
26 Bolta 1975, 290; Pahič 1995,
59-60.
27 Pahič 1965, 178; Pahič 1995,
100-102.

domačije, kjer je bil leta 1856 najden nagrobni spomenik, kije danes
vzidan v tamkajšnji kapelici.25
Le po pripovedovanju domačinov, ki so na njivah naleteli na ostaline ruševin, lahko zaenkrat domnevamo, da gre na prostoru med Gornjo Pristavo in Spodnjimi Prelogami pri Slovenskih Konjicah za ostaline
rimske stavbe, ležeče v neposredni bližini rimske ceste. Bolj jasno opredelitev bodo omogočile samo arheološke raziskave v prihodnosti.26
Zanimiva je najdba iz Gračiča, kjer so leta 1963 pri kopanju odvodnega jarka (domačija Franca Lamuta) na globini pol metra naleteli na
odlomke lonca s pokrovom, v katerem je bilo skoraj 400 rimskih novcev
iz časa od konca 2. do sredine 3. stoletja. Najverjetneje gre za zakop kakega bogatejšega prebivalca iz doline.27
Do ponovne poselitve Brinjeve gore je prišlo šele v 3. stoletju, v
pomarkomanskem obdobju. O vzrokih in o poreklu novih prebivalcev
ne vemo veliko, njihova postopna selitev pa je bila gotovo povezana tudi
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Brinjeva gora, del
temeljev rimske stavbe
pod cerkvijo, 1954

z nemirnimi časi druge polovice 3. stoletja. Podobno situacijo poznamo
tudi na bližnjih sosednjih najdiščih. Promet po rimski cesti seje odvijal še vsaj do 5. stoletja, ob njej pa je bila razmeroma živahna tudi gradbena dejavnost.28
Rimska in poznoantična naselbina na Brinjevi gori se je precej
razlikovala od poprejšnjih. Nove hiše so zgradili po vsem vrhu, bila jih
je najbrž cela desetina, čeprav so doslej raziskali samo tri. Največja stavba je imela štiri prostore in je merila približno 12 x 17,5 metra. Hiše,
zgrajene v tehniki novega časa, so imele kamnite temelje, ki so bili vezani z malto, čvrste lesene stene pa je pokrivala streha iz opek.
Medtem ko so kamenje za gradnjo naloinili sami, so strešne opeke verjetno nabavili v kakem bližnjem opekarskem središču v dolini. Tu
in tam odkrite majhne lončarske peči (na primer na jugozahodnem pobočju pod Goliko) so dokaz običajnega domačega lončarstva. Za izdelavo posod so uporabljali glino, nakopano v bližnji okolici, kot že poprej
prazgodovinski prebivalci.

28 Pahič 1985,17.

n V/ c\
(vtse&lNf)
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Brezje, skeletni grob
10, 1955
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Med lončenino prevladuje groba hišna keramika, kot so lonci,
sklede in skodele, precej manj pa je najdene fine namizne keramike
(amlore, vrči, krožniki ...), kakršno so kupovali v mestnih delavnicah.
/a skromno kupno moč prebivalcev govore redki bronasti izdelki
(fibule, zapestnice, prstani, pašne spone in različen pribor). Med novosti sodijo steklene posodice - stekleničke, vrčki, čaše, ki so jih nabavljali v bližnjih mestih. Na gori je bilo najdenih nekaj deset novcev iz časa
od konca 2. do začetka 5. stoletja. Med temelji rimskih hiš in drugod je
bilo najdenih veliko železnih izdelkov različne vrste. Gre predvsem za
hišno opremo, kot so žeblji, spone, okovja, zatiči, ključi, pa tudi drobno orodje, kot so dleta, noži in drugo. Glede na obilico najdene železove
žlindre lahko domnevamo, da so bili ti predmeti izdelani doma, a doslej
same kovačije ali vsaj kovaškega ognjišča še niso našli. Železovo rudo so
verjetno pridobivali na bližnjem Pohorju.
Največ najdb je iz 3. in 4. stoletja, med njimi so najmlajše iz konca 4. in začetka 5. stoletja, ko tudi domnevamo konec poznoantične brinjegorske naselbine. Nekako v tem obdobju je prenehalo tudi pokopavanje na grobišču v Brezju.29
Ni še povsem jasno, kdaj v tem času so zgradili kamniti varovalni zid oz. ogrado iz apnenčastih lomljencev, ki poteka zahodno od Marijine cerkve, se spusti južno po pobočju do današnjega kolovoza, pod
katerim se nadaljuje v smeri proti vzhodnemu vrhu in zavije proti cerkvi sv. Neže. Okrog cerkve je bil zid zelo slabo ohranjen, ponekod le v
dveh slojih temeljnih kamnov, saj je bil najverjetneje precej poškodovan
[»ri gradnji cerkve. Temelji zidu so bili široki do 0,6 m in še najbolj ohranjeni na zahodnem robu. Dolžina s sondami ugotovljenih temeljev, ki
so obdajali naselbinski prostor na vseh straneh razen ob severni strmi
steni, znaša 650 m. Morebitni vhodi ali drugi objekti ob zidu niso bili
ugotovljeni.30

_ _
_
Ze v povojnih letih so pri »Zimrajl ni« oz. pri Gorenjakovih v lirez...
.
. .
. .
r,
ju nad /rečami
ob postavljanju ograje za na novo urejeni vrt na nekaj

29 Pahič 1979,388-437; Pahič
i980,89-n2;Pahič 1985,
1-17; Pahič 1995,97-100.
30 Pahič 1962,237-238.
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mestih naleteli na človeške kosti, ki so jih nato zavrgli. Da bi preverila
najdišče, je ekipa pod vodstvom Stanka Pahiča septembra 1954 izkopala sondo in naletela na prve štiri grobove. Ker je bilo očitno, da gre za
obsežnejše grobišče, so se leta 1955 lotili načrtnih raziskav in izkopali
še 39 grobov. Grobišča ni bilo moč raziskati do konca, ker sega še pod
tla stanovanjske hiše in njene okolice, kjer kopanje ni bilo mogoče. Izkazalo se je, da so na tem mestu najdeni skeletni grobovi iz dveh različnih obdobij, poznoantičnega in slovanskega.
Na približno 350 kvadratnih metrih odkopane površine grobišča
je bilo odkritih skupno 43 celih ali že poškodovanih grobov. Razporeditev odkopanih grobov ni bila enakomerna, poznejši slovanski grobovi
so deloma ležali preko poznoantičnih.
Grobne jame so bile izkopane različno, lahko v živo skalo, peščen skalni grušč, sipko peščeno plast ali v vrhnje ilovnate plasti. Z
neznatnimi izjemami so bile pravilne pravokotne oblike in so večinoma merile v dolžino od 1,6 do 2,3 m, v širino od 0,4 do 0,95 m, globoke pa so bile od 0,27 do 0,95 m. Le nekatere z zanesljivo slovanskimi pokopi so bile daljše (od 1,9 do 2,8 m), širše (od 0,6 do 1 m) in globlje (od 0,4 do 1,2 m), kar je imelo svoj vzrok deloma tudi v različni
telesni višini obeh etničnih skupin. Stene grobnih jam so bile v nekaterih primerih obložene strnjeno s kamnitimi lomljenci, v drugih so
bili ob stenah le raztreseno položeni kamni ali pa so bile kar gladke,
kar kaže, da oblaganje jam ni bilo vselej poglavitnega pomena, temveč
so pri kopanju v skalo pridobljene kamne bolj odlagali ob robu grobnih jam. Jame so bile večinoma zasute z apnenčevim peskom, redkeje z ilovico, nikjer pa ni bilo opaziti sledov morebitnih grobnih oznak
na površini.
Večina mrtvih je bila pokopana v smereh ZSZ-VJV in Z-V. Skeleti so ležali v iztegnjeni hrbtni legi, različna je bila predvsem lega rok.
Vsi zanesljivo slovanski skeleti so imeli roke iztegnjene ob telesu.
V večini grobov so bili najdeni pridatki. V poznoantičnih so bili
to novci, bronaste zapestnice nesklenjenega tipa s stiliziranimi kačjimi
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glavami ali sodčasto jagodo na koncih, uhani, ovratnice iz steklenih
jagod zelene ali modre barve, steklene posodice in en sam glinast lonček, v slovanskih grobovih pa prostoročno izdelani lonci jajčasto ovalne
oblike, okrašeni z vrezano valovnico ali navpičnimi črtami, zraven pa
še predmeti iz železa, kot so noži, kresila, pašne sponke, jeziček z zakovicami, ostroga in puščična ost, srebrn prstan, dve modri stekleni jagodi, koščena dvovrstni glavnik in cevkast tulec ter glineno bikonično vretence. V štirih slovanskih grobovih so bile najdene tudi kosti kokoši kot
ostanek popotnice umrlemu. Pozornost zbuja odsotnost najznačilnejših
slovanskih nakitnih predmetov, kot so obsenčni obročki in uhani.
Brez antropološke analize spola pokopanih ni mogoče zanesljivo
določiti, glede na pridatke pa lahko med poznoantičnimi pokopi kot zanesljivo ženske označimo grobove z zapestnicami, verjetno pa tudi tiste
z ovratnicami, prstani in uhani, kot zanesljivo moške med slovanskimi
pa tiste z večjimi noži in drugimi železnimi predmeti.
Na osnovi najdenih predmetov lahko poznoantične grobove postavimo v 3. in 4. stoletje, slovanske pa v drugo polovico 8. in prvo polovico 9. stoletja. Med obema obdobjema uporabe tega kraja za grobišče
je bil torej očiten presledek, razlika pa je bila najbrž tudi v kraju naselbine. Poznoantične grobove lahko brez resnejših pomislekov pripišemo
prebivalcem naselbine na Brinjevi gori. Pomanjkanje zgodnjesrednjeveških naselbinskih najdb na tem prostoru nam zaenkrat onemogoča,
da bi locirali tudi slovanskim grobovom pripadajoči zaselek. Očitno je
samo, da so se slovanski priseljenci držali starih prometnih poti in že v
antiki obljudenih področij ter se naselili nekje v bližini.31
Velik raziskovalec in entuziast, arheolog Stanko Pahič, je z raziskavami, obdelavo in publiciranjem gradiva, ki gaje izkopal na Brinjevi gori in bližnjih sosednjih najdiščih, vtisnil svojstven pečat poznavanju arheoloških obdobij severovzhodne Slovenije. Gotovo je v teh krajih
,
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.
ostalo ocem skrito se marsikaj zanimivega. Morebitne nove raziskave in
11 • •
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odkritja v prihodnosti lahko poselitveno sliko arheoloških obdobij Bri1 ,,v . ii* iv 1
1 ••
njeve gore in bližnje okolice le se dopolnijo.

31 Pahič i%7,357-363; Pahič
1969,215-308.
Avtorica prve fotografije v
tem članku je Irena Porekar
Kacafura, avtor vseh drugih
pa Stanko Pahič
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3.

ŽUPNIJA

ZREČE

Med ustanovami v našem kraju zavzema župnija posebno mesto.
Korenini namreč v dvatisočletnem poslanstvu in ureditvi celotne Cerkve. V teku stoletij seje izoblikovala njena vidna podoba in vloga v krajevni Cerkvi ter dobila vidno mesto tudi v zgodovini kraja. Z ustanovitvijo župnije je marsikje povezan nastanek, v vseb primerih pa nadaljnji razvoj kraja. Ob svojem primarnem duhovnem poslanstvu je bila
namreč dejavna tudi na drugih področjih: gospodarskem, izobraževalnem, kulturnem, dobrodelnem ... Se v začetku 20. stoletja je za podeželje veljalo, da kraj sestavljajo tri osnovne »ustanove«: cerkev, šola in vaška krčma. Takšna je bila tudi zreška veduta.
Kot samostojna župnija je s četrt tisočletja obstoja veliko mlajša od
kraja samega, ki letos obhaja 800 let od prve omembe. Vendar se je pastoralna dejavnost v okviru konjiške pražupnije, kamor so spadale tudi
Zreče in okolica, odvijala že veliko prej. Zgodovinski spomin seže celo
v rimsko dobo, ko so bili ti kraji pod starodavno celjsko škofijo, ustanovljeno v 3. stoletju. Arheološke najdbe stare bazilike govore o številčni
krščanski skupnosti v Celju. Dobro razpredena cestna mreža v rimskem

Andrej Grobelnik,
nadžupnik v Rogatcu,
naddekan Kozjanskega
naddekanata
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cesarstvu ni služila samo za trgovske in vojaške namene, ampak je omogočala tudi pretok kulturnih in duhovnih dobrin. Med slednje je gotovo spadalo krščanstvo, ki je evangeliziralo prebivalstvo na prostranem
ozemlju med Jadranom (Oglej) in Donavo (Sirmium - Sremska Mitrovica). Naši kraji so bili nekakšen most med vzhodom in zahodom.
Med preseljevanjem ljudstev v 5. stoletju in z njim povezanim propadom rimskega cesarstva seje proces materialnega, kulturnega in duhovnega razvoja za nekaj časa ustavil. Antična mesta so bila opustošena, preživeli staroselci so se umaknili na varno v odročne kraje, stara
cerkvena upravna središča - škofije (Poetovio, Celeia, Emona) so ugasnila. Prišleki niso vedeli, kaj početi s kulturnimi dobrinami prvotnih
prebivalcev, saj so bile njihove življenjske navade drugačne od navad
staroselcev.
Po naselitvi naših davnih prednikov v drugi polovici 6. stoletja
so bili ti kraji vse do sredine 8. stoletja pretežno poganski. Kljub frankovskiin poskusom pokristjanjevanja se niso odpovedali starim življenjskim navadam, običajem, verovanjem ... Šele ogroženost od nekdanjih
zaveznikov Obrov jih je prisilila k tesnejši povezavi z Bavarci in Franki.
Vstop v takratno Evropo pa je bil pogojen s sprejemom krščanstva. Seveda je moralo miniti precej časa, da so Karantanci sprejeli krščanstvo za
svojo vero. V tem procesu sta se soočili trda roka frankovskega dvora, ki
je hotel doseči svoje namene tudi s prisilnimi sredstvi, in blaga misijonska metoda irskih menihov. Ti so se zavedali, da vere ni mogoče vsiliti,
ampak je za osebno odločitev potrebno daljše časovno obdobje.
Z odlokom frankovskega vladarja Karla Velikega v začetku 9. stoletja (811) je reka Drava dokončno razmejila misijonski področji takrat
pomembnih cerkvenih središč Salzburga in Ogleja, od koder so prihajali misijonarji. Kraji severno od Drave so pripadli Salzburgu, južno od
Drave so postali sestavni del oglejskega palriarhata. Pod njegovim okriljem so ostali vse do njegove ukinitve leta 1751.
Dokaj uspešno misijonsko dejavnost v 9. in v začetku 10. stoletja
ter nastanek prvi h cerkvenih središč (misijonskih postojank) je za nekaj
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časa prekinil vdor Madžarov. Po njihovem umiku (955) je dobila cerkvena organizacija oglejskega dela slovenskega ozemlja trdnejše zgodovinske oblike. Temeljna ustanova je bila pražupnija z določenim ozemljem

Pražupnija sv. Jurija v
Konjicah
Vir: Stegenšek,
Konjiška dekanija

in s središčem pri cerkvi s krstno in pogrebno pravico. Prezentaeija1 in
potrditev - umestitev2 župnikov je bila izključna pravica krajevnega škofa kot patrona. Zaščita svetnega premoženja pa je bila v pristojnosti zemljiškega gospoda. * Tako je imel npr. patronat nad konjiško pražupnijo,
od ustanovitve do leta 1448, oglejski patriarh, po dunajskem konkordatu pa deželni knez, kar je bil cesar. Načrtna organizacija župnij je bila
končana do začetka 13. stoletja.
1 I us patronatus, ius praescntandi.
2 lus confirmandi.
3 Advocatus; voktija, zavetnistvo.
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Pražupnija sv. Jurija v Konjicah
Med najstarejšimi župnijami na ozemlju današnje lavantinsko
mariborske škofije je pražupnija sv. Jurija v Konjieah (prvič je bila omenjena leta 1146 v listini oglejskega patriarha Pelegrina), 4 ozemeljsko večja od današnje konjiške dekanije. Segala je skoraj od vrha Pohorja do
podnožja Boča ter od Crešnjic do pohorskrga Tinja. V 13. stoletju je prišlo do ozemeljskih zamenjav med konjiško pražupnijo in studeniškiin
samostanom, ki mu je oglejski patriarh Bertold pridružil slivniško pražupnijo. Konjice so Studenicam odstopile Poljčane in Laporje, iz slivniške pražupnije pa v zameno dobile Tinje in Zg. Ložnico (Venčesl). V glavnem pa so ostale meje pražupnij dolga stoletja nespremenjene.
Ozemeljska podoba konjiške pražupnije se po 13. stoletju ni spreminjala vse do druge polovice 18. stoletja. V njenem okviru so postajale
posamezne cerkve vse pomembnejše. Z večanjem števila prebivalcev so
iz navadnih podružnic, h katerim so občasno prihajali duhovniki iz Konjic, nastajale kaplanije, ekspoziture (izpostave), vikariati in nazadnje
samostojne župnije. Konjiški župnik Valentin Fabri je imel ob koncu 15.
stoletja 9 duhovnikov pomočnikov, ki so dušnopastirsko delovali v petindvajsetih okoliških cerkvah.5
V vizitacijskem poročilu leta 1545 je bila zreška cerkev sv. Egidija imenovana med šestimi podružnicami (Cadrarn, Sv. Kunigunda, Kebelj, Loče, Ziče). V tem času so Zreče že imele svojega kaplana. V dohodninski napovedi župnika Gašperja Hirzlerja leta 1542 je poimensko naveden Jorg Gesel/' Sredi 17. stoletja je bil v Zrečah ustanovljen vikariat.
Konjiško 1146-1996. 850
let pražupnije (razni avtorji).
Slovenske Konjice 1996, str.
38,39.
Konjiško, str. 41.
A. Stegenšek, O razvoju
župnijskih mej in o deželnosodni razdelitvi v konjiški
dekaniji, CZN IV (1907), str.
199.

Pri nastavljanju kaplanov in ekspozitov je bil župnik samostojen, pri vikarjih pa je že moral imeti soglasje škofa ordinarija (patriarha).
Konjiška pražupnija in njeni župniki so imeli pomembno mesto
in vlogo v oglejskem patriarhatu. Po letu 1173 je kar sedem konjiških
župnikov opravljalo poleg dušnopastirskega dela v lastni župniji tudi
službo arhidiakona savinjskega arhidiakonata. Na obsežnem področju
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Cerkvica sv.
Pankracija v Jamniku
(po Vischerju)
Vir: Stegenšek,
Konjiška dekanija

patriarhata so bili najpomembnejši škofovi pomočniki (»oculus et manus episcopi«). Paziti so morali na cerkveno disciplino, razglašali so škofove odloke in nadzirali njihovo izpolnjevanje, sklicevali so duhovniške
sinode in cerkvene skupščine, ugotavljali primernost duhovniških kandidatov, sodelovali pri podeljevanju cerkvenih služb, bili razsodniki v
različnih sporih ... Danes imajo konjiški nadžupniki (od leta 1738 naprej) častni naslov arhidiakon, ki ga je leta 1910 v Rimu za rojstno župnijo pridobil škof dr. Mihael Napotnik.

Beneficij sv. Pankracija v Jamniku
Ob župnijskih središčih (župnijah), ki so jih ustanavljali cerkveni
dostojanstveniki (krajevni škofje - ordinariji), srečujemo tudi ustanove
svetnih fevdalnih gospodov. Nastajale so t. i. lastniške kapele, ki so jih
gradili zemljiški gospodje na svojih posestvih. Vzporedno s postavitvijo
bogoslužnega prostora so nastajale tudi pobožne ustanove (beneliciji, inašne ustanove ...), ki so bile materialno podprte z darovnicami plemstva
in z darovi preprostega ljudstva. Glavni namen ustanavljanja pobožnih
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ustanov je bil duhovne narave (v čast Bogu, v slavo Matere Božje in svetnikov, za zveličanje duš). Te ustanove so omogočile vzdrževanje večjega
števila duhovnikov, ki so opravljali za svoje dobrotnike v ustanovni listini predpisana bogoslužna opravila. Najvažnejša je bila maša, s katero so
se dnevno, tedensko ali mesečno spominjali svojih dobrotnikov. Posebno slovesna so bila opravila na obletnico ustanoviteljeve smrti (aniversarij), ko so se morali spomniti tudi krajevnih revežev.
Iz omenjenih razlogov in zaradi pastoralne potrebe po rednem
bogoslužju za grajske in druge okoliške prebivalce je bil leta 1342 ustanovljen beneficij [tri novopostavljeni kapelici sv. Pankracija v Jamniku.
Kapelico je dal pozidati Henrik Tanario. S posredovanjem konjiškega
župnika Dietmarja je pri oglejskem patriarhu dosegel, daje imela stalnega duhovnika - bcneficiata. Kljub menjavam fevdalnih gospodov in različni praksi pri podeljevanju beneficijev je bil pri sv. Pankraciju vedno
duhovnik. Poimensko sta znana dva: Filip (1395) in Kancijan (1432).
V drugi polovici 14. stoletja so postali lastniki Jamnika konjiški
gospodje, ki so bili še posebej naklonjeni ustanavljanju duhovnih ustanov. Tako sta lastnika Jamnika Leopold Konjiški in njegova žena Neža
darovala veliko premoženja kartuzijanom. Pri tem ju je vodilo prepričanje, da si lahko tudi s časnimi dobrinami pridobita dušni mir in pokoj.
Njuna odločitev pa je bila velikodušna tudi zato, ker nista imela lastnih
potomcev. V cerkvi sv. Egidija v Zrečah sta pri oltarju sv. Martina postavila ustanovo za vzdrževanje večne luči in v ta namen darovala njivo z
letnim dohodkom dveh mark. Da seje to volilo vestno izpolnjevalo, so
skrbeli kartuzijani.
Konjiškim gospodom so v Jamniku sledili bistriški, 1432 je bil zaščitnik kapele vitez Bernard Sachs, nato Ožbald Praški (ok. leta 15331559), v letih 1620-1716 pa nemški državni vitezi Fiihrerji pl. Fiihrenbergi, ki so imeli grobnico v zreški cerkvi. Sledila jim je koroška baronica Kuhner. V času Janeza Nepomuka Weismanna (1771-1802) pa je pre7 a. stegenšek, Konjiška
dekanija, Maribor 1909, str.
97,98.

nehalo bogoslužje v kapelici sv. Pankracija (1775), čez nekaj let je bila
_
.
.
Ji'
m
• „
opuščena in spremenjena v gospodarske namene (1100). lo pa je cas,
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ko je v Zrečali nastala samostojna župnija in seje vsa pastoralna dejavnost prenesla v župnijsko središče. Po letu 1911 so bili odstranjeni še
zadnji vidni ostanki kapelice. V današnji čas pa seje pri eni od domačij
ohranilo domače ime Bajsmani (iz Weismann).

Zreče in kartuzijani
Skoraj sočasno z nastankom konjiške pražupnije so se pod Konjiško goro, v varnem zavetju obsežnih gozdov, naselili kartuzijani. Ustanovitelj tega strogega meniškega reda je bil sv. Bruno (ok. 1035—1J01) iz
Kol na. R azmere v Cerkvi in družbi na začetku 2. tisočletja so naravnost
klicale k reformam. Merjenje moči med papežem in cesarjem, križarske
vojne, investiturni boj, sekularizirano življenje po samostanih ... Posamezniki znotraj Cerkve so se umaknili v samoto in tako zaživeli globoko evangeljsko življenje. Eden takšnih je bil učeni Bruno, ki sije za uresničitev omenjenih ciljev izbral samoten kraj v visoki alpski dolini v bližini Grenobla (Francija), kjer je s somišljeniki ustanovil Veliko kartuzijo (1184). INa zahtevo papeža Urbana II. je moral zapustiti svoje prijatelje in oditi v Rim. Vendar svojega načina življenja ni spremenil. V Italiji
je ustanovil drugo kartuzijo. Kljub zemljepisni oddaljenosti je ohranil
stik s Francijo in svojo prvo postojanko. Do uradne ustanovitve (konstituiranja) reda je prišlo šele po njegovi smrti (6. oktobra 1101), na prvem
zboru priorjev leta 1140. Na tem srečanju (kapitlju) so bila pooblastila
posameznih priorjev prenesena na priorja Velike kartuzije, od koder je
vodil kartuzijanski red. Najvišjo upravno oblast jc predstavljal zbor delinitorjev. Leta 1176 je red potrdil papež Aleksander III.
V času, ko so ugasnile mnoge redovne skupnosti, seje večalo število kartuzijanskih postojank, najprej v Franciji, nato v Švici in Španiji,
severni Italiji, Angliji in celo na Švedskem. Številne stiske, bolezni (kuga)
in vojne so prebudile v l judeh željo imeti kartuzijane v svoji sredi, saj jim
bodo oni s svojimi molitvami in zatajevanjem izprosili v tostranskem
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Žička kartuzija
Vir. Stegensck,
Konjiška dekanija

življenju časno, po smrti pa večno srečo. V ta namen so bili pripravljeni
darovati svoje posesti ter jim zagotoviti obstoj in razvoj.
Zička kartuzija je po vrsti ustanovitve devetnajsta redovna naselbina. Za njen nastanek je zaslužen štajerski mejni grof Otokar III.
(1129-1164), kije imel pri tem več razlogov. Postavimo na prvo mesto
verskega, ki je bil omenjen, vendar tudi politično-gospodarskega razloga ne moremo odmisliti. Z nastankom novih cerkvenih postojank so začela nastajati tudi nova naselja, kar je pomenilo kolonizacijo obsežnih
nenaseljenih področij. Kako seje grof srečeval s kartuzijani in jih vabil
v te kraje, lahko le ugibamo. Dejstvo je, da so leta 1160 prišli v Konjice
prior Beremund in nekaj redovnikov, ki so se naselili v župnišču in od
tod vodili gradnjo samostana. Zgrajen je bil do leta 1164. Ustanovna listina je bila izdana naknadno (1165) in je edini zanesljivi virglede ustanovitve samostana. V njej je omenjen ustanovitelj samostana, navedeni
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so ime kraja, meje posesti... Če bi samostan prenehal delovati, bi posestva ponovno prešla v last ustanovitelja ali njegovih potomcev.8
Zički kartuzijani so bili deležni tudi velike naklonjenosti cerkvenih dostojanstvenikov (oglejskega patriarha in celo papeža), ki so jim darovali posesti, dohodke (del desetine) in jih zaščitili pred samovoljnim
ravnanjem plemičev in župnikov. Nekateri medsebojni spori so prišli
celo do papeža, ki je odločno posegel vmes in jih rešil v korist redovnikov. V strahu pred cerkvenimi kaznimi za storjene krivice so se želeli
fevdalni gospodje odkupiti z darovnicaini. Tako je dal 20. junija 1281
Henrik Freudenberški poklicati k sebi v Zreče priorja Rudolfa in je pred
različnimi pričami poklonil samostanu kmetijo s pripadajočim gozdom,
travniki in pašniki ter vsem drugim na Dobravi pri Zrečah ... S tem dejanjem je hotel popraviti škodo, ki sta jo povzročila njegov oče in brat
žičkim menihom.9 Seveda pa to ni bil edini način pridobivanja posesti.
Podjetni samostanski upravitelji so pridobivali posest tudi z nakupi in
zamenjavami.
V Zrečah in bližnji okolici so imeli žički menihi dva dvorca in pripadajoče kmetije. Dvori so bili nekakšna gospodarska središča za plemiška posestva. Neposredno pod dvor so spadala kultivirana zemljišča (vrtovi, njive, pašniki, gozdovi), ki jih je obdeloval zemljiški gospod s svojo
pridvorno delovno silo. Ostalo zemljo pa so dajali v zakup podložnikoin,
za kar so morali plačevati dajatve in opravljati tlako.
Takšen dvor je bil v neposredni bližini cerkve sv. Egidija, ki sta
ga podarila kartuzijanom Leopold Konjiški in njegova žena Neža. Omenjen je še drug dvor v Zrečah, ki sta ga ista lastnika podarila kartuzijanom. Stegenšek ga imenuje Zreški dvor in je stal sredi vasi. A naš namen ni podrobneje naštevati vse posesti, ki sojo imeli kartuzijani v lasti v Zrečah in okolici. Te podatke lahko najdemo pri dr. Avguštinu Stegenšku10 in dr. Jožetu Mlinariču."
Za nas je zanimivejši Zreški dvor (Retschacher-Hof), in sicer zaradi rodbine KRONABETVOGEL (Matija Karba priimek slovcni z DROZG),12 ki ga je imela v lasti v 17. in 18. stoletju. O sami rodbini vemo

8 »Jaz, Otokar, mejni grof štajerski, dajem na znanje vsem
vernim kristjanom, kako sem
v svoje dežele naselil kartuzijanske redovnike. V hvalo
večnemu Bogu sem naredil
obljubo in s plemenito željo
sem obljubo izpolnil. Da bi
pa mogel to željo bolj hitro
doseči, sem se po posebnih
poslancih priporočil Apostolski milosti - papežu, naj bi
pripomogel s svojo oblastjo in
svete očete slavne kartuzije
pridobil za mojo prošnjo.
Tako sem bil podprt z znatno
pomočjo, da sem pričeto delo
dokončal. V oglejski patriarhiji je trg, ki se navadno imenuje Konjice, blizu katerih
je od visokih gora ograjena
pristava, tako zelo ljubka in
prijetna kartuzijanskemu
redu. Na tej pristavi sem pozidal samostan v čast Našega
Gospoda Jezusa Kristusa in
svete njegove Porodnice vselej
Device Marije, sv. Janeza
Krstnika in vseh svetnikov.
To se je zgodilo leta 1165 po
učlovečenju Gospodovem, ko
je vladal Friderik našo deželo
in je sedel Urh na oglejski
stolici. Bazilij je bil generalni
prior kartuzije, Beremund pa
predstojnik v žičkem samostanu. Amen.« Prevod listine
v: Odilo Hajnšek, Marijine
božje poti, Celovec 1971,
str. 559. Listina se nahaja v
SDA v Gradcu. Fotogralija v:
Konjiško, str. 167.
9 Jože Mlinaric, Kartuziji Žiče
in Jurklošter, Maribor, str. 72.
10 A. Stegenšek, Konjiška
dekanija, Maribor 1909, str.
260-281.
11 J. Mlinaric, Kartuziji Žiče in
Jurklošter, Maribor 1991;
Isti avtor v: Konjiško, str.
165-187.
12 Župnijska kronika I.
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zelo malo. Ohranjena so samo imena nekaterih njenih članov. Na krstnem kamnu (1643) in kropilniku (1640) v stari zreški cerkvi je napisano ime »gospoda žlahtnega« ADAMA. Njegovo ime je napisano tudi na kropilniku v cerkvi sv.
Neže (1656). Dr. ANDREJ (rojen 18. 4. 1658), kije bil v letih
1708-1722 mestni župnik v župniji Sv. krvi v Gradcu, je zapustil v oporoki 1000 goldinarjev za masno ustanovo pri cer1

j,

kvi sv. Egidija. Letno je bilo treba opraviti štiri sv. maše zanj
in za njegove prijatelje. Naslednji iz omenjene rodbine je bil
PAVEL, za katerega piše župnik Karba, daje z bratovo (verjetno je bil to Andrej) pomočjo ponovno pozidal rojstno hišo.
Ta kroniški zapis se časovno ujema z znano letnico postavitve
Zreškega dvora, tj. 1718, ki se da razbrati iz napisa nad glav-

Vhod v nekdanjo
kartuzijansko klet —
Kropfova domačija
Vir: Andrej Grobelnik

nim vhodom: NOMEN IESV CHRISTI BENEDICAT NOIMS PIE INTRANTIBVS (Ime Jezusa Kristusa naj blagoslovi nas, ponižno vstopajoče). V novem dvorcu je bil rojen JOŽEF ALOJZ, kije postal duhovnik
in je služboval v Laškem (1770, 1771), Trhonjah (1773, 1774), llogatcu
(1774, 1775) ..., Jurkloštru (1784) ... in nazadnje pri sv. Jederti nad Laškim (1788-1790), kjer je tudi umrl. Iz zapisanega sledi, da Zreškega
dvora niso zidali kartuzijani, ampak Kronabetvogli. Ni znano, kakšna
je bila nadaljnja usoda te rodbine. Leta 1789 je posestvo kupil Pribovšič,
oskrbnik Jurkloštra, za 4.000 goldinarjev. Naslednji lastnik posestva je
bil Franc Wukoschek (Bukovšek). Nasledil ga je sin Gustav, gostilničar
in goreč nasprotnik Cerkve. Ta je prepustil posest hčerki Amaliji llerzog. Po njeni zgodnji smrti je prodal posest pokojničin mož. Polovico izkupička je moral naložiti na sodišču v korist njune mladoletne hčerke
Henrike. Med lastniki dvorca je omenjen tudi avstrijski oficir Mathieu,
vendar mu je bil odvzet zaradi slabega gospodarjenja.
Zreški dvorec (Retschacher l lol), znan tudi kot Zreški grad, je
kljuboval času 255 let. Po L svetovni vojni je bil v lasti tovarne, ki ga
je uporabljala v različne namene. Najdlje je nudil stanovanje delavskim
družinam. Kašča ob cerkvi je bila porušena leta 1932, 4. junija 1973 pa
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se je moral umakniti Uniorju še grad. Od njega je ostal le portal, ki je
bil vzidan v severno steno stare cerkve sv. Egidija. Tako so bile Zreče ob
dve pomembni zgodovinski zgradbi.
Na obdobje navzočnosti kartuzijanov na zreškem območju spominja samo še ena zgradba. Oglejmo si njen nastanek. Druga polovica 16.
stoletja je bila prelomna za kartuzijo. Zaradi nezdravih razmer v samostanu je med leti 1564-1595 prenehalo redovno življenje. Nadvojvoda
Karel je menihom odvzel pravico razpolagati s premoženjem. Za upravitelja obsežnih samostanskih posesti je imenoval papeškega diplomata,
nuncija Zaharija Delfina (1564-1579), ta pa je nastavil za oskrbnika pretkanega Otolina pl. Scazuola. Ne bomo opisovali neprilik, kijih je povzročal. Pozornost namenimo le dogodku iz leta 1577, ko so komisarji nadvojvode Karla pregledovali gospodarsko stanje v kartuzijah Žiče in Jurklošter. V njihovem poročilu je razbrati pozitivno oceno njegovega oskrbovanja. Inventar ni bil odtujen, samostanske stavbe niso propadale, tudi
podložni kmetje se niso pritoževali, saj jih ni nič bolj stiskal kot prejšnji
oskrbniki. V samostanu in v okoliških krajih je dal celo postaviti nova
poslopja. Eno izmed teh novopostavljenih poslopij je bila kletvZrečah, v
kan ■ro so morali okoliški podložniki oddajati gornino in desetinsko vino.
Kartuzijani so imeli v Zrečah zelo donosen vinograd, ki so ga obdelovali deloma na lastne stroške deloma so ga morali obdelovati podložniki na
tlaki. Donosnost okoliških vinogradov se je vedno bolj manjšala, med
drugim tudi zato, ker so shranjevali vino v tujih kleteh. Pri tem delu Otolin ni imel čistih namenov, saj seje hotel okoristiti s samostansko zemljo.
Nekemu podložniku je odvzel hubo, podložniki na tlaki pa so morali pozidati poslopje s kletjo. Poslopje je nato hotel prodati samostanu po zelo
visoki ceni. Kljub neprijetnostim z Otolinoin je bila zgradba po letu 1579
odkupljena. Ta klet naj bi bila po pripovedovanju domačinov13 Kropfova
domačija (Breg 7). Sedanja stavba ima na podbojih letnico 1646 in je še
edini vidni spomin na navzočnost kartuzijanov v kraju.
Podrobno navajanje obsežnih posesti, ki so sijih pridobili kartuzijani z darovnicami, nakupi, menjavami, hipotekami..., ni namen tega

13 Pomemben ustni vir je Anton
Kropf, rojen na tej domačiji.
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zapisa, ker imetje ni bilo njihov cilj. Posest jim je bila sredstvo za zelo
razvejeno dejavnost: od vzdrževanja številnih objektov do samostanskega osebja, davščin, dobrodelnosti ... Menihi (kleriki) so živeli za samostanskim obzidjem in se posvečali kontemplativnemu življenju (molitev,
post, premišljevanje, fizično in umsko delo) in niso imeli stikov z zunanjim svetom. Nekateri med njimi so bili izvedeni v različnih znanostih,
v umetnosti (pesniki), vsi pa so bili neutrudni prepisovalci knjig. Tako
je bil samostan žarišče vere in kulture. V začetku 18. stoletja so bili kartuzijanski priorji tudi konjiški župniki. V času njihovega župnikovanja
(nadomeščali so jih izbrani duhovniki namestniki) je bila zgrajena podružnična cerkev sv. Neže na Goliki (1723-1726). Baročno zgradbo bogati lepa oprava: veliki oltarje delo konjiškega kiparja Franca Zamlika,
ki je naredil tudi dva stranska oltarja in prižnico (1730-1740). Nekaj desetletij kasneje (1769) je bila postavljena tudi podružnična cerkev Matere Božje na Brinjevi gori (vzhodni prezbiterijski del), kije že od vsega
začetka privabljala številne romarje. Kartuzijani, veliki Marijini častilci, so gotovo posredno vplivali na nastanek te božje poti.
Bratje laiki (konverzi) so sicer lahko zapuščali samostan, vendar
so se družili z ljudmi predvsem iz gospodarskih razlogov. Morali so skrbeti za prehrano, obdelovanje posesti, prodajo pridelkov (žito, vino, povrtnino ...), skrbeli so za prehrano številnega osebja. Imeli pa so tudi
opravka s številnimi mojstri, ki so gradili in vzdrževali samostanska ter
druga poslopja.
Z ukinitvijo samostana v času cesarja Jožefa II. (1782) je nastala
neprecenljiva škoda za tukajšnje kraje. Ne samo daje prenehala duhovna dejavnost menihov, ampak so mnoge dragocene knjige iz samostanske knjižnice končale na tujem.
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Ustanovitev župnije
Ustanavljanje novih župnij je po cerkvenem pravu izključna pravica škofov, ki jih pri tem vodijo le pastoralni razlogi. Med takšnimi razlogi so hilc pred 250 leti velike razdalje do župnijskih središč. Nekateri verniki so morali tudi več ur pešačiti do cerkve. Vendar pa so bili tudi
primeri poseganja posvetnih vladarjev na to področje. To pravico si je
vzel cesar Jožef II. po letu 1780, ko je s svojimi reformnimi odloki krepko posegel v življenje Cerkve.
Leta 1751 je bil ukinjen oglejski patriarhat in naši kraji so prišli v
goriško nadškofijo. Goriški nadškof Karel Mihael Attcms seje lotil obsežne reorganizacije nadškofije. S privoljenjem cesarice Marije Terezije je
ustanovil nove župnije na ozemlju desno od Drave. Župnije je začel združevati v dekanije in kornisariate. Arhidiakonati, ki so bili stoletja vezni
člen med župnijami in škofijo (Oglej), so tako začeli izgubljati svojo vlogo, vendar so še ostali pod goriškim nadškofom. Savinjski arhidiakonat
je ugasnil leta 1789, ko je dokončno stopil v veljavo cesarjev odlok o spremembi škofijskih mej. Lavantinski škof Vincenc Jožef Schrattenbach je
2. septembra 1789 v Celju sklical vse dekane s štajerskega dela svoje škofije in jim razložil novo cerkveno organizacijo. Tukajšnje dušnopastirske postojanke so bile povezane v konjiško dekanijo že v času goriške
jurisdikcije. Po ukinitvi goriške nadškofije in preureditvi škofijskih meja
je prešla konjiška dekanija v lavantinsko škofijo. Vez med materno (pražupnijo) in hčerinskimi župnijami je ostala še na drugi način. Vsakokratni konjiški nadžupnik in dekan je bil tudi patron novoustanovljenih župnij. Patron je moral preskrbeti materialne pogoje za samostojno življenje nove župnije in je imel pravico prezentirati vsakokratnega župnika.
ločnega datuma ustanovitve zreške župnije ne poznamo, o njem
lahko le sklepamo iz posameznih navedb v različnih virih. Ker so začeli z rednim pisanjem župnijske kronike skoraj sto let kasneje, so dragocenejše matične knjige. V Knjigi krščenih je mogoče že leta 1753
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(14. september) najt i za imenom krstitelja Jakoba Goloba oznako P.L. (parochus loci - župnik kraja). Naslednje leto (1754)
pa je bila v Knjigo umrlih vpisana njegova smrt (19. aprilis sepultus R. I). Jakobus Golob, Parochus loci - 19. aprila je umrl
častiti gospod Jakob Golob, krajevni župnik). V naslednjih letih so zapisana imena vikarjev župnije (Jožef Bartholoti, vicarium parochialem, po letu 1766 parochus).14 Zanimiv je podatek dr. Jožeta Curka v zborniku Konjiško, kjer navaja shemi
nastanka vikariatov in župnij v pražupniji Konjice. Za Zreče navaja kot
leto ustanovitve vikariata leto 1640, župnije pa 1756.15 To trditev potrjuje tudi vizitacijski zapisnik iz leta 1756, v katerem je zapisano, daje bila
12. avgusta vizitirana župnijska cerkev sv. Egidija (... visitata est ecclesia
parochialis ...).16 Zasledimo pa lahko tudi drugačne navedbe, ki nekoliko omajajo prepričanje, da obhaja župnija prav letos 250-letnieo samostojnosti. Avtor sestavka je prosil za pomoč Nadškofijski arhiv v Gorici.
Vendar je dobil odgovor, da v njem ne hranijo ustanovne listine zreške
župnije. Dosedanja »uradna« letnica začetka župnije je 1770, kar pa ne
pomeni, da bi ne mogla biti še nekaj let starejša.
Ob ustanovitvi je bila župnija teritorialno večja od današnje, saj je
segala od Gabrovelj do Rogle, od Križevca do Brezja. V njej je bilo osem
cerkva: župnijska sv. Egidija v Zrečah in podružnične sv. Neže na Goliki, Matere Božje na Brinjevi gori, sv. Martina, sv. Pankracija v Jamniku,
sv. Križa v Križevcu, sv. Kunigunde v Gorenju in sv. Jakoba na Resniku. Cerkvica sv. Pankracija je bila leta 1783 opuščena, sv. Križa v Križevcu pa leta 1802 porušena.
Zreška župnija je že nekaj let kasneje doživela delitev. Leta 1785
seje izločila iz nje novoustanovljena župnija sv. Kunigunde na Pohorju s podružnično cerkvijo sv. Jakoba na Resniku. Nekatere komaj ustanovljene župnije v okviru konjiške pražupnije so se dodatno razdelile
v času jožefinskih reform. Po odcepitvi sv. Kunigunde je zreška župnija obsegala sledeča naselja: Zreče (Zgornje) - vas z Dobravo, Spodnje
Zreče, Gračič, Radana vas, Gabrovlje, Dobrava pri Konjicah, Križevec,
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Osredek, Jamnik, Loška Gora, Boharina, Zlakova, Brezje. Leta 1871 je
bil del Gabrovelj prefaran v konjiško nadžupnijo. Do leta 1785 so bili v
/rečah trije duhovniki: poleg župnika še dva kaplana, po tem letu pa
samo župnik in kaplan.
V nadaljnjem kronološkem pregledu se bomo seznanili z 250-letno zgodovino župnije. Osnovni vir podatkov nam nudi župnijska kronika. S pomočjo druge literature pa si bomo skušali približati dogajanje v širšem obsegu. Dogodki med vladavino Ilabsburžanov, v sopotništvu Slovencev, Hrvatov in Srbov po letu 1918 in v povojni Jugoslaviji
(1945-1991) ter najnovejši, v samostojni Sloveniji, so sooblikovali krajevno zgodovino. Zaradi preglednosti je celotno obdobje razdeljeno po
stoletjih.

Osemnajsto stoletje
Prva leta samostojnosti zreške župnije so bila zaznamovana z jožefinskimi reformami. Ze omenjeni izločitvi novonastale župnije sv. Kunigunde moramo dodati cesarjeve posege na verskem področju. Leta
1783 je bil uveden nov bogoslužni red. Cesar Jožef 11. (1780-1790) je
hotel spremeniti verske navade svoji podanikov s poenostavitvijo bogoslužja, ukinitvijo procesij, bratovščin, devetdnevnic, zmanjšanjem števila praznikov, prepovedjo pasijonskih iger, zvonjenja, postavljanja jaslic, miklavževanja, koledovanja, blagoslavljanja proti hudi uri, zapiral
je »odvečne« cerkve ... Z odlokom iz leta 1785 je bilo ukinjeno pooblastilo, s katerim so imeli frančiškani kot varuhi Božjega groba v Jeruzalemu izključno pravico postavljati križeve pote. Iz cerkva naj se polagoma odstranijo stari križevi poli, spomin na Jezusovo trpljenje pa naj
nadomestijo izbrane slike. Naslednje leto je novi odlok opominjal, da
zlorabe niso dovoljene. Tako so bile iz dotedanjega križevega pota odstranjene vse postaje, ki se niso ujemale z evangeljskimi besedili (Jezusovi padci pod križem: 3., 7. in 9. postaja, srečanje z Marijo: 4. postaja,
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Oltar sv. Cirila
in Metoda
Vir: Andrej Grobelnik
I
I

Veronika obriše Jezusu obraz: 6. postaja, mrtvega Jezusa položijo Mariji v naročje: 13. postaja). V večini cerkva je bil nameščen t. i. jožefin17 f. šcrbeij, Križcv pot Antona
Cebeja v okviru tradicije,
Ljubljana 1994, str. 71 -»o.

ski križev pot17 z dvanajstimi postajami, čeprav za kratko obdobje. Leta
,
t
1839 gaje posredno ukinila uradna Cerkev z zavrnitvijo vseh križevih

c
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potov, ki nimajo 14 jeruzalemskih postaj. Župnik Jožef Franc MOSER
(1773-1798) je zreški župniji priskrbel vsaj en križev pot. Zanj namreč
z gotovostjo vemo, ker seje v podružnični cerkvi sv. Martina ohranil do
danes. Slikanje na platno in ima 14 postaj. Prvih šest postaj je jožefinskih, ostale so iz frančiškanskega križevega pota. Po vrsti si postaje sledijo takole: 1. Oljska gora - Jezus krvavi pot poti, 2. Juda ga izda s poljubom, 3. Jezus pred velikim duhovnikom Kajlom, ki si raztrga oblačila,
4. Jezusa bičajo, 5. s trnjem kronajo, 6. bičanega in s trnjem kronanega
Pilat pokaže množici: »Glejte, človek«, 7. Pilat obsodi Jezusa na smrt, 8.
Jezus si naloži križ, 9. Simon iz Cirene mu pomaga križ nositi, 10. Jezus
nagovori jeruzalemske žene, 11. Jezusa slečejo, 12. pribijejo na križ, 13.
umre na križu, 14. mrtvo telo položijo v grob. Križev pot pri sv. Martinu je danes izjemna redkost v naših cerkvah.

Devetnajsto stoletje
Začetek novega stoletja je povezan s pomembno pridobitvijo za
kraj. V času župnikovanja Mihaela PAPKAJA (1810-1819) je bila v Zrečah ustanovljena farna šola (1815). V ta namen je služila lesena hiša mežnarja, kije opravljal tudi učiteljsko službo. Cez dvajset let, v času župnika Jakoba GRAHKA (1823-1836), je bilo s pomočjo Okrožnega finančnega urada v Celju na mestu stare lesene šole pozidano novo šolsko poslopje (1835). Zgrajeno je bilo na nadarbinskem zemljišču. Soli je bil odstopljen del nadarbinskega vrta, ki gaje uporabljal učitelj. Po opustitvi
pokopališča okoli cerkve je župnija šoli odstopila tudi staro mrtvašnico.
Učitelj jo je uporabljal kot drvarnico in klet. Solo, vrt in mrtvašnico je
prevzel v skrb novoustanovljeni šolski svet, ki pa je vse prodal (1880) občini. Kljub občasnim težavam se da razbrati velika skrb za osnovno izobrazbo otrok. Število otrok je z leti tako naraslo, da seje pokazala potreba po novem šolskem poslopju še v istem stoletju. Nova šola je bila zgrajena na levem bregu Dravinje (1879-1880). Tako je v manj kot sto letih
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iz enorazrednice nastala štirirazredna šola (1906).Vsa ta leta so bili v šolski vzgojni proces vključeni zreški duhovniki (predvsem kaplani)."1
V letih 1830-1840 so bila izvedena obsežna gradbena dela na Brinjevi gori. Dotedanji zgradbi (današnji prezbiterij) so bili proti zahodu
prizidani ladja, zvonik s pevskim korom in zakristija z oratorijem. Leta
1840 sta nastala nastavka za oba stranska oltarja v ladji. Izdelal ju je
Jože Brenko s Frankolovega. Oltar na severni strani predstavlja Marijino zaroko (velika slika) in Marijino poroko (atika). Oltar na južni strani,
ob vhodu, pa je posvečen sv. Antonu Puščavniku. Manjša slika v atiki
upodablja svetnika pri molitvi v votlini, večja pa stoječega, oblečenega
v redovni habit, s palico s križem in zvončkoma ter knjigo v rokah. Ob
njem je naslikan prašiček.
Daje bila v župniji navzoča tudi živa verska dejavnost, lahko sklepamo iz vidnih sadov. Leta 1845 je imel novo mašo zreški rojak Frančiškanski pater Felicijan (Anton) Matavž, Brežanov iz Spodnjih Zreč.
Župnija se je ponovno veselila novomašnega slavja čez sedemnajst let
(1862). Tokrat je primiciral Anton Jazbec, sin zreškega učitelja Jurija
Jazbeca (1835-1846).
Dvakrat se je župnija srečala z lavantinskim škofom Antonom
Martinom Slomškom. Leta 1850 je blagoslovil glavni oltar in oltar sv.
Florijana v župnijski cerkvi ter podelil zakrament sv. birme. Med drugim obiskom leta 1857 pa je samo birmal zreške in skomarske otroke. V
letu Slomškove smrti je prišel v Zreče za župnika Janez ARLIC (1862—
1870), ki je začel pisati župnijsko kroniko. Kronika predstavlja najdragocenejši zgodovinski vir za vsako župnijo. Zato je škof Slomšek zapovedal svojim duhovnikom, da morajo vestno zapisovati vse pomembne
dogodke v župniji (kraju). Tako je kronist Arlič zapisal, da sta bila v Zrečah leta 1863 dva sejma: prvi v torek po četrti nedelji po binkoštih in
drugi na Egidijevo. Tega leta je v Zrečah birmoval Slomškov naslednik
dr. Jakob Stepišnik.
18 Zbornik Osnovna šola Zreče
1815-1995,sir.48-54.

Med obiskoma v Zrečah je Slomšek spodbujal župljane k ča,
_ 1
. . .
.....
#
ščenju sv. bratov Lirua in Metoda. Od nekdaj je bila med tukajšnjimi
v
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ljudmi navzoča misel na slovanska blagovestnika. Po ustnem izročilu
19

naj hi potovala s svojimi učenci skozi te kraje v Rim. Bil pa je še en razlog. Sredi 19. stoletja se je začelo v katoliški Cerkvi prebujati prizade-

Zreče /896,
razglednica
Vir: Župnijska
kronika I.

vanji; za edinost kristjanov. Papež Pij IX. je povabil vzhodne kristjane k
sodelovanju pri tej pomembni nalogi (1848). Začetno navdušenje pa je
kmalu splahnelo. Z veliko zavzetostjo in vztrajnostjo se je tega dela oprijel škof Slomšek. Leta 1851 je pri Sv. Jožefu v Celju ustanovil Bratovščino sv. Cirila in Metoda, kije bila potrjena naslednje leto v Rimu. V desetih letih seje razširila preko meja lavantinske škofije na slovanski vzhod
(Češko, Slovaško) in celo v nemške dežele. Tako je začel ta svetniški škof
uresničevati pomembno in odgovorno nalogo vseh kristjanov: prizadevanje za zbližanje Vzhoda in Zahoda v duhu krščanske ljubezni.
Se preden je papež Leon XIII. uvedel čaščenje sv. bratov po vsem
svetu (1880), so začeli graditi v Zrečah njima posvečeno kapelo, in sicer ob severni podolžnici ladje župnijske cerkve (1878). Župnik Peter
ERJAVEC (1871-1886) je začel in pripeljal do konca zastavljeno delo,

19 Prvič sta sla v Rim letu
867, po Cirilovi smrti 869
pa Metod sam verjetno še
dvakrat, /upnik Karha si
je zelo prizadeval dokazati
avtentičnost Cirilovega
studenca (potok, ki izvira pod
Golekom), pri katerem naj bi
se ustavila Ciril in Metod z
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in sicer leta 1886, ko je podobar Ignac Oblak iz Celja dokončal oltar sv.
bratov, na njun god, 5. julija, pa gaje blagoslovil konjiški nadžupnik in
dekan Franc Mikuš. Ob sv. Cirilu in Metodu sta na oltarju še sv. Mohor
in Fortunat, ki sta umrla mučeniške smrti v Sirmiumu (ok. 303), njune
posmrtne ostanke pa so med preseljevanjem narodov prenesli v Oglej
(godovni dan 12. julija spominja na prenos). Pod njunim zavetjem je hotel škof Slomšek dati slovenskemu narodu čim več dobrih knjig. V ta namen je ustanovil Mohorjevo družbo v Celovcu (1852). Zato so ta oltar
upravičeno imenovali »slovanski oltar«. Cerkvenemu čaščenju seje pridružilo tudi rodoljubno. Na predvečer njunega godu so goreli kresovi po
gričih.20 Na njun pomen za Evropo pa je sto let kasneje (1980) pokazal
papež Janez Pavel II. z razglasitvijo za sozavetnika Evrope.
Druga polovica 19. stoletja je bila duhovno zelo bogata. Spomladi
1874 je župnik Erjavec organiziral prvi inisijon, ki sta ga vodila jezuitska misijonarja. Naslednje leto je bila obnovitev misijona, 1876 in 1877
pa duhovne vaje. Že leta 1879 je bil drugi misijon, ki so ga vodili lazaristi iz Celja. Prisotnost duhovnikov misijonarjev iz družbe posvečenega
življenja sv. Vincencija Pavelskega (lazaristi), ki jih je povabil Slomšek v
Celje (1852), je opazna v duhovnem bogatenju zreških župljanov tudi v
naslednjih desetletjih. V spomin na ta misijon je bil postavljen misijonski križ ob cerkvi.
V zadnjem desetletju 19. stoletja je prišel za župnika Matija KAKBA (1892-1930), zavzet dušni pastir in jezikoslovec. Raziskoval je krajevna in družinska imena ter sestavljal rodovnike. Svoje študije je objavljal v različnih strokovnih publikacijah. V prvem letu župnikovanja
je omenjena Družba vednega čaščenja Sv. rešnjega telesa (1892), 1893
so bili za vse cerkve izvoljeni cerkveni ključarji in obnovljeni oltarji
ter krstni kamen in prižnica v župnijski cerkvi (Ignac Oblak). Ob birmanski slovesnosti je škof dr. Mihael Napotnik pohvalil skrb župljanov
za lepoto farne cerkve. Leta 1894 je bila ustanovljena Družba na čast
20 Na Brbučevein hribu (kuglu),
na Brinjcvi gori (na skalah za
cerkvijo...).

Sv. družini. V letu 1895 je bila ustanovljena župnijska knjižnica. Knji• • l
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ge zanjo je darovala Družba sv. Mohorja, nekaj pajihje kupila župnija.
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Ustanovitev župnijske knjižnice je pospešilo zanimanje za dobro knjigo.
Bralna kultura med Zrečani je dosegla zelo visoko stopnjo. To se vidi
tudi po naraščajočem številu mohorjanov. Leta 1892 jih je bilo 24, 1897
ze 105 in naslednje največ, tj. 118. Poleg knjižnice so imeli v župnišču
svoj prostor Mladeniška zveza, Dekliška zveza in Marijina družba.
Zadnje desetletje je bilo radodarno tudi z duhovnimi poklici.
Leta 1892 je imel novo mašo Mihael Klančnik (Batičev) iz Gračiča. Večkratna prisotnost lazaristov v Zrečah je prebudila v njem duhovniški in
redovniški poklic. Med bivanjem v Zrečah seje za duhovniški poklic odločil Franc Hlastec, sin nekdanjega zreškega cerkvenega ključarja. Družina seje preselila v konjiško nadžupnijo, kjer je imel Franc leta 1896
novo mašo. V tem letu je postal duhovnik tudi pater Andrej (Blaž) Brdnik, Ahecov iz Spodnjih Zreč, član minoritskega reda. Novo mašo je
imel na Dunaju. V Zagrebu pa je obhajal zlatomašni jubilej pater Felicijan Matavž (1895).
Tudi na gospodarskem področju seje marsikaj spremenilo. Leta
1872 je bil skopan vodnjak (med cerkvijo, šolo in Bukovškovo gostilno),
v letih 1879, 1880 so obnovili župnišče in gospodarsko poslopje, 1886
je bilo kupljeno zemljišče (Puša), na katerem danes stojijo bloki in terme. Vinograda na Gračiču (ustanova večne luči) in v Radani vasi sta bila
opuščena, vinograd v Radani vasi pa je bil naslednje leto prodan.
Ob koncu stoletja (1898) jc bilo ustanovljeno Slovensko gospodarsko-politično-bralno društvo STRAŽA. Iz društvenih pravil lahko razberemo, daje združevalo širši okoliš Zreč, Padeški Vrh, Bezino in Kunigundo. Prostore je imelo v Loški Gori 1 pri Petru Dobniku, kije bil tudi
prvi načelnik društva. Namen društva je bil pospeševati kulturo tukajšnjih ljudi, zgrajeno na narodnostnih in katoliških temeljih.
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Dvajseto stoletje
Župnija je stopila v novo stoletje s svetoletnim misijonom, nato pa
so se lotili še drugih nalog. S škriljem sta bili prekriti brinjegorska cerkev in sv. Neža. Začelo se je obdobje pogostnih društvenih shodov na
Brinjevi gori. Tako sta bila v letu 1904 mladeniški in dekliški shod, ki
sta bila zelo dobro pripravljena in obiskana. Istega leta je župnija kupila
zemljišče na Brinjevi gori, saj je imela do takrat le služnostno pravico.
Organiziranje srečanj seje še bolj razmahnilo. Že leta 1907 je Brinjeva
gora gostila volilni zbor za državnozborske volitve. Na njem so bili zbrani predstavniki vseh okrajev tukajšnjega volilnega okoliša. Govorniki so
navduševali tudi ženske, ki sicer še niso imele volilne pravice, a bi lahko kljub temu veliko pripomogle v volilnem boju. Postavljeni kandidat
Franc Pišekje kasneje zmagal na volitvah /, veliko prednostjo pred drugimi kandidati. V jubilejnem letu 1908 (petdesetletnica Marijinih prikazovanj v Lurdu, zlatomašni jubilej papeža Pija X. in šestdesetletnica
vladanja cesarja Franca Jožefa 1.) so ponovno zborovali mladeniči, 1910
pa dekleta. Vsa ta srečanja na nek način odsevajo versko in družbenopolitično stanje. Vidna je prevladujoča vloga katoliškega tabora, ki je znal
navdušiti ljudi za versko in družbeno aktivnost. Vendar se že nakazuje
politična diferenciacija med katoliškim taborom in liberalci, kar seje
pokazalo v obdobju med obema vojnama.
Ob vseh teh dogajanjih pa ne smemo prezreti številnih procesij
romarjev, ki so prihajali k Materi po pomoč v preizkušnjah vsakdanjega
življenja. To je bil tudi razlog za nastanek tega romarskega kraja. Votivne slike ob glavnem oltarju in voščeni kipci rok, nog in živali pričajo o
velikem zaupanju v priprošnjo Matere Božje. Da bi romarji še globlje doživeli povezanost z Bogom in Marijo, je župnik Karba povabil kranjskega slikarja Matija Bradaška, naj poslika cerkev. Dotedanji iluzionistični
poslikavi (oltarni nastavek) Antona Lerchingerja v apsidi cerkve so bile
leta 1911 dodane Bradaškove podobe petnajstih skrivnosti rožnega ven-
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Župnijske zgradbe v
začetku 20. stol.
(z leve) kašča, cerkev,
župnišče (del),
gospodarsko poslopje.
V ospredju je nov
župnijski sadovnjak
Vir: Župnijska
kronika I.

ca (veseli, žalostni in častitljivi del). Tako je dobila cerkev pomembno
vsebinsko in dekorativno dopolnitev.
Ze pred prvo svetovno vojno (1911) so se lotili gradnje kapele ob
okrajni cesti. Na mestu gradnje naj bi stal že leta 1607 kamnit križ (Festkreutz), pri katerem seje zaustavila telovska procesija. Leta 1903 seje
nanj zaradi obilnega snega podrlo drevo in ga poškodovalo. Ideja o postavitvi kapele je bila še starejša, vendar je do prvih poskusov postavitve
prišlo šele čez nekaj let. Zemljišče, kjer naj bi stala kapela, je blagoslovil škof dr. Mihael Napotnik 8. julija 1911. Prvotni načrt zanjo je napravil dr. Avguštin Stegenšek. Zaradi znižanja stroškov je bil načrt poenostavljen. Gradnja seje zavlekla do leta 1920, ko je bila kapela dokončno
zgrajena. Tako je lahko dobila še dodatno vsebinsko obeležje (spomin
na 1. svetovno vojno).
Cas med 1. svetovno vojno je globoko zaznamoval ljudi. Možje in
lantje so morali v vojsko, nastopilo je pomanjkanje hrane in oblačil, kar
je povzročilo številne tatvine, primanjkovala je delovna sila, ki sojo deloma nadomestili z vojnimi ujetniki ... Vse to je vodilo v materialno in
duhovno propadanje kraja. V župniji so začeli propadati cerkveni objekti, leta 1916 so bili cerkvam odvzeti zvonovi (skupno devet zvonov, ostal
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je samo eden). Kljub vsemu so se odgovorni v kraju (župan,
župnik ...) trudili, da bi omilili stiske vojnega časa. Leto 1918
je bilo leto novega upanja, ljudje so množično podpisovali jugoslovansko (majniško) deklaracijo, s katero so se zavzemali
za združitev jugoslovanskih narodov v samostojno državo pod
habsburško oblastjo. Vendar je Avstro-Ogrska propadla, slovensko ozemlje pa je bilo razkosano. Le 2/3 nekdanjega slovenskega ozemlja je prišlo v novo državno tvorbo (Kraljevino
SIIS). Slovenski narod je bil ponovno izigran. Izguba samostojnosti, centralizem, davčna preobremenjenost, velike kulturne razlike, drugačna mentaliteta ... so bili razlogi za razočaranje Slovencev. Prišli so z dežja pod kap.21
Brinjeva gora je ponovno zaživela leta 1919. V mesecu
Po prvi svetovni vojni
Vir: Župnijsko
kronika /

septembru je bil organiziran mladeniški tabor, na katerem so bile zastopane vse župnije konjiške dekanije. Po kronistovi oceni naj bi bilo
navzočih več kot 3000 mož, žena, fantov in deklet. Izbrani govorniki
so spregovorili o organizaciji in pomenu mladeniških društev, še posebej pa o orlovski organizaciji. Tabor so zaključili z obljubo, da bodo vsestransko sodelovali v mladinskih organizacijah. Tudi dekliški tabor, organiziran naslednje leto, je imel namen poživiti dekliške zveze v vseh
župnijah. Udeleženke so izrazile željo po večji organiziranosti, duhovnem vodstvu, lastnem mladinskem listu, času primerno naj se predelajo dotedanja pravila Dekliške zveze ... V resolucijah so zahtevale zase
volilno pravico in šolski zakon, ki bo dal Cerkvi in staršem pravice do
takšnega pouka in vzgoje otrok, ki ne bosta nasprotovala načelom katoliške vere. Slednje je bilo še posebej poudarjeno na 5. katoliškem shodu
v Ljubljani (1932).
Med obnovljenimi društvi je posebej izstopala živahna dejavnost
Orla. Ustanovljen je bil leta 1906 v Ljubljani kot telovadna, izobraževal-

21 1'rim.: V. Melik, Slovenci
skozi čas, v: Na pragu tretjega
tisočletja, Celje 1987, str. 26,
27.

na in vzgojna organizacija slovenske katoliške mladine. Nastal je kot odgovor na liberalno ideološko-politično usmerjenost Sokola. Leta 1920 je
bil v Mariboru prvi slovanski orlovski tabor, na katerem so sodelovali
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tudi Cehi in Hrvati. Vendar seje že naslednje leto (1921) organizacijsko
osamosvojil v Jugoslovansko orlovsko zvezo, (/lavni pobudnik orlovskega gibanja na Konjiškem je bil konjiški kaplan Franc Tovornik, ki se mu
je pridružil tudi čadramski kaplan Ivan Rančigaj.
Leta 1921 je bilo organizirano srečanje orlov na Brinjevi gori.
Razdeljeno je bilo na bogoslužno slavje v cerkvi (maša), zunaj pa je bil
kulturni program (recitacije, govori, petje) in telovadni nastop. Srečanje je pokazalo organizacijske sposobnosti Orla, kije znal združevati resno delo in pošteno razvedrilo, kar je vzbujalo zaupanje med ljudmi. Še
isto leto, 24. julija, je orlovski odsek organiziral akademijo v Konjicah,
7. avgusta pa je bila ponovljena v Zrečah. Obe občini sta zastopala župana Gologranc (prvi slovenski župan v trgu Konjice) in Winter (Zreče).
Aktivnosti Orla je prekinila šestojanuarska diktatura, kije 5. decembra
1929 objavila kraljevi zakon o ustanovitvi Sokola (Sokol kraljevine Jugoslavije). Slovenski Orel, zvest svojim načelom, se ni hotel pridružiti
Sokolu. Jako je dobil prorežimski liberalni Sokol dominantno vlogo. O
posledicah tega dogajanja malo kasneje.
Leta 1921 so občinski odborniki od župnika Karba zahtevali, naj
odstopi staro kaščo občini, da bo v njej uredila stanovanje za orožnike.
Župnik se ni uklonil tej zahtevi, saj je iincl druge namene s kaščo. Ze
pred prvo svetovno vojno je začel zbirati sredstva za novo cerkev. Vojna
je preprečila namero, vendar zamisel ni zamrla. Gradbeni material od
podrte kašče je nameraval uporabiti za novo cerkev. Ce pa do novogradnje ne bi prišlo, bi povezali staro cerkev in kaščo v nov bogoslužni prostor. Tako bi se ohranili obe zgodovinski zgradbi. Vendar tudi tokrat ni
prišlo do uresničitve načrtov.
V letu 1926 so se zvrstili trije pomembni dogodki. V začetku leta
je bil misijon, ki so ga vodili lazaristi iz Celja, v mesecu juliju je obhajal
zlatomašni jubilej župnik Karba in župnija je dobila pet novih zvonov
(tri za župnijsko cerkev in dva za Brinjevo goro).
V začetku leta 1930 se je župnija poslovila od dolgoletnega župnika Matija Karba. Ker v Zrečah ni bilo duhovniškega groba, so ga
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pokopali v grobnici rodbine Jurša. Za nekatere Zrečane je bilo to dejanje
sporno, saj naj l>i bil Matija Jurša nemčur, Karba pa zaveden Slovenec.
Sprejeta je bila kompromisna rešitev, da se župnikovi posmrtni ostanki
premestijo šele po smrti velike dobrotnice župnije Marije Jurša. Pokojni
zreški župniki pa še dolgo niso dobili lastnega groba, saj je bil tudi Karbov naslednik Bezjak pokopan v isti grobnici (1947). Šele župnik Maks
Lcdinekje bd leta 1982 pokopan v navaden grob, ob velikem križu na
zdaj že opuščenem pokopališču.
Na prigovarjanje konjiškega arhidiakona in dekana Franca Tovornika je za izpraznjeno mesto zreškega župnika zaprosil Jožef Bezjak.
Kot škalskega kaplana (Velenje) ga niso preveč mikale pregovorno »spnfane Zreče, kamor me srce ne vleče«.22 Po značaju je bil pravo nasprotje
skromnega in blagega predhodnika. Zelo odločno je nastopil že o prihodu. Za podružnični cerkvi sv. Neže in sv. Martina je naročil nove zvonove, preuredil je župnišče, priskrbel priključitev elektrike v cerkev in
župnišče. Do takrat so imeli električno razsvetljavo v kraju samo trgovci Kračun, Winter, Presker, Pukl-Grundner in tovarna. Vendar je kmalu prišlo do nasprotovanj. Tam, kjer je bilo prej sodelovanje zgledno, se
je zapletlo. Nastal je očiten spor med liberalno usmerjenimi učitelji in
župnikom. Da bi zaustavil včlanjevanje najboljših fantov in deklet v zelo
aktivni Sokol je kot protiutež ustanovil Marijin vrtec (1933). Nasprotja
so se poglabljala ob vseh mogočih priložnostih. Še posebej je bilo naelcktreno ozračje ob jesenskih volitvah (1931) in blagoslovitvi novega duhovniškega doma na Brinjevi gori (29. junija 1932). Že zgodaj zjutraj je
z zvonika sv. Neže zaplapolala slovenska zastava z žalnima trakovoma,
stene so bile oblepljene s protirežimskimi letaki in po gori so ležali letaki proti banu Dragu Marušiču, ki je prišel ta dan v Konjice na sokolsko
proslavo. Po oceni kronista naj bi se zbralo okoli 6000 udeležencev, ki
so prepevali orlovske in slovenske narodne pesmi, igrala pa je Marijina
godba iz Konjic. Slovesnost je vodil dekan Franc Tovornik. Kljub protirežiinskim letakom orožniki niso posredovali. Bolj vroče je bilo v Konjicah, kjer so notar Jereb, odvetnik dr. Mejak, notarski kandidat Gajšek,
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Požgano župnišče 194.5
Vir: Župnijska
kronika I

poslanec in sreski načelnik dr. Suhač ter somišljeniki »z vsemi topovi«
nastopili proti klerikalcem. Arhidiakon in dekan Tovornik seje rešil z
begom. Šele po posredovanju škofa Andreja Karlina se je smel vrniti v
Konjice. Razpuščena so bila vsa društva. Poslanec Gajšek je dosegel pri
prosvetnem ministru prepoved poučevanja verouka v šoli za arhidiakona Tovornika, konjiškega kaplana Bohanca in zreškega župnika Bezjaka. Bezjak prepovedi ni upošteval in je še naprej poučeval verouk v šoli
(v šolskem letu 1932-1933). Zato gaje sreski načelnik kaznoval z denarno globo in še ovadil sodišču.
Župniku Bezjaku je bil v veliko pomoč kaplan Anton Radanovič
(1931—1935), ki je prišel v Zreče na bolezenski oddih. Vendar je bilo njegovo bivanje v kraju vse prej kot oddih. Za veliko noč 1933 sta ustanovila
Gospodarsko zadrugo, kije odprla trgovino pri Winterju in vzela v najem
tudi žago. Ustanovitelja zadruge je vodila misel, daje treba ljudem poleg
verskih resnic dati tudi kruha, šele potem jih lahko zbiraš okoli sebe. V
času naraščajoče gospodarske krize je uspešno reševala zelo slab gospodarski položaj kmetov. Uspeh se je pokazal tudi na verskem področju,
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saj se jo praktično versko življenje ined zadružniki dvignilo za 60 %.
Tako je postal tudi kaplan Radanovič tarča številnih napadov. Bezjak in
Radanovič pa nista uspela uresničiti načrta gradnje zadružnega doma,
ki naj bi stal na inestu podrte kašče ob cerkvi. Kljub spodbudnemu začetku, podpori ljudi in odobritvi načrtov sta zamisel opustila predvsem
zaradi oviranja s strani sreskega načelnika in zaradi vedno težjega gospodarskega položaja. Kaplan Radanovič je ustanovil tudi Katoliško prosvetno društvo, v okviru katerega je deloval tamburaški odsek, in duhovniški kvartet. Tudi pevski zbor, ki je štel pod vodstvom organista
Alojza Križnika 45 članov in članic, je popestril društveno življenje.
Zbor je doživel pravi razcvet po prihodu Vladka Mohoriča (1935). V nekaj tednih seje pripravil za kakovostno petje pri bogoslužju in za nastope v bližnji in daljni okolici. »V okviru Katoliškega prosvetnega društva
seje po letu 1935 močno razvijala dramska dejavnost, še posebej so bile
v modi spevoigre. Med njimi je najbolj uspela Mlada Breda, od dramskih
del pa Mati, Petrčkove poslednje sanje in Podrti križ.«23
Kljub vsem peripetijam na družbenem področju verska dejavnost
ni bila zanemarjena. Zelo dejavni so bili Marijina družba, Tretji red
in Apostolstvo mož in fantov. Versko življenje so poglabljali tudi misijon leta 1937, različni tabori in srečanja na Brinjevi gori, jubilejno leto
(1933) in zborovanje slovenskih bogoslovcev (1934), postavitev Evharističnega križa na Brbučevem hribu (1935),u mednarodni kongres Kristusa Kralja (1939), tabor katoliške mladine v Zrečah (1939)...
Leto 1940 je bilo zaznamovano z grozečo nevarnostjo. Hitlerjevo
rožljanje z orožjem po Evropi ni obetalo nič dobrega. Zato razumemo,
daje bila osrednja misel zadnjega dekliškega tabora na Brinjevi gori (21.
23 E. Lajh, Občina Zreče v času
in prostoru. Zreče 2002, str.
171.
24 29. 6. 1935 je bila slovesna
blagoslovitev Evharističnega
križa na Brbučevem hribu
(kuglu) nad Zrečami. Visok je
bil 16 m, les zanj je dal Jožef
Marinšek iz Spodnjih Zreč.
Ob začetku okupacije je bil
podrt.

julij) posvečena miru. V manj kot letu dni, 8. aprila 1941, so se nemški
vojaki pojavili tudi v Zrečah. 16. aprila seje pred župniščem ustavil orožniški poročnik Oto Tschauner z dvainštiridesetimi orožniki. Tschauner je bil rojen v Zrečah v družini orožniškega poveljnika, ki se je leta
1918 preselila v Gradec. Po nekajurnem zaslišanju so župnika Bezjaka zaprli v šolo, kamor so tisti večer pripeljali še 26 drugih sotrpinov.
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Odvzem zvonov 1943
Vir: Župnijska
kronika L

Med njimi je bil tudi Ferdinand Žgank, župnik pri sv. Kunigundi. Župnika Žganka so izpustili in se je vrnil v svojo župnijo. K izpustitvi je
pripomogla predvsem njegova starost. Spomnim pa se pripovedovanja
starejših ljudi, da so Nemci aretirali Zganka pri kmečkem delu in po njegovih ožuljenih rokah sklepali, da se ne ukvarja s politiko. Tako je ves
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vojni čas oskrboval domačo in okoliške župnije (maševal, spovedoval,
krstil, poročal, pokopaval pokojne ...). Podobne sreče pa ni imel župnik Bezjak. /reški Kulturbund je zanj priprav i I obremenilno karakteristiko. Zaveden Slovenec, duhovnik, izobraženec, to so bili glavni
obremenilni razlogi.25 Možje rad »politiziral« in je v neki družbi že
pred vojno izjavil, da bo moral Hitler še drva cepiti. In prav to mu je
ob aretaciji oponesel poročnik Tschauner. Skupaj z okoli šestdesetimi
pregnanci je bil odpeljan v Maribor, nato pa preko Rajhenburga in Zagreba v Slavonsko Požego, kjer je preživel vsa štiri vojna leta. Župnija
je ostala brez rednega dušnega pastirja. Zadnji predvojni kaplan Jože
Gjuran seje umaknil v rodno Prekmurje. Župnijsko središče je postalo postojanka nemških orožnikov. Inventarje bil izropan, arhiv zasežen, cerkvena lastnina zaplenjena ... Leta 1943 so iz župnije odpeljali 10 zvonov in požgali župnišče,26 tako da so ostali le ožgani zidovi.
Ko seje mariborski škof
dr. Jožef Tomažič zavzel za
svoje duhovnike, mu je šef
civilne uprave liberreither
zabrusil: »Ne bom trpel
nobenih nenemških učiteljev
in uradnikov, tudi v cerkvi
mora biti uvedena nemščina.«
Vodja Heimatbunda Steindl
pa j«; škofa poučil: »Slovenske
manjšine na južnem Štajerskem ne priznavamo. Vsi listi,
ki so bili voditelji slovenstva,
bodo odpeljani. Nihče ne
more ostati tukaj, za katerega
bi se lahko ugotovilo, da je
oviral sedanjo politično usmeritev. Vsi tisti, ki so politično
delovali, bodo morali izginiti
preko meje, na jug, v Srbijo.
Na Spodnjem Štajerskem ni
Slovencev, tu je samo nemška
kri.« Iz razprave Miloša
Rybara, Nacistični ukrepi
zoper duhovščino lavantinske
škofije 1941-1945, v: Zbornik ob 750-letnici mariborske
škofije, Maribor 1978, str.
44-102.
Partizani so napadli v župnišču nastanjeno orožniško
postajo v noči med 8. in 9.
novembrom 1943.
Kronika I, leto 1945.

Kalvarija vojnega časa je zarezala rano v marsikatero srce. Konec vojne (1945) je bila župnija podobno prizadeta kot druge ustanove (tovarna, železniška postaja, šola). Župnik Bezjak je ob vrnitvi (2. junija) našel pravo razdejanje. Župnišče je bilo požgano, mežnarija zasedena,
župnija ni imela nobenega inventarja ... Začasno bivališče sije našel v
svinjski kuhinji in utici na vrtu. Vesel vrnitve v župnijo, po štiriletnem
duševnem in fizičnem trpljenju, seje lotil dela. V kroniko je zapisal,
da z veliko hvaležnostjo in zaupanjem v božjo pomoč in varstvo brinjegorske Matere Božje: »Želim kar najbolj mogoče vestno izpolnjevati župnijske dolžnosti. Tako mi Bog pomagaj!«27 Vendar njegovo zdravstveno stanje ni dopuščalo večjih naporov. Zato mu je bila dodeljena
pomoč (1947). Kljub temu da gaje kapucin p. llugolin (Vinko) Prah
zelo razbremenil, je umrl še istega leta (13. 12.). Mesto župnika je bilo
nekaj mesecev prazno, nato pa je za to službo, zopet na prigovarjanje
dekana Franca Tovornika, zaprosil Maks Ledinek. Tudi on je bil težko
preizkušen v vojnem času, saj je moral skozi pekel nacističnega taborišča Dachau. Po vojni seje vrnil na prejšnjo župnijo sv. Vida nad Valdekom, od koder je prišel v Zreče.
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Težkemu materialnemu stanju v povojnem času se je pridružila
še ena preizkušnja. Cerkev seje znašla v primežu nove družbenopolitične stvarnosti. Vsa njena dejavnost je bila močno administrativno omejena, v agrarni reformi ji je bilo odvzeto premoženje (cerkvena posest), leta
1952 je morala zapustiti šolo, verouk seje preselil v zakristijski prostor...
Čeprav župnik Ledinek, kot bivši taboriščnik in član Ciril-metodijskega
društva, ni bil izpostavljen zasliševanjem in zapornim kaznim, seje moral soočiti s protieerkvenimi in protiverskimi izpadi. Najbolj gaje prizadelo na praznik sv. Rešnjega telesa leta 1952. Med telovsko procesijo je
iz vaškega zvočnika (na drogu ob kapeli) na ves glas grmela udarna »Na
juriš ...« in motila obred. Po tem dogodku je bila procesija prestavljena
na Brinjevo goro in je potekala vsako leto v osmini praznika od cerkve
Matere Božje k sv. Neži. Tudi požganega župnišča ni bilo mogoče obnoviti. Najprej zaradi administrativnih ovir, kasneje pa je prispel odlok, da
je treba ruševine odstraniti. Kljub vsemu temu pa seje v župniji marsikaj
dogajalo. Leta 1951 je Miloš Hohnjec iz Celja obnovil glavni oltar, oltar
sv. Florijana in prižnico v župnijski cerkvi. Naslednje leto je bila napeljana elektrika na Brinjevo goro. Podobar Miloš llobnjec je dopolnil tudi
podobi Matere Božje in Jezusa na glavnem oltarju na Brinjevi gori. Do
takrat sta bili namreč samo glavi, telesi pa so nadomeščali plaščki, ki jih
je ob različnih priložnostih menjaval mežnar. Stroške za obnovo oltarne
podobe so poravnali Leški in tako izpolnili medvojno zaobljubo. Alojz
1'ograjšek, njegovi sinovi in drugi delavci so se lotili obnove zvonika brinjegorske cerkve (1954)... V letih 1955-1956 pa je Brinjeva gora zbudila
pozornost v širši javnosti z arheološkimi raziskovanji in najdbami.
V letu 1957 se je številčno okrepil mešani pevski zbor (40 pevk
in pevcev), kar je zasluga župnika Ledineka in organista Mohoriča. Pri
ljudskem petju in pobožnostih je sodeloval predvojni organist Alojz Križnik. Ze davno pred 2. vatikanskim cerkvenim zborom so bile uvedene
zborne maše v slovenskem jeziku.
K verski poglobitvi je Marijino leto (1954) župljanc nagovarjalo z
duhovno obnovo, pogostnejšiin prejemanjem zakramentov in molitvijo.
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Župnijsko središče
danes, 2006: stara in
nova cerkev
Vir: Andrej Grobelnik

Prenova župnije pa je dosegla svoj višek leta 1958, ko je bil v Zrečah prvi
povojni misijon (16.-23. november). Vodila sta ga jezuitska patra Ludvik Jeza in Franc Cerar. Slednji je še posebej pritegnil pozornost s kitaro in verskimi popevkami, kar je bila za takratne čase nezaslišana novost. Seveda sta morala svojo dejavnost »pojasnjevati« pri pristojnih državnih organih. Načrtna priprava, ki na zunaj ni zbujala pozornosti, se
je pokazala v dneh misijona v zavzetem sodelovanju župljanov. Ob tem
dogajanju pa seje sprožil s Pohorja pravi plaz novih duhovnih poklicev.
Po desetih letih je bil drugi povojni misijon (1968). Vodila sta ga kapucinska patra Gabrijel Recek in Janez Cuk.
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Petnajst let po požigu prejšnjega je dobila župnija novo župnišče
(1958). Stara cerkovnikova hiša ob cerkvi, v kateri je bila pred vojno
tudi hranilnica in posojilnica, ni bila primerna za vso namembnost župnišča (pisarna, arhiv, stanovanja, kuhinja, sanitarije). Med ruševinami stare cerkovnikove hiše so našli oltar rimskega boga Jupitra. V naslednjih letih je začela dobivati novo podobo tudi neposredna okolica
cerkve. Leta 1965 je bila dokončana nova šola, asfaltirana je bila nova
cesta mimo cerkve, čez Dravinjo je bil zgrajen nov most. Ob ureditvi
križišča je bila odstranjena kapela ob Dravinji, zagotovljena pa je bila
nadomestna gradnja ob cerkvi. Naslednje leto (1966) sta bili ob cerkvi
zgrajeni kar dve kapelici: na severni strani Lurška (nadomestna) in na
južni strani sv. Križa. Slednja je bila svojevrstni pomnik grozot 2. svetovne vojne. Spomin na trpljenje v koncentracijskih taboriščih je bil
obeležen z vsakoletnim srečanjem preživelih taboriščnikov na Brinjevi gori. Prvo srečanje je bilo leta 1970, ob petindvajseti obletnici osvoboditve iz taborišč.
V letu 1970 je dobila župnija štiri nove zvonove (župnijska cerkev
tri, sv. Neža enega). Čez dve leti (1972) je bila v župniji nova maša (Andrej Grobelnik), 1973 je obhajal Lcdinek sedemdesetletnico svojega življenja in petindvajsetletnico župnikovanja v Zrečah: »Bogu je bilo všeč,
da sem kljub tolikim življenjskim nevarnostim ob času okupacije še doživel toliko let. Nikdar se ne morem ljubemu Bogu dovolj zahvaliti ...«28
V Zrečah pa je doživel še zlatomašni jubilej (1979). Čez dve leti seje odpovedal župniji.
Z njim se zaključuje določeno obdobje v zgodovini zreške župnije. Čas po 2. svetovni vojni je bil nekaj posebnega. V novi družbeni
stvarnosti, ki je izrinila Cerkev na rob dogajanj, je modro vodil župnijo s svojimi duhovnimi pomočniki (kaplani: Jožetom Zalarjem, Francijem Straškom, Alojzijem Antolinom in še nekaterimi drugimi, ki so bili
tu le krajši čas) in sodelavci (ključarji: Ivanom Kvacem Albinom Sadkom, Francem Lamutom, Ivanom Očkom st. - Bukovnikom, Štefanom
Vahterjem - Leškim, Alojzijem Kubotom, Alojzein Črešnarjem, Ivanom

28 Kronika i,ieto 1973.
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Petelin kom, Stankom Sadkom, Vinkom Tajnikarjem, Egidijem Kubotom, Karlom Orožmom, Ivanom Očkom ml.).

Sodobniki dogajanj
Marsikateri dogodek iz zadnjih petdesetih let je še ostal v spominu ljudi, ki jim je tekla zibel v tem kraju. Vendar je v tem obdobju kraj
doživel veliko sprememb. Ce so bile Zreče še pred sto leti majhna vas, so
danes cvetoče mesto. Število prebivalcev je močno naraslo. Postavlja se
vprašanje, ali so materialne dobrine edini pogoj za človekov obstoj in razvoj. Delni odgovor na to vprašanje nam daje živa kulturna dejavnost v
kraju. Kultura je namreč nadgradnja zgolj biološkega boja za obstanek.
Človek pa je tudi duhovno bitje, čeprav je tovrstno zavedanje mnogokrat
potisnjeno v ozadje. Govoriti človeku o duhovnem (in presežnem) je naloga župnije. Vsebina njenega poslanstva ostaja nespremenjena, spreminjajo pa se oblike posredovanja.
Nove izzive časa je zaznal župnik Janez Novak (1981-1994). Za
uspešno dušnopastirsko delo je bilo treba posodobiti katehezo. V letih
1982-1983 so bile na mestu, kjer je bilo prej gospodarsko poslopje, zgrajene nove učilnice. Zavzetost župnika, pripravljenost župljanov in krajanov, zgledno sodelovanje z gospodarskimi ustanovami in krajevnimi
oblastmi so omogočili uresničitev dolgoletne potrebe župnije: gradnjo
večje cerkve. V letu 1985 je bila urejena gradbena dokumentacija, naslednje leto so bili vgrajeni temelji, ob koncu leta 1986 je bila zgradba pod
streho, 10. aprila 1988 pa je novo cerkev Vstalega Zveličarja slovesno posvetil škol Kramberger. Ob tej priložnosti je izpostavil njen duhovni pomen. Nova cerkev naj bo vsem dom, v katerega bodo radi prihajali in v
njem duhovno bogatili svoje življenje. Arhitekt Ivo Prodan je predstavil
povezanost nove in stare cerkve, ki pomenita novo vrednost v prostoru; ohranjata staro (arhitekturno zasnovo iz romanske dobe) kot dediščino prednikov in obenem na nov, sodoben način kažeta današnjemu

7 7 | Z K E Š K I Z It O II N I K 2 0 0 6

človeku, da je ta prostor Božja hiša: »Upam si trditi, da smo z arhitektom Tonetom Zlausom in akademskim kiparjem Stanetom Jarmom - ob
pomoči velikega števila izvajalcev - uspešno zasnovali prostor, v katerem se bo vsak vernik ali tudi naključni obiskovalec počutil prijetno in
domače, hkrati pa bo prostor doživel kot Božjo hišo«.29 Tako se je stoletni kulturni in verski dediščini prednikov pridružilo veliko delo sedanjega rodu.
Z gradnjo nove cerkve je nastalo v njeni neposredni okolici kar
nekaj sprememb. Porušeno je bilo staro obzidje, ki je obdajalo cerkev,
in prvotno pokopališče. Prav tako se je morala umakniti kapelica sv.
Križa. Gradbišče seje zajedlo globoko v župnijski sadovnjak in travnik.
I udi stara cerkev je doživela poseg. Odstranjena je bila zakristija. Kljub
zelo utesnjenemu prostoru med staro cerkvijo in župniščem, kar naj bi
bil razlog za rušitev zakristije, je bila odločitev nedomišljena. Sedanji
izgled to potrjuje. Naj omenim še en poseg v stari cerkvi, ki seje zgodil že veliko let prej. Ze v začetku osemdesetih so bile iz cerkve odstranjene oltarni mizi pri glavnem oltarju in oltarju sv. Florijana, obhajilna
miza in prižnica. Pomanjkanje prostora in prilagajanje novim liturgičnim predpisom (oltar k ljudstvu) nista dovolj tehtno opravičilo za takšno
osiroinašenje prostora.
Nova cerkev je rešila problem utesnjenosti. Prostor sam je zasnovan tako, da usmerja pozornost zbranega občestva v prezbiterij, kjer je
središče vsega dogajanja (na oltar in tabernakelj v ozadju, ambon in krstilnik). Tudi barvna okna (osrednji vitraž s podobo Vstalega in skrivnostmi rožnega venca, štirje evanglisti v stranskih oknih - akademski
slikar Bine Kovačič) prispevajo k celostni vsebinski dopolnitvi cerkve.
Na nekoliko prazni opečni steni v prezbiteriju je lepo obnovljen kip
Brezmadežne, prenesen iz istoimenske kapele, in križ s korpusom, delo
akademskega kiparja Staneta Jarma, kije oblikoval tudi reliefno podobo Kristusa v Božjem grobu. Iz stare cerkve je prenesen kip sv. Antona
Padovanskega in več kot dvesto let star križev pot (napisi v bohoričici).
jr.
- „ v.
i i *v
i ••
•
i
vv
Kip je nameščen ob Božjem grobu, križev pot pa na zadnji steni cerkve.

^ Župnijska kronika II, leto
lm
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Cerkvenemu prostoru dajejo dodatno vrednost nove orgle mojstra Antona Skrabla iz Rogaške Slatine. Še posebej, če pomislimo na mogočne
melodije, kijih izvabljajo iz njih izurjeni prsti organistov pri bogoslužju in koncertih, spremlja pa jih ubrano petje domačih in gostujočih pevcev. Izdelane so po mehanskem in elektromehanskem sistemu, imajo
tri manuale in dvajset pojočih registrov. V stropni konstrukciji cerkve
so razvrščene slike s svetopisemskimi prizori, ki imajo predvsem vsebinsko sporočilo.
S prestavitvijo pokopališča na novo lokacijo (1984) seje pokazala
potreba po novem bogoslužnein prostoru. Nastala je zamisel o skupnem
objektu (cerkev Sv. križa in mrliške vežice), ki gaje projektiral arhitekt
Tone Žlaus. Z gradnjo so začeli leta 1991 in jo dokončali v naslednjem
letu. V letu 1992 je dobila vso notranjo opremo in dva zvonova. Daritveni oltarje bil prenesen iz stare župnijske cerkve. Svojo ustvarjalno gradbeno dejavnost na Brinjevi gori je župnik Novak sklenil s preureditvijo stare duhovniške hiše v prijeten dom duhovnih vaj (Nazaret). Dom je
najprej vodil Sinaj (Katoliški študentski center) iz Maribora in v njem
organiziral številna strokovna predavanja ter duhovna srečanja, kasneje pa je prešel v upravo župnije.
Ob vsej gradbeni dejavnosti pastorala ni bila zanemarjena. Zaživel je Župnijski pastoralni svet (ZPS), pomemben svetovalni in delovni organ v pastoralnem življenju župnije, izvoljeni so bili novi cerkveni
ključarji, duhovnikovi sodelavci pri gospodarskih zadevah (ŽCS). V poučevanje verouka so bili vključeni laični kateheti, ki so imeli potrebno
izobrazbo (najvišja je bila končana teološka fakulteta). Že leta 1985 je
bil tu družinski misijon, ki pa ni izpolnil pričakovanj, saj je zajel samo
redne nedeljnike (15 %). Zvrstile so se tudi druge dejavnosti, med katerimi naj omenim pripravo na zakon. Cerkev se namreč zaveda pomanjkljive priprave na skupno življenje v zakonu in družini, zato vztraja pri
tem mnogokrat nerazumljenem in nehvaležnem delu.
Zaradi preobremenjenosti z delom v domači župniji in pridruženih souprav na Skoinarju in Sv. Kunigundi - Gorenju, zaradi česar je
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zbolel, seje župnik Janez Novak leta 1994 poslovil od Zreč. Nasledil ga

Notranjost nove cerkve

je Anton PAČN1K. Po uspešnem misijonarskem delu v Zairu v Afriki

Vir: Andrej Grobelnik

(1977-1993) seje vrnil v domačo škofijo in postal kaplan v Zrečah. Leta
1994 je bil premeščen v Hoče, vendar se je že po dveh mesecih vrnil in
nasledil župnika Novaka. V času njegovega župnikovanjaje bila zelo razgibana pastoralna dejavnost. Poživljena je bila dejavnost dotedanjih sodelavcev (ŽPS, ŽGS), ustanovljene so bile nove skupine (ministrantska,
liturgična, katehetska, molitvena, Karitas, trije cerkveni pevski zbori,
skavti, mladinska skupina, misijonska, Kolpingova družina ...), ki so
bile zelo dejavne (materinski dnevi, miklavževanje, trikraljevska akcija, dobrodelni koncerti...). Kot varuh sakralne dediščine seje zavzel za
obnovo podružnične cerkve sv. Martina (1996). Veliko zaslug pri tej obnovi imajo tudi ključar Ivan Podgrajšek in njegovi sinovi, ki so obnovili
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veliko cerkva v mariborski škofiji in še preko njenih meja. Obnovitvena
dela so sklenili z nakupom novih zvonov. Pesem zvonov je še vedno globoko vtisnjena v človekovo čustvovanje. Spremlja ga od rojstva do smrti,
od prvega zavedanja do slovesa ob grobu, oznanja veselje in žalost, mir
in stisko, z njim poje in joče, ga tolaži in mu vliva upanje. Zato ne preseneča, da sta dobili v naslednjih letih nove zvonove tudi brinjegorska
cerkev in sv. Neža. Leta 1998 sta se na Brinjevi gori obstoječemu 120kilogramskemu pridružila 288 (posvečen sv. Antonu) in 482 (posvečen
Mariji Pomočnici) kilogramov težka zvonova. Pri sv. Neži pa je 1125kilogramski varuh pred točo in hudo uro dobil za družbo 546 (posvečen sv. Florijanu) in 737 (posvečen sv. Neži) kilogramov težka zvonova.
Tako se razlega ubrana pesem zvonov iz zvonikov vseh treh podružničnih cerkva po zreški dolini in oplotniški ravnini, od pohorskih gozdov
tja do Konjiške gore. Ta pesem je še posebej lepo donela 19. septembra
1999. leta, ko je papež Janez Pavel II. na betnavski poljani pri Mariboru
razglasil škofa Antona Martina Slomška za prvega slovenskega blaženega. Na tej slovesnosti je aktivno sodelovala tudi zreška župnija (cerkveni pevski zbor, ministranti in Martin Mrzdovnik kot izreden delivec obhajila). V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja (tisočletja) sta bili v Zrečah dve novi maši. 1997 jo je daroval Dušan Egidij Kubot, 1999 pa Damjan Kejžar. Na pragu novega tisočletja (1999) so bile v novi župnijski
cerkvi nameščene orgle. V novem tisočletju (2001) je bil obnovljen zvonik pri sv. Neži. Vse to je znamenje živosti in zavzetosti župnije ter širše družbene skupnosti.
Raznolika pastoralna dejavnost se nadaljuje tudi v času sedanjega župnika Simona POTNIKA (2002), kije svoje mladostne moči namenil vsem župljanom. Zaveda pa se, da so še posebne pozornosti potrebni mladi. Starejši v svoji preizkušenosti in življenjski modrosti ostajajo stebri vernosti v župniji, ndadi pa morajo to spoznanje šele pridobiti in v sebi udejanjiti. Zato jim je treba nameniti veliko časa (npr. pogovori, ki so najbolj učinkoviti na duhovnih vajah), se jim približati na sodoben način (taborjenja, športno in kulturno udejstvovanje, glasba ...),
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obenem pa jih voditi k virom prave duhovnosti. In ravno s tem virom
se srečujejo starejši in mladi pri nedeljskem in prazničnem bogoslužju.
Razumevanje in sprejemanje tega je znamenje razgledanosti ter duhovne zrelosti župnije.

Ob branju zgodovinskega orisa zreške župnije se potrjuje misel iz
uvoda. Med vsemi drugimi ustanovami v kraju je župnija nekaj posebnega. Marsikatera njena dejavnost v preteklosti, predvsem pa v današnjem
času, je sodobniku oddaljena, nerazumljiva, nenavadna. Skozi stoletja
je bila tesno povezana z življenjem tukajšnjih ljudi. Tudi danes nadaljuje svoje poslanstvo ter je opazna v življenju kraja, in to ne samo po obnovljenih starih in novozgrajenih eerkvah, ki predstavljajo sakralno (kulturno) dediščino kraja. Župnija so predvsem ljudje, ki v sebi uresničujejo evangeljske vrednote in so dejavno vključeni v razvoj kraja. Ob vseh
naravnih lepotah, uspešnem gospodarstvu, dokaj visokem življenjskem
standardu daje medsebojno razumevanje in sožitje ljudi kraju dodatno
vrednost, Zato se s spoštovanjem spominjamo večstoletne skupaj prehojene poti in z zaupanjem zremo v prihodnost.
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Uvod
Dileme, ali se stare stavbe in naprave z vrednostjo dediščine sploh
splača obnavljati, razblini obisk vsaj dveh kulturnih spomenikov v občini Zreče. To sta Ošlakova domačija s kovačijo, žago venecijanko in zanimivimi pogonskimi vodnimi napravami ter daleč naokrog znana Skomarska hiša. Prvi spomenik stoji ob vznožju, drugi prav na vrhu raztresene vasi Skomarje, ki že desetletja sodi med najpomembnejše turistične kraje južnega Pogorja. Prav obnovi obeh spomenikov sta obisk vasi še
spodbudili, zato se upravičeno zastavlja vprašanje, kaj storiti z množico
drugih objektov kulturne dediščine in naravnih vrednot, ki tako prostorsko kot vsebinsko bogatijo prepoznavnost mlade zreške občine. Prepričani smo, daje edini smiselni odgovor popularizacija in ohranitev v
okolju, v katerem so nastali, ter uvedba takšnih programov in vsebin, ki
bodo njihov spomeniški značaj še poudarili in hkrati pokazali, daje tudi
z dediščino mogoče graditi prihodnost. Namen sestavka je predstaviti
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vse omenjene lastnosti dediščine in oblike varstvenih prizadevanj tako
v obdobjih prvih varstvenih poskusov kot v današnjem času, ko je slovensko varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot doseglo raven
svetovne kakovosti.

Kaj razumemo pod pojmom
I
1 • v v*
O
dediščina:
V strokovni in poljudni literaturi je znanih veliko različnih vidikov presojanja in vrednotenja ter definicij dediščine. V kratkih povzetkih jo lahko predstavimo z naslednjimi definicijami:
1. Izraz dediščina je skupni pojem za različne oblike in pojave naravnih in družbenih razsežnosti, ki smo jih iz preteklosti prevzeli v današnji čas. Eni so del procesov povsem naravnega značaja, drugi so dosežki in posledice človekovega načrtnega poseganja v naravno okolje,
gradnje novih objektov in naprav, rezultat družbenih odnosov in razmerij, odsev stihijskega pustošenja in posledično tudi pojavov načrtnega varovanja.
2. Dediščina je tudi pojav z veliko spremenljivkami, saj je njena
temeljna lastnost odvisnost od številnih naravnih vplivov in nenehno
prilagajanje vsakokratnemu družbenemu okolju. Ponekod so ti vplivi
bolj, drugod manj izraziti. In šele sodobno razmišljanje o vrednotah, iskanju korenin preteklosti in kulturne pojavnosti vodi v razumevanje dediščine v vseh njenih razsežnostih in pričevalnostih.
3. V življenju sodobne civilizacije je bistveno kolektivno in individualno zavedanje dediščine. Imeti in živeti z dediščino so pojmi sodobne družbe; - tudi slovenske in seveda zreškega kulturnega okolja.
Ker je temeljna lastnost dediščine tudi fizično in biološko izginjanje po
naravni ali nasilni poti, so se civilizirane družbe odločile del dediščine, kije spomin na pretekla obdobja, ohraniti, ker s tem ohranjajo svoj
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zgodovinski spomin ter utemeljujejo in utrjujejo svoj položaj v razvitem,
vse bolj globaliziranem svetu. Zato so potrebne tudi posebne oblike varstvenih prizadevanj s temeljnim ciljem za fizično ohranitev dediščine.

Pregled začetnih varstvenih
prizadevanj po Evropi
Ce želimo razumeti strokovni in tudi splošni javni interes varstva
dediščine, je treba predstaviti nastanek in razvoj varstvenih prizadevanj
vse do današnjih dni. Ta prizadevanja so že stoletja značilna za Evropo
in tudi za neevropska kulturna okolja, kjer so se pred tisočletji rodile
prve svetovne civilizacije.
Že v prazgodovini je človek postavljal ali določal nekatere objekte in prostore, ki jih je iz kultnih namenov posebej varoval in so mu bili
sveti in s tem nedotakljivi. Podobno so ravnale tudi vse druge poznejše človeške družbe, ki so »od davna opredeljevale skupine predmetov,
stavb in prostorov, ki so jih varovale. Nedotakljiva so bila pokopališča,
znamenja in svete podobe, sveta mnoga drevesa, studenci in druge naravne tvorbe«.1 Tako je že prazgodovinski človek varoval te tvorbe »z
rodbinskim čutom, ko je npr. za spomin nasul gomilo nad mrtvim pokojnikom«.2 Že v antiki in tudi v srednjem veku pa je bilo za templje in
za cerkve znano tako imenovano azilsko pravo, kije pomenilo predvsem
nedotakljivost kultnih stavb in opreme. V takšna svetišča so se zlasti v
antiki zatekali preganjani, ki so bili v njih varni pred roko pravice.'* V
srednjem veku so ponekod poznali tudi varovanje pred hrupom in vodnimi viri, kar je bilo varovano tako zavestno kot normativno.
Zavestno zanimanje za kulturno dediščino se prvič pojavi v dobi
renesanse, ko so v Rimu leta 1515 ustanovili »prvi urad za nadzorovanje umetnin, ki ga je vodil Rafael Santi«.4 Tudi na slovenskih tleh se
takšno zanimanje prvič pokaže že v dobi renesanse, ko je v začetku
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Gorenje, župnijska
cerkev sv. Kunigunde
Vir: V. llazler

16. stoletja gradbinec, humanist in arheolog Avguštin Tyffernus, rojen
verjetno v Laškem (nem. Markt Tuffer = trg Laško), začel zbirati epigrafske spomenike (nagrobniki z napisi).5 Od sredine 17. stoletja se povečuje zanimanje za rimsko antiko oz. za preučevanje arhitektonskih ostankov Emone in antičnih napisov vseh vrst. Glavni predstavniki so bili J.
L. Schonleben, J. V. Valvasor, J. G. Dolničar (Thalnitscher).'1
V 17. stoletju se začneta še evidentiranje (prvi razvid) in inventariFrance Stole, Slovenija
(zgodovina konservatorstva),
Zašlita spomenika, Enciklopedija likovnih umetnosti 4,
Zagreb 1966, str. 606-607;
Viktor Stcska, Naši stavbarji
minule dobe, ZUZ 3, Ljubljana 1923, str. 1-9.
France Štele, prav tam.
Franjo Baš, Organizacija ...,
str. 14.
France Štele, Spomeniško varstvo v Sloveniji do leta 1941,
ČZN NV, 5 (40), Maribor
1969, str. 538.
Isti, prav tam.

ziranje (temeljitejši popis) spomeniško pomembnih objektov, kar so najprej izpeljali na Švedskem leta 1630 s posebno instrukcijo (navodilom)
kralja Gustava Adolfa II.7 Na splošno prevladuje ugotovitev, »da pomeni
rojstvo sodobnega spomeniškega varstva velika francoska revolucija«.8
Takrat je nova, meščansko urejena država v vse večji meri prevzemala
skrb za varstvo nad kulturnimi spomeniki. Z dekreti leta 1790 in 1792
ter z instrukcijo »začasne umetnostne komisije konventa leta 1793«9 se
je Francija prvič v zgodovini zapisala kot resnični pravni varuh ogroženih umetnostnih spomenikov.
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V obdobju razsvetljenstva je tudi avstrijska monarhija sledila idejam splošnega gospodarskega razvoja. V tekmovanju z demokratično
trancosko državo je že zgodaj vpeljala nekatere varstvene uredbe, ki so
bile najprej usmerjene v zavarovanje arhivalij (edikt z dne 12. avgusta
1749: zavarovanje rokopisov, korespondence, načrtov).10 Najdbe novcev
so zavarovali z dekretom dvorne komore in s tem uvedli nadzorstvo nad
najdbami v zemlji, ki so jih morali najditelji poslati v odkup na Dunaj.
Novi dekret dvorne pisarne z dne 5. marca 1812 pa je naročil deželnim
oblastem, da morajo pošiljati v odkup tudi druge najdbe. Omenjeni dekret je »prvič nadrobneje razčlenil vsebinski pojem kulturnega spomenika«.11
Vse bolj razvijajočo se zavest, da so spomeniki del državnega bogastva, je habsburška država izrazila z dekretom dvorne pisarne 28. decembra 1818, s katerim so prepovedali izvoz teh predmetov v tujino.
Podobno so izvozne prepovedi natančneje opredelili še z dekretom 3.
aprila 1827.12 Prizadevanja države po ohranjevanju zlasti antičnih spomenikov pa najbolje ponazarjajo posledice določil dekreta z dne 30. julija 1828, ki je od krajevnih oblasti zahteval, da se morajo vsi najdeni
starinski kamni vzidati v zunanje stene najbližje cerkve, za njihovo varstvo pa naj skrbi župnik. Sledovi tega državnega dokumenta so opazni
na Slovenskem še danes, saj marsikatero cerkev ali drug cerkveni objekt
na fasadah še vedno krasijo različni napisni in nagrobni kamni iz rimske dobe.13

Začetki varstva stavbne dediščine
na Slovenskem
. i
...
.v,
,.
#
Na območju današnje Slovenije ima spomeniškovarstvena dejavnost bogato tradicijo. Povezana je z ustanovitvijo avstrijske Centralne
...
. . i
.
.
i •i
mi •
•
v
komisije za proučevanje in ohranjevanje stavbnih spomenikov, ki so jo

10
11
12
13

Franjo Maš, prav lam.
Isti, prav tam.
Kranj« Bas, prav tam.
Cerkev in župnisčc na stranicah.
14 KK Central Commission Kur
die Krlbrsrhung und Krhaltungder Baudenkmaie.
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Radana vas, kozolec

sredi 19. stoletja ustanovili na Dunaju in je vseskozi delovala po metodoloških usmeritvah dunajske umetnostnozgodovinske šole, z Aloisom
Rieglom in Maxom Dvorakom na čelu. Da bi povečali njeno učinkovitost, so Centralno komisijo večkrat reformirali, vendar je vse do razpada
monarhije delovala le po častnih načelih varstvene doktrine in na podlagi prepričevanj in uveljavljanja mnenj strokovnih avtoritet. Za sprejetje spomeniškovarstvenega zakona ni bilo priložnosti niti možnosti, saj
je priprave prehitela 1. svetovna vojna.
Med najpomembnejše dosežke reform na področju varstvene dejavnosti v avstro-ogrski monarhiji sodi decentralizacija komisije z ustanovitvijo deželnih spomeniških uradov. Na območju današnje Slovenije
so delovali trije deželni spomeniški uradi, in sicer za Kranjsko v Ljubljani, za Štajersko in Koroško v Gradcu in za Primorsko v Pulju. V Ljubljani je Spomeniški urad za Kranjsko začel delovati spomladi leta 1913, za
prvega deželnega konservatorja pa je bil imenovan umetnostni zgodovinar dr. France Štele.
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V obdobju med svetovnima vojnama je zaživel llanovinski spomeniški urad, kije nadaljeval z varstveno doktrino Centralne komisije. Kadrovsko je bil zelo skromen, v dejavnosti pa se je usmerjal zlasti na evidentiranje, raziskovanje in prenavljanje t. i. monumentalnih spomenikov, cerkva, gradov, mestnih palač idr.
V tein obdobju še ni bilo priložnosti za razširitev varstvene dejavnosti na druge zvrsti spomenikov, npr. na t. i. etnografske, tehnične, urbanistične, arheološke in druge. Banovinski konservator je sicer s z drugimi jugoslovanskimi kolegi pripravljal več osnutkov zakonskih predlogov,
ki bi uzakonili razširitev varstvene dejavnosti tudi na ljudsko stavbarstvo
oziroma etnografske spomenike in starine, toda vse je ostalo le pri poskusili, saj so srbski predstavniki nenehno popravljali osnutke zakonov.

Prvi zakoni in organiziranost
spomeniškovarstvene dejavnosti
Bistveno uspešnejše za zakonsko utrjevanje spomeniškovarstvene dejavnosti je bilo obdobje po 2. svetovni vojni. V Sloveniji so protifašistične sile že januarja 1945 sprejele Odlok predsedstva SNOS15 o zaščiti knjižnic, arhivov in kulturnih spomenikov, ki so mu po osvoboditvi
sledili jugoslovanski odlok in zakoni, ki so postavili temelje današnji organiziranosti spomeniškovarstvene dejavnosti.
Prvi pomembnejši je bil Zakon o zaščiti kulturnih spomenikov in
naravnih znamenitosti Demokratične federativne Jugoslavije, ki je dejansko prvi spomeniški zakon na naših tleh. Zakon je v prvem členu
določal, da se smejo postaviti pod državno zaščito vsi nepremični in premični kulturno-zgodovinski, umetniški in etnološki spomeniki ter naravne znamenitosti. Zakon je prvič jasno določil institucijo, to je »Federalni zavod za zaščito«,"' ki skrbi za vsestransko varstvo kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti.
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Na osnovi tega zakona je Ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije 27. avgusta 1945 sprejelo uredbo o ustanovitvi Zavoda
za zaščito in znanstveno proučevanje spomenikov in prirodnih znamenitost Slovenije.n Uredba je natančno določila tudi njegovo kadrovsko
sestavo. Ravnatelj je lahko postal le strokovnjak z doktoratom »iz umetnostne zgodovine, prazgodovine ali arheologije, ki seje že uveljavil v
spomeniško-konservatorskem poklicu«.18 Pomočnik, eden ali več kustosov ali asistentov pa so bili lahko izbrani le iz vrst diplomantov omenjenih strok in iz »tehnikov arhitektov«, ki so postali tudi referenti za svoje stroke. Za vsa druga strokovna področja so bili imenovani častni referenti »iz vrst direktorjev ali kustosov narodnega (kulturno-zgodovinskega) etnografskega in naravoslovnega muzeja v Ljubljani«.19
V povojnem obdobju je prihajalo do hitrih gospodarskih in političnih sprememb, kar seje izražalo tudi na spomeniškovarstvenem področju. Kinalu po sprejetju nove ustave so 4. oktobra 1946 preuredili
in ponovno sprejeli prvi zvezni Zakon o zaščiti kulturnih spomenikov
in naravnih znamenitosti v Demokratični federativni Jugoslaviji. Slabi
dve leti za njim, 19. maja 1948, pa je Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije sprejela Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v LRS,20 ki je naš prvi republiški zakon na področju spomeniškega varstva po skoraj J00 letih institucionalnih varstvenih prizadevanj in je ustvaril podlago za hiter ter relativno uspešen razvoj spomeniškega varstva.
Republiški zakon iz leta 1948 je v svojem I. členu določal, da so
Ivan Komelj, n. d., sir. 44—46.
Isti, n. d., str. 45.
Isti, prav tam.
Zakon o varstvu kulturnih
spomenikov in prirodnih
znamenitosti v ljudski( Republiki Sloveniji /. dne l ). maja
1048; objavljen tudi v Varstvu
spomenikov (VS) 1, Ljubljana
1948 str. 3-6.
2. člen Zakona o varstvu
VS 1, str. 3.
1. rlen Zakona o varstvu ...,
prav tam.

spomeniki in znamenitosti po svoji osnovni značilnosti premični in nepremični, varstvo vseh pa »izvaja Zavod za varstvo in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in pri rodnih znamenitosti Slovenije s sedežem v Ljubljani«.21 Opredeljuje tudi značaj spomenikov, ki so »zgodovinsko, arheološko, kulturnozgodovinsko, umetniško, etnografsko ali
sociološko pomembni oziroma domačijsko značilni, zlasti pa spomeniki narodnoosvobodilne borbe«.22 Predloge, kaj je lahko spomenik ali
znamenitost, je po tem zakonu pripravljal zavod, odločbe pa jo izdajal
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Radana vas, vinska
klet iz začetka 19.
stoletja

minister za prosveto Ljudske republike Slovenije. Odločbe so poslali lastniku ali upravitelju, odločbe z zavarovanimi nepremičninami pa tudi
pristojnemu okrajnemu sodišču, daje izvedel zaznamek v zemljiški knjigiPo sprejetju republiškega zakona seje dejavnost spomeniške službe organizacijsko in strokovno vse bolj razvijala. Leta 1950 je dobil zavod z novim pravilnikom23 trdnejšo podobo in tudi novo ime: Zavod za
spomeniško varstvo LRS. Takrat seje oblikoval restavratorski oddelek,
leta 1957 pa so ustanovili še projektivni oddelek, kije zaposloval predvsem arhitekte in je skrbel za vsestransko tehnično dokumentiranje
(zlasti umetnostne dediščine) ter pripravljal načrte za njihovo prenovo.
Sodelavci zavoda so bili vsestransko strokovno in tudi publicistično dejavni. Izsledke ob raziskavah spomenikov so objavljali v domači24
in tuji literaturi. Leta 1948 je zavod v sodelovanju z umetnostnozgodovinskim in z zgodovinskim društvom za Slovenijo pričel izdajati strokovno revijo Varstvo spomenikovP Kevija ima že od svojega nastanka bolj
ali manj enoten vsebinski koncept, ki obsega znanstvene in strokovne

23 Ur. list LRS, št. 19-93/1950.
24 Takšna strokovna glasila so
npr.: Časopis za zgodovino
in narodopisje (Nova vrsta).
Slovenski etnograf, Traditiones, Glasnik Slovenskega
etnološkega društva, Argo,
Sinteza, Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta)
(1951), Kronika, Zgodovinski
časopis, Arheološki vestnik,
Geografski vestnik in vrsta
regionalnih zbornikov, kot so
npr. Ix>ški razgledi. Kamniški
zbornik, Savinjski zbornik,
Celjski zbornik in podobno.
25 To je bila tretja strokovna
revija za Mittheilungen der K.
und K. /entralkommission fiir
Krforschunfi und Erhaltung
der Kunst- und historisrhen
Donkmale (1853), ki jo je
izdajala dunajska Centralna
komisija, in za Zbornikom za
umetnostno zgodovino (1921),
ki gaje izdajalo umetnostnozgodovinsko društvo, v njem
pa so slovenski konservatorji
in restavratorji objavljali svoje
strokovne članke in poročila
s področja spomeniškega
varstva.
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članke, konservatorska poročila o spomeniškovarstvenih akcijah ter objave o dogajanjih v različnih mednarodnih institucijah in združenjih
(npr. ICOMOS, UNESCO, Svet Evrope).
Poleg »klasičnih« varstvenih skupin kulturnih spomenikov, kot
so umetnostnozgodovinski in arheološki, seje po 2. svetovni vojni razvilo tudi področje varstva etnoloških in tehničnih spomenikov, varstva
spomenikov narodnoosvobodilnega hoja in varstva prirode oziroma narave.
Poskusi, da bi tudi varstvo etnoloških spomenikov vključili v spomeniško varstvo, so obstajali že pred 2. svetovno vojno. V ta namen so
pripravljali tudi spomeniškovarstveno zakonodajo,26 ki pa je niso uspeli pripeljati v potrditev v parlament, predvsem zaradi povsem različnih
pogledov na predmet varstva.27 Po vojni so ustanovili Referat za etnografske spomenike, ki gaje kot častno funkcijo vodil Boris Orel, ravnatelj Etnografskega muzeja v Ljubljani. Orel je tesno povezoval dejavnost
muzeja in referata, zato je organiziral več terenskih ekip, ki so več let
26 V pripravi osnutkov spomeniškovarstvenih zakonov sta
bila zlasti dejavna slovenska
konservatorja France Štele in
njegov kasnejši namestnik pri
vodenju Banovinskega spomeniškega urada, umetnostni
zgodovinar France Mesesnel.
27 Razlike v pogledih na varstveno dejavnost so ostajale očitne
tudi po 2. svetovni vojni.
Slovenci in Hrvatje smo imeli
dokaj sorodno in sodobno
varstveno politiko, kar je
poslediea skupnih korenin
dejavnosti v avstro-ogrski
monarhiji. Označili bi jo
lahko za kompleksno varstvo,
saj je delo konservatorjev
obsegalo različna področja
dejavnosti, od evidentiranja in
inventariziranja do priprave
izhodišč za planske dokumente in načrte prenove. V Srbiji
npr. pa so varstvena prizadevanja temeljila predvsem
na ohranjanju izjemnih
spomenikov in posamezen
konservator seje leta in leta
(res zelo temeljito) ukvarjal le
z enim spomenikom.

sistematično pregledovale izbrana območja in med drugim evidentirale tudi t. i. etnografske (beri tudi etnološke) stavbne spomenike oziroma ljudsko stavbarstvo. Vendar pa varstvena dejavnost v smislu prenove objektov ni zaživela, saj v ta namen ni bilo ne kakovostnih kadrov
ne denarja. Resnični premiki so bili na tem področju šele po letu 1961,
ko so se v spomeniškem varstvu zaposlili prvi diplomirani etnologi Jernej Sušteršič, Ivan Sedej, Ada Bar Janša, ob koncu sedemdesetih let pa
še številni drugi.
Varstvo tehniških spomenikov ima začetke že v predvojnem obdobju, ko so leta 1938 po zaslugi banovinskega konservatorja Eranceta Steleta v Zgornjih Železnikih preprečili podiranje znamenitega železarskega plavža, ki še danes krasi osrednji trg pred odličnim krajevnim muzejem. Plavž so sicer sanirali šele leta 1950, a kljub temu pomeni leto 1938
dejanski začetek varstva tehniških spomenikov na Slovenskem. V današnjem času seje varstvo tehnične dediščine zelo razširilo in obravnava
zlasti najpomembnejše dosežke tehničnega značaja, kot so npr. mostovi,
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viadukti, železniške naprave, lokomotive in vagoni, tramvaji, trolejbusi, opuščeni tovarniški stroji in delavnice, hidroelektrarne in druge tehnične naprave, ki jih je npr. v Dravinjski dolini izjemno veliko, a so žal
še premalo poznani.
Z vidika ohranjanja spomina na dogodke med 2. svetovno vojno so že prva leta po vojni poudarjali pomen varstva spomenikov narodnoosvobodilnega boja in ljudske revolucije. Ti spomeniki so postali posebna in večinoma privilegirana varstvena kategorija, s katero so
se ukvarjali predvsem konservatorji zgodovinarji. Poudarjena je bila
zlasti vojaško-politična stran dogodkov in tudi izseki iz povsem vsakdanjega življenja civilnih prebivalcev in vojaških enot. Takšen je bil
npr. znameniti leseni most v Sedlarjevem, kjer je prečkala Sotlo 14.
divizija, ali pa Spesova hiša na Stranicah 64, ki je bila sicer spoznana za etnološki spomenik, a je bila pomembna tudi kot kraj, kjer se
je ustavila 14. divizija. Po osamosvojitvi Slovenije so spomenike NOB
in ljudske revolucije preimenovali v zgodovinske oziroma memorialne
spomenike in takšen status ima danes v zreški občini grobišče stotih
talcev na Stranicah.
Po drugi svetovni vojni so stekle tudi organizirane oblike varstva
narave, ki ima začetke že v 19. stoletju. Leta 1920 so naravovarstveniki
pripravil i spomenico z zahtevami za zavarovanje ogrožene narave, leta
1924 so ustanovili Alpski varstveni park v dolini Triglavskih jezer, leta
1934 pa so ustanovili Prirodoslovno društvo Ljubljana, kije močno pospešilo prizadevanja za ohranitev najpomembnejših naravnih zanimivosti. Med takšna sodi na celjskem območju namera po ustanovitvi narodnega parka Logarska dolina iz leta 1931. Dlje kot do namestitve zelenih emajliranih opozorilnih tabel niso uspeli priti. Prava zaščita doline
je uspela šele ob koncu 80. let 20. stoletja, ko je bil na podlagi temeljite
študije28 izdan odlok o zavarovanem Krajinskem parku Logarska dolina. V tem času so potekale tudi obsežne raziskave naravne dediščine na
območju južnega Pohorja, kjer so se stikali strokovni interesi celjskega
in mariborskega spomeniškovarstvenega zavoda.
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Leto 1961
Ob koncu petdesetih let je v Jugoslaviji postopoma dozorela potreba po reorganizaciji in razširitvi spomeniškovarstvene dejavnosti. V
Sloveniji so na podlagi republiškega29 in zveznega zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti30 pripravljali vse potrebno
za vzpostavitev decentralizirane spomeniške službe in za njeno občutno
institucionalno in kadrovsko razširitev. Podlaga tem prizadevanjem je
bil novi republiški zakon o varstvu kulturnih spomenikov," ki je omogočil bolj ali manj dokončno vzpostavitev tako imenovane mreže regionalnih zavodov, pri čemer je osrednjo povezovalno vlogo namenil Zavodu Ljudske republike Slovenije za spomeniško varstvo.
Ze ob koncu 50. let 20. stoletja so začeli ustanavljati regionalne
zavode za spomeniško varstvo. Med prvimi sta bila ustanovljena zavoda
v Ljubljani (1957, 1968) in Mariboru (1959), sledili pa so jima regionalni zavodi v Kranju (1961), Novi Corici (1961) in Celju (1962). V Celju je
zaradi kadrovskih težav zavod začel delovati šele leta 1963, takrat le s
29 Zakon o varstvu kulturnih
spomenikov in naravnih
znamenitosti LRS z dne 30.
junija 1958.
30 Zakon o varstvu kulturnih
spomenikov in naravnih
znamenitosti z dne 16. aprila
1959.
31 Zakon o varstvu kulturnih
spomenikov v LR Sloveniji,
Ur. list LRS, št. 26/1961 z
dne 12. 10. 1961.
32 Ivan Stopar, Štiri leta Zavoda
za spomeniško varstvo v
Celju, Celjski zbornik 1967,
Celje 1967, str. 258.
33 Glede letnie ustanovitve
posameznih zavodov si
podatki, objavljeni v različnih
besedilih, precej nasprotujejo;
primerjaj: Iva Curk-Matjaž
Puc, Varstvo naše dediščine,
Ljubljana 1989, str. 18, in
Naravna in kulturna dediščina ter njeno varovanje v
Sloveniji, Ljubljana 1989, str.
49.

tremi zaposlenimi.32 Leta 1969 je bil ustanovljen zavod v Piranu, nato
pa po usmeritvah novega zakona iz leta 1981 še zadnji regionalni zavod
v Novem mestu (1983).33
Z reorganizacijo službe seje spomeniškovarstvena dejavnost močno razširila in uveljavila v slovenskem kulturnem prostoru. Zavodovi
strokovnjaki so bili vključeni v pripravo različnih prostorskih urbanističnih dokumentov, vse pogosteje so sodelovali v procesih prenove starih mestnih, trških in vaških jeder, zaradi kadrovske izpopolnitve pa so
se lahko intenzivneje usmerjali v bazično strokovno delo, tj. v evidentiranje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti. V tem času je
bila zlasti na področju varstva kulturnih spomenikov v rabi dokaj priročna in vsem razumljiva klasifikacija na spomenike L, II. III. in IV.
stopnje, ki jo je odpravil leta 1981 sprejeti Zakon o naravni in kulturni dediščini.
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Leto 1981 in pozneje
Na osnovi mednarodne Konvencije o varstvu svetovne kulturne
in naravne dediščine (Pariz, 1972)34 in nove jugoslovanske ustave iz leta
1974 so bile podane podlage za sprejetje novega republiškega Zakona o
naravni in kulturni dediščini.33 V delovanje spomeniške službe je vnesel vrsto sprememb in novosti, ki so bile organizacijske in tudi delovne narave. Pod vplivom mednarodne terminologije je med drugim uvedel pojem kulturna in naravna dediščina in pod isto streho združil delo
kulturnikov in naravovarstvenikov. Kadrovsko so se zlasti okrepili regionalni zavodi, ki so zaposlovali strokovnjake s področja arheologije,
umetnostne zgodovine, zgodovine, etnologije, geografije, krajinske arhitekture, biologije, gozdarstva in računalništva.
Sočasno z osrednjim republiškim sta bila sprejeta tudi zakona
o Spominskem parku Trebče in o Triglavskem narodnem parku, ki sta
dala podlago za ustanovitev samostojnih zavodov s sedežem na Bledu
in v Bistrici ob Sotli. Zakona sta v marsičem podvajala varstveno delo
sodelavcev regionalnih zavodov in omenjenih varstvenih organizacij,
zato je v praksi le počasi zaživela delitev nalog in pristojnosti med regionalnimi zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine ter obema parkoma. Pogosto, in za nekatere dejavnosti kar po pravilu, sta bila
parka podobno kot regionalni zavodi tudi soglasodajalca za posege v
prostor, kar je seveda povečalo administriranje in vzbujalo odklonilen
odnos javnosti do varstvene dejavnosti. '6 Zato se je ob koncu 80. let
zmanjšala pripravljenost javnosti za podporo ustanavljanju novih parkov, saj so nekateri prepoznavali v teh institucijah le še eno oviro za
(po njihovem) nemoten in normalen razvoj. Tako ni bila izpeljana predlagana ustanovitev regijskih parkov na Kočevskem, v Kamniško-Savinjskih Alpah in tudi na Pohorju. Uspešna sta bila le ustanovitev Regijskega parka Škocjanske jame leta 1996 in zavarovanje območja kobilarne Lipica.

34 Ratificirana: Ur. 1. SFRJ, št.
56/74; Ur. 1. RS, št 54/92
- MP, št 15/92; Ur. L RS, št.
7/93 - MP, št. 2/93.
35 Ur. list SRS, št. 1/81.
36 Za boljše razumevanje delitve
nalog in pristojnosti med
regionalnimi zavodi in obema
parkoma navajamo vzorec, ki
ga poznamo iz naše politične
prakse in delitve pristojnosti
med parlamentom, sodišči in
policijo. Ce vzorec prenesemo
v razmerje med republiškim
centrom, regijskimi enotami
in parkoma, bi bila delitev
pristojnosti naslednja:
- ministrstvo in bivša Uprava
za kulturno dediščino ■
zakonodajna oblast (pripravlja
zakonodajo in strategijo
varstva);
republiški zavod z območnimi
enotami = sodna oblast
(prepoznavajo, vrednotijo,
usmerjajo in vodijo prenovo
dediščine);
zavoda Triglavski narodni
park in Spominski park
Trebče = izvršilna oblast
(izvajajo prenovo dediščine,
promocijske in organizacijske
naloge ter skrbniško-nadzorniško dejavnost).
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Skomarje, Ošlakova
kovačija

Z novimi programskimi usmeritvami spomeniškovarstvene dejavnosti jc povezana tudi ustanovitev Restavratorskega centra SRS leta
1982. Restavratorska dejavnost je v povojnem obdobju najprej potekala
v okviru republiškega zavoda in po nekaterih regionalnih zavodih. Z letom 1982 pa se nekdanji Restavratorski atelje osamosvojil in preimenoval v Restavratorski center SR Slovenije ter postal posebna organizacija
za varstvo naravne in kulturne dediščine. Njegovi restavratorji so izvajali restavratorska dela bolj ali manj na celotnem ozemlju Slovenije, zlasti pa tam, kjer regionalni zavodi niso imeli lastnih restavratorskih delavnic oziroma so se potrebe po restavriranju iz različnih razlogov povečale (npr. potres leta 1976 na Tolminskem).
Novi Zakon o naravni in kulturni dediščini iz leta 1981 je prispeval k podružbljanju interesov varstva ter je obravnaval varstvo nepremične (spomeniškovarstvena dejavnost) in premične dediščine(muzejska dejavnost) ter arhivskega gradiva (arhivska dejavnost). Ena bistvenih značilnosti zakona iz leta 1981 je bila, da je uvedel dvostopenjsko (dvopomensko) obravnavo kulturne in naravne dediščine. V najširšem pomenu sta bili kulturna in naravna dediščina vse tisto, kar je bilo spoznano
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Skomarje, Ošlakova
kovačijii
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za dediščino, medtem ko so bili deli naravne in kulturne dediščine, ki
so imeli posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, prepoznani in razglašeni za kulturne in zgodovinske spomenike
ter naravne znamenitosti. Pri tem je kulturno in naravno dediščino v
prvostopenjskem pomenu37 zakon obravnaval »ex lege«, torej na način,
ko ni bila posebej zavarovana s tem zakonom, temveč seje obravnavala
oziroma varovala samo v okviru različnih planskih aktov. Dediščina v
drugostopenjskem pomenu, torej razglašeni kulturni spomeniki, pa so
dobili poseben varstveni status, kije lastnikom, takratnim upravno-političnim občinam in tudi širši družbeni skupnosti, nalagal obvezo za njihovo trajno vzdrževanje in ohranitev.
Dokaj podobno varstveno usmeritev je ohranil tudi novi Zakon o
kulturni dediščini iz leta 1999. Nastal je po razdružitvi varstva naravne
in kulturne dediščine leta 1994.38 Varstvo naravne dediščine je prešlo
pod pristojnost ministrstva za okolje in prostor, varstvo kulturne dediščine pa je ostalo pod ministrstvom za kulturo. Leta 1999 je tudi naravovarstveno področje dobilo novi Zakon o varovanju narave, ki pa je med
drugim namesto naravne dediščine uvedel pojem naravne vrednote ter

37 Torej vso tisto prepoznano
naravno in kulturno dediščino, kar je je ostalo neizbrane
za razglasitev.
38 Razdružitev službe na dva
samostojna dela po oceni
pisca tega prispevka ni prispevala k izboljšanju razmer
na področju varstva kulturne
in naravne dediščine - kvečjemu obratno: tudi naravna
dediščina je lahko prepoznana
kot kulturna kategorija in
obravnavana skozi prizmo
kulturnega pomena. Kadar
sta npr. dva strokovnjaka s
področja varstva kulturne
in naravne dediščine obravnavala isti objekt z različnih
strokovnih izhodišč, je bila verodostojnost take ocene toliko
prepričljivejša ter vsebinsko
mnogo širša in ohjcktivnejša.
Hišno drevo, lipo, je npr.
kulturovarstvenik obravnaval
s kulturnega zornega kota in
pomena drevesa v domačijskem ambicntu, v povezavi s
starostjo poselitve in uporabe
sadežev ter lesa. Naravovarstvenik pa je lipo ocenil z
zornega kota vegetativnega
pomena ter kot primer
drevesa izjemnih rastnih
značilnosti in pojavnosti.
Skupaj sta bila torej mnogo
bolj prepričljiva in učinkovita.
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posebej določa pomen in vlogo narodnega, regijskih in krajinskih parkov. Do leta 2001 sta obe varstveni dejavnosti formalno še delovali skupaj, nato pa sta se po delitveni bilanci preselili vsaka v svoje prostore.
Približno v istem času je prišlo tudi do reorganizacije spomeniškovarstvene službe. Ponovno je bila uvedena centralizacijsko naravnana struktura dejavnosti, s tem da so nekdanji regionalni zavodi izgubili
status samostojnega zavoda in postali območne enote osrednjega republiškega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani. Formalno se delovanje območnih enot zavoda navzven bistveno ni spremenilo, novosti so predvsem v notranjem ustroju
službe, ki pa za javnost niso pomembne. Namen reorganizacije je bil
predvsem izboljšati učinkovitost in transparentnost delovanja območnih enot, da ne bi prihajalo do različnih interpretacij kulturne dediščine in do različnega obravnavanja postopkov s strankami. Koliko so bili
v tem uspešni, bo pokazal čas.

Oblike normativnega, planskega in
deklarativnega varovanja dediščine
Zavestne oblike varovanja dediščine so del splošno civilizacijskih,
državnih, regionalnih, lokalnih ter civilnoiniciativnih varstvenih interesov in prizadevanj. Temeljna lastnost dediščine je njen velik pomen
za identiteto sleherne družbene skupnosti. Zato si ta prizadeva ohraniti dediščino. To počne na več načinov: bodisi normativno, z zakonodajo in odloki, bodisi plansko, z vnašanjem lokalitet dediščine v različne
prostorske in planske dokumente na državni, regionalni ali lokalni ravni (občine).
Varovanje se sooča tudi z oblikami zavednega in nezavednega nevarovanja. Temu so podvrženi zlasti nepremični objekti v naravi, pa tudi
predmeti, ki jih lastniki ali uporabniki ne prepoznavajo kot vrednosti
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kulturnega ali naravovarstvenega pomena. Toda na splošno vendarle prevladuje pozitivni varstveni interes, ki združuje različne državne
ustanove, organe lokalnih skupnosti in državljane, da se ohrani čim več
pomembne dediščine. Varstvo dediščine poteka na več ravneh.
1. Raven Republike Slovenije
- Zavarovane naravne vrednote in kulturna dediščina (Zakon o ohranjanju narave, Ur.l. RS, št. 56/1999; Zakon o varstvu kulturne dediščine, Ur. 1. RS, št. 7/1999), izvedba v praksi:
• občinski odloki (objave v Uradnem listu RS),
• razglasitev v državnem zboru (objave v Uradnem listu RS),
• zbirni register dediščine (pri Upravi za KD /INDOK služba/, pri
Agenciji Republike Slovenije za okolje);
- zavarovana parkovna območja (Zakon o ohranjanju narave, Ur.l.
RS, št. 56/1999, Zakon o Spominskem parku Trebče, Zakon o Triglavskem narodnem parku, Zakon o Regijskem parku Škocjanske
jame, tudi objave občinskih v Uradnem listu RS):
• krajinski parki ( primeri: Krajinski park Lahinja, Krajinski park
Kolpa, Krajinski park Topla, Krajinski park Logarska dolina idr.),
varovani z občinskimi odloki, objave v Uradnem listu RS,
• regijski parki (Regijski park Škocjanske jame, Regijski park Kozjansko), varovani z zakoni,
• Triglavski narodni park, varovan z zakonom;
- registrirana geografska označba (za označbe porekla blaga za industrijske proizvode in obrtne izdelke /npr. Idrijska čipka*9/; za označbe naravnih proizvodov in kmetijskih pridelkov /npr. Zgornjesavinjski želodec, Prekmurska šunka, Tolminc (sir), Nanoški sir, Kočevski
med, Idrijski žlikrofi, konji lipicanci,/pravilneje: lipičani/40) - objave
pravilnikov v Uradnem listu RS41;
- plansko varstvo: vezano izključno na prostorsko in plansko dokumentacijo na ravni države in občin pa tudi regionalnih razvojnih
enot;

39 Pod pristojnost Ministrstva
za gospodarstvo. Urad za
intelektualno lastnino.
40 Pod pristojnost Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. Pravilncjša je
beseda »lipičan«, ker je tudi
prebivalee Lipice Lipičan in
ne »Lipicanec«, kot pri nas
sicer po nemškem dobesednem prevodu imenujemo
bele konje s Krasa.
41 Npr. Pravilnik o pogojih za
uporabo označbe »tradicionalni ugled« za idrijske žlikrofe,
Ur. 1. RS, št 52/2002.
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- neformalno varstvo - za sedaj še izven dosega normativnega in planskega varstva: dediščina vsakdanjega življenjskega okolja - pogosto
(še) brez prave zaščite: npr. lokalna kulinarika, obrti, šege in navade
ob porokah, smrti ter verskih in posvetnih ritualih idr., nosilei: vsakdanje življenje (npr. rituali verskih združenj); v folklorizirani obliki
ta način varstva izvajajo razna kulturna, prosvetna, turistična, kmečka in druga društva.
2. Mednarodna raven
- Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe (Republika Slovenija sodeluje v evropskem in svetovnem sistemu varstva naravne in
kulturne dediščine, primer: seznam UNESCO (edini slovenski predstavnik so Škocjanske jame; na seznam bi naj uvrstili tudi bolnico
Franjo, a so predlog umaknili zaradi neugodnega mnenja nemškega
ocenjevalca);
- mednarodne resolucije in priporočila (npr. Agenda 2000).
Iz navedenega je razvidno, da je možnosti varovanja in zaščite
našega kulturnega izročila in najpomembnejših delov narave v resnici
dovolj. Vendar pa ni dovolj samo formalno prepoznavanje dediščine, inventariziranje in prenašanje podatkov v razne zaščitne akte in varovalne planske dokumente. Bistvo varovanja je fizično ohranjanje dediščine, ki pa gaje možno uspešno izpeljati le na osnovi:
- popolnega informiranja javnosti;
- politike aktivnega varstva varstvenih ustanov;
- pripravljenosti lokalnih skupnosti in države, da takšna prizadevanja
moralno in finančno podprejo;
- prepričevanja lastnikov, da je lastništvo dediščine prej prednost kot
ovira;
- dejstva, da je z dediščino ali ob njej mogoče živeti in jo uspešno tržiti v sodobnih oblikah gospodarskega in turističnega življenja ter s
programi o dediščini graditi razvoj in ohranjati identiteto.
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Iz navedenega je razvidno tudi to, da dediščine ne pojmujemo
samo v smislu njene materialne pojavnosti. Vse več duhovno in kulturno razvitih družbenih skupnosti ohranja in varuje tudi dediščino nematerialnega značaja (nesnovno dediščino), kot so npr. šege in navade, religiozno življenje, razne oblike znanja in vedenja (npr. o naravi, rokodelski in obrtniški spretnosti), likovna izraznost, pesništvo in pripovedništvo, ples, glasba in še vrsta drugih pojavov. V ta okvir bi lahko uvrstili
tudi kulinarično dediščino, ki je odličen propagator kulture ter najboljši kazalec prepoznavnosti in samozavedanja tako na lokalni, regionalni
kot na nacionalni ravni.42

Varstvo dediščine na območju
nekdanje občine Slovenske Konjice
Že prva leta po ustanovitvi je Zavod za spomeniško varstvo Celje aktivno deloval tudi na območju nekdanje občine Slovenske Konjice.

42 Žal to svojo kulinarično
raznovrstnost vse premalo
ecniino in v naše kulturno
okolje nekritično prenašamo
kulinarično izročilo drugih
narodov. Zato »se nam je zgodila« množica pieerij, raznih
pubov, mehiških restavracij in
tavern, raznih makaronskih
ponudb, lokalov v latino
izvedbi in še bi lahko naštevali. Zelo redki pa so poskusi
predstavitve domače kulinarične ponudbe in poskusi
oblikovanja podobe prepoznavne slovenske gostilne.
Naša kulinarična dediščina je
tako bogata in raznovrstna, da
bi lahko imela vsaka gostilna
svoj izvirni jedilni list z jedrni
in pijačami domačega okolja,
ne pa da se jedilnik začne z
»vineršniclom« in »pomfrijem« ter konča z »vegetarijanskim krožnikom«. Ponekod
res ponujajo tudi gobovo
juho s krompirjem, ajdovimi
žganci, pečenico z zeljem in
druge domače radosti, toda
ne pozabimo: imamo zelo
bogato kulinarično izročilo
meščanskega, trškega in
podeželskega okolja ter zelo
raznovrstno kulinarično
izročilo različnih poklicnih
(npr. t. i. »knapovska košta«
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Konservatorji so s sodelavci opravili prve preglede sakralnih spomenikov, gradov, pomembnejših trških stavb in objektov ter območij, povezanih z dogodki iz 2. svetovne vojne.43 V smislu varstvenih zakonov iz leta
1961 in 1981 in zakonov s področja urejanja prostora in varstva okolja je
zavod za prvostopenjsko obravnavo izdelal več podlag, izhodišč in smernic za različne planske dokumente na območju občine. Med drugim je
že leta 1980 izdelal Spomeniškovarstvena izhodišča, za izdelavo prostorskega plana Slovenskih Konjic,u leta 1984 Spomeniškovarstvene smernice za urbanistični načrt Zreče, tri leta pozneje Spomeniškovarstvena
na Koroškem in v Trbovljah,
na mlečnih izdelkih temelječa
prehrana pastirjev idr.) in
tudi socialnih skupin, ki še
vse premalo vznemirja tako
imenovane »modne oblikovalce« naše kulinarične in
turistične ponudbe. Prepričani so, da le oni natanko
vedo, kaj je prav in kaj ne, a s
takim samoljubjem nas silijo
v položaj odvisnežev, kot da
si številčno majhen narod le s
papagajstvom lahko zagotovi
mesto in obstoj v svetli turistični prihodnosti. Pregled
jedilnikov pohorskih gostiln,
hotelov in turističnih kmetij
vseh vrst gurmana in častilca
kulinarike geografskega
okolja ne vznemiri pretirano.
Etnološka raziskava z naslovom Prehrana, ki je objavljena v zborniku Vsakdanjiki in
prazniki Skomarjanov je samo
v tej pohorski vasi predstavila
več deset jedi, ki jih domačini
pripravljajo za družinska
slavja, praznike v različnih obdobjih leta ali pa delavnikih.
Nekatere jedi so prvovrstne
in bi morale biti na jedilnih
listih vseh omenjenih gostinsko-turističnih dejavnostih.
Značilno je bilo tesno sodelovanje s kustosi Muzeja ljudske
revolucije iz Celja.
Elaborat obsega 66 tipkanih
strani in 7 kartovnih prilog,
kjer je obravnavanih 210 enot
različnih zvrsti dediščine oziroma takrat še spomenikov,
tata 1996 so hišo na predlog
lastnika preimenovali v
Skomarska hiša.

izhodišča za izdelavo urbanističnega načrta Vitanje, leta 1994 pa Prostorsko ureditvene pogoje za sanacijo degradiranega prostora v občini
Slovenske Konjice in še vrsto drugih elaboratov.
Za konkretno obravnavo in zaščito kulturnih spomenikov je zavod že leta 1976 izdelal elaborat Zunanja ureditev grobišča Stranice,
leta 1990 Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov v občini Slovenske Konjice, leta 1992 konservatorski program z naslovom Štrucova
hiša, Skomarje 30,45 ter izdal še vrsto drugih navodil in pogojev za obnovo cerkva, samostanskega kompleksa Žičke kartuzije ter objektov v
Slovenskih Konjicah in Vitanju.

Varstvena dejavnost na območju
nove občine Zreče
Z reorganizacijo politično-upravne ureditve v samostojni Sloveniji
leta 1995 so velike občine izgubile svoj nekdanji pomen in marsikje tudi
teritorialni obseg. Iz nekdanje konjiške občine so nastale tri manjše lokalne skupnosti - občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. S tem pa
se nista v ničemer spremenila obseg in kakovost spomeniškovarstvene
dejavnosti, saj je ostal celotni teritorij v pristojnosti celjskega zavoda oziroma kasnejše območne enote Zavoda za kulturno dediščino Slovenije.
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V vsakdanjem življenju se ljudje bolj poredko srečujejo s spomeniškim varstvom. Stiki so pogostejši le primerih, ko so posamezniki lastniki ali uporabniki zavarovanih objektov ali živijo na območjih, ki
imajo poseben varstveni status. V primerih, ko želijo tak svoj objekt obnoviti ali postaviti nov objekt na varovanem območju, morajo lastniki
pridobiti mnenje spomeniškovarstvene službe. Takšno je bilo tudi razmerje stikov na zreškem v času obstoja upravno-politične občine Slovenske Konjice in takšno seje ohranilo tudi po letu 1995. Lastniki46 dediščine in kulturnih spomenikov ter prebivalci zavarovanih območij morajo tudi v okvirih nove občine Zreče iskati kulturovarstvena soglasja
in mnenja na pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Celju, kjer jim konservatorji pripravijo ustrezna pojasnila in usmeritve za ravnanje s kulturnimi spomeniki in za posege na
zavarovanih območjih. Na območno enoto zavoda jih praviloma usmeri pristojni organ Upravne enote Slovenske Konjice, zadolžen za urejanje prostora in varstvo okolja, ki vodi upravne postopke in skrbi, da lastniki izpolnijo naložene obveznosti. Ljudje dobijo splošne informacije
o varstvu tudi na Občini Zreče, kjer hranijo tako prostorske kot razglasitvene dokumente in v uradnem listu objavljene odloke z neposrednimi ali posrednimi varstvenimi usmeritvami. Strankam izdajajo tudi lokacijske informacije.
Da pa bi varstveno dejavnost na teritoriju današnje občine bolje
razumeli, bo v nadaljevanju predstavljen prikaz nekaterih najpomembnejših in najodmevnejših kulturo- in naravovarstvenih prizadevanj, ki
so v zadnjih desetletjih potekala na tem območju.
1.
Pokrajina dela južnega Pohorja in zgornjega toka reke Dravinje
je bila poseljena že pred več stoletji. 0 tem pričajo arheološke lokalitete, ki so jih odkrivali in raziskovali ljubiteljski in poklicni arheologi. Na
Brinjevi gori in v Zrečah so našli bivališča in predmete iz obdobja mlajše kamene dobe, na Stranicah so odkrili sledove rimske ceste, miljnike

46 Fizične ali pravne osebe.
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in nagrobne spomenike, ki so jih vzidali v pročelja župnišča in cerkve,
na Skomarju pa so našli ostanke rimskih gomil. Vse to kaže na intenzivno poseljevanje tega območja že v davnini in na upravičenost novodob47 Emil Lajh, Občina /reče v
času in prostoru. Zreče 2002.

nih varstvenih prizadevanj, da se tudi ta del dediščine ohrani in ustre.
ZIlO pfCZCIlt 1 TU.
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2.
Iz srednjeveškega obdobja so se v današnji čas ohranili skromni
ostanki zreškega gradu Freudenberg na hribu pod Brinjevo goro, ki se
prvič omenja leta 1224, in loškega gradu ali Lušperga (Luschberg), ki je
v zgodovini prvič omenjen leta 1279. Njegove razvaline so še ohranjene
in si jih je mogoče ogledati na strmem hribu zahodno od Zreč. Skorajda povsem zabrisani pa so sledovi drugih fevdalnih postojank nad nekdanjo Novo Dobravo. Tam je očitno na pobočju hriba in v zavetju umetno povečane jame stal grad Jamnik (llolenstein), ki se prvič omenja
leta 1342. 01) vznožju hriba je stala graščina Jamnik (llolenstein), kije
domnevno nastala sredi 14. stoletja in je v 19. stoletju neznano kdaj poniknila v zgodovino.48 Skoraj povsem so zabrisani sledovi še dveh srednjeveških dvorov v nekdanjih Zgornjih Zrečah. Eden je stal poleg župnijske cerkve sv. Egidija in so ga podrli leta 1932, drugi pa je domnevno stal na mestu ali v bližini poznejše graščine, »ki stajo 1718 postavila
brata Pavel in Andrej Kronabetvogel«,49 a sojo podrli leta 1973 in naj bi
po nekaterih navedbah bila deloma vključena v stavbni kompleks tovarne Unior. Pregledne raziskave ostankov gradov in dvorcev tega območja
je v začetku osemdesetih let 20. stoletja opravil sodelavec celjskega spomeniškega zavoda dr. Ivan Stopar.50
3.
Območje občine Zreče je poseljeno tudi s številnimi sakralnimi
spomeniki. Med njimi so najimenitnejše cerkve, ki poudarjajo naselbinsko podobo Zreč, Zlakove, Gorenja, Resnika in Skomarja. V Zrečah stoji župnijska cerkev sv. Egidija, kije pred leti doživela kaj nenavadno razširitev. Grebene Brinjeve gore poudarjata v osnovi poznosrednjeveški
podružnični cerkvi sv. Neže in Matere Božje, ki sta današnjo podobo v «
. 1 1 1
1 1
.49
glavnem dobili v 18. stoletju, a že po imenu svetnic lahko sklepamo, da
.....
.....
sta bistveno starejši, saj si je Cerkev že zgodaj prizadevala pokristjaniti
..
.50
to že v neolitu poseljeno območje. Nedaleč stran stoji na travnatem gri.
.
ču nad vasjo Zlakova podružnična cerkev sv. Martina, ki tudi po imenu

isti, n.d., str. 92 -113.
Ivan Stopar, Gradovi, grašrine » dvom na Slovenskem
Štajerskem. Ljubljana 1982,
«tr.617.
Isti, Grajske stavbe v vzhodni
Sloveniji, 2. knjiga: Med
1'rckmurjcin in porečjem
Dravinje. Ljubljana 1991.
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svetnika dokazuje poznosrednjeveški nastanek, čeprav je današnjo podobo v glavnem dobila med 17. in 18. stoletjem.
V Gorenju pri Zrečah (prej Sv. Kunigunda) stoji na robu grebena v bolj strnjenem delu vasi župnijska cerkev sv. Kunigunde z mogočnim zvonikom iz prve polovice 14. stoletja. Njena prva večja podružnica sv. Jakoba na Resniku je oddaljena dobrih deset kilometrov. Stoji
na pomolu pod vasjo sredi prostrane krčevine osrednjega dela južnega Pohorja.
V upravljanje kunigundski župniji je že nekaj let dodeljena nekdaj
samostojna fara na Skomarju, kjer je na sedlo nad vasjo postavljena cerkev sv. Lamberta, ki se prvič omenja že leta 1313. V današnji čas so se
ohranili stavbni členi iz 15. in predvsem 18. stoletja. Med zanimivostmi
velja omeniti južno steno cerkve, kamor so vzidali ploščo v spomin na
znamenitega domačina, pohorskega pesnika Jurija Vodovnika, ki počiva na tamkajšnjem pokopališču.
V najbolj strnjenem delu Stranic stoji župnijska cerkev sv. Lovrenca, ki je v prezbiteriju in zvoniku poznogotska. Sedanjo ladjo je cerkev
dobila sredi 17. stoletja, v 18. in 19. stoletju pa še zakristijo in stranski
kapeli. Leta 1940 je vso cerkveno notranjščino poslikala akademska slikarka Elda Piščančeva.
Po navedbah virov je na območju občine Zreče v preteklosti stalo
še nekaj cerkva, ki so jih podrli zaradi gradnje ceste (Stranice) ali želje
po izrabi izvrstnega črnega premoga (Zreče). Na Stranicah je vrh cestnega klanca stala cerkev Sv. križa, ki se omenja že leta 1391, a so jo 1802
podrli zaradi gradnje ceste iz Polen. V njen spomin so postavili dvojni
kamniti križ. V Križevcu je nasproti vaške gostilne stala cerkev Sv. kri51 Krajevni leksikon Slovenije,
Ljubljana 1976, str. 297;
glej tudi: Emil Lajh, Občina
Zreče..., str. 129.
52 Gcorg Mathias Vischer,
Topographia ducatus Styriae,
1681 (Ljubljana 1971).
53 Emil Lajh, n. d., str. 101.
54 Ivan Stropar, Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem
Štajerskem, str. 182.

ža, ki sojo opustili v času Jožefa II. ob koncu 18. stoletja.51 Njeno mesto
sedaj označuje križ. V Zrečah je stala velika kapela sv. Pankracija, kije
dobro vidna na Vischerjevem bakrorezu iz okrog leta 168L52 V neposredni bližini graščine Jamnik jo je leta 1342 postavil vitez Tanner,53 a so
jo leta 1911 razstrelili in po pripovedovanju domačinov skupaj z ostanki
graščine okrog leta 1941 predelali v klet.54
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Na območju občine stoji tudi veliko zidanih kapel in lesenih križev,
ki so jih postavili na izbranih mestih, med drugim ob poteh med cerkvami na Brinjevi gori, v različne namene, zaradi obrambe pred boleznimi, v
zahvalo ob čudežnih ozdravitvah ali za srečno vrnitev iz vojne, in sicer na
mestu nesrečnih dogodkov ali pa kar tako - »v zahvalo odrešeniku«.
Kapel je več oblik in tipov: prevladujejo zidane, t. i. delno odprtega tipa, ki so v vogalih na sprednjih straneh podprte z različno oblikovanimi kamnitimi stebriči. Večinoma imajo dvokapne strešice, zadnja
stena z nišo pa je najpogosteje opremljena s Križanim ali kipcem Matere Božje. Kapele so nastajale od poznega 18. do prvih desetletij 20. stoletja, nekatere tudi pozneje. Večinoma so dobro ohranjene, lastniki jih
redno vzdržujejo in oskrbujejo.
Po vaseh in Zrečah je več dokaj enotno oblikovanih križev. Na
splošno prevladujejo leseni križi z različno oblikovanimi strešicami (valovita pločevina, dvokapna lesena strešica idr.), le nekaj je kamnitih. Nanje so pribiti leseni kipci Križanega, ki se razlikujejo po času nastanka,
predvsem pa po slogu izdelave. Roke predvsem ljudskih rezbarjev so pustile prepoznavne sledi na kipcih, ki so v muki skrčeni od bolečine, izrazito mišičasti ali vitkih teles, oblikovanih v značilni S-liniji. Zelo prepoznavni so krepki »mišičnjaki«, ki krasijo križe na Stranicah, v Radani
vasi in Zrečah, saj so dosežki dokaj dobre lokalne rezbarske delavnice.
Začetki umetnostnozgodovinskih raziskav cerkva in pomembnejših kapel na slovenskem Štajerskem segajo v čas prvih varstvenih prizadevanj na Slovenskem. V začetku 20. stoletja jih je obravnaval Avguštin
Stegenšek,55 nato v 60. letih Ivan Curk56 in pozneje sodelavci celjskega
zavoda. Okrog leta 1980 so nastali prvi pregledi še drugih sakralnih
objektov - znamenj (kapel, križev), ki so jih celjski konservatorji pripravljali za različne prostorske dokumente občine Slovenske Konjice. '7
4.
Območje Dravinjske doline je bilo bogato z nahajališči kakovostnega rjavega premoga in celo črnega premoga, ki so ga zlasti na Stranicah,

Skomarska hiša
iz leta 1805

v Zrečah in Radani vasi kopali v 19. in v prvih desetletjih 20. stoletja, na
Stranicah celo do leta 1944.™ Rudniki so zaposlovali precej kmečke de58 Emil Lajh, n.d., str. 144.
59 Emil Lajh, n.d., str. 145.
60 Na primer: Janez Koprivnik,
Pohorje, Maribor 1923;
Albert Struna, Vodni [Mtgoni
rui Slovenskem. Ljubljana
1955; Vladimir Šlibar, Lesna
domačo dejavnost v zgornji
Dravinjski dolini, Celjski
zbornik 1977-1981, Celje
1981; Mojea Ferle, Mojca
Šifrer, Skomarje, Zreče 1991;
Anton Gričnik, Janez Koprivnik in njegovo •Pohorje«.
Zreče 1997; Anton Gričnik,
Hvalnica Pohorju, Ljubljana
2000; Vsakdanjiki in prazniki
Skomarjanov, Zbornik člankov etnoloških raziskovalnih
delavnic Skomarje 1997 in
Skomarje 1998. Zreče 2002;
Emil Lajh, Občina Zreče v
času in prostoru. Zreče 2002.
61 Ob koncu 50. let 20. stoletja
je Tehniški muzej Slovenije
opravil raziskave ter meritve
žag in mlinov ob Dravinji
in Ločnici. Temeljito so
dokumentirali zlasti Ošlakovo
domačijo.
62 Prve konservatorske raziskave
kovaštva, žagarstva, mizarstva, oglarstva in mlinarstva je
opravil Zavod za spomeniško
varstvo Celje leta 1980.

lovne sile in vaškega proletariata. /a svoje dejavnosti so poleg rudnikov
in naprav postavili tudi vrsto pomožnih objektov, kot so npr. tesarske in
kovaške delavnice/''' Med pomembne gospodarske pridobitve je sodila
znamenita ozkotirna železniška proga, kije leta 1892 povezala Poljčane
s Slovenskimi Konjicami, leta 1918 sojo podaljšali do Zreč, a sojo leta
1962 ukinili iz povsem nerazumljivih razlogov. Železnica in omenjene
rudniške obrti so še poživile že sicer dokaj razgibano obrtniško življenje
južnega Pohorja. V teh krajih je bilo od nekdaj dovolj lesne mase, vodnatih potokov, kakovostnega premoga in železove ter kremenove rude, ki
so dajali zagon številnim kovačem, oglarjem, tesarjem, gozdarjem (olcarjem), skodlarjem, krovcem, steklarjem in drugim. Ob potokih so domačini ter zasebne družbe postavljali kovačije in steklarne, pa tudi žage
venecijanke in mline, ki so bodisi delovali kot obrtniški obrati ali le za
potrebe avtarkično usmerjenih pohorskih kmetij.
Obseg omenjenih gospodarskih dejavnosti je bil že večkrat predstavljen v strokovni in poljudni literaturi.60 Prav tako so bile te dejavnosti
predmet zanimanja muzealcev61 in konservatorjev,62 ki so vsak s svojega
zornega kota obravnavali in vrednotili razgibano gospodarsko življenje
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južnega Pohorja. Bistveno manj zanimanja pa je bilo v preteklosti za stavbarstvo vsakdanjega življenja, zlasti za t. i. ljudsko stavbarstvo kmečkih
in obrtniških slojev. 0 gospodarskih poslopjih zgornje Dravinjske doline je sicer v začetku 70. let 20. stoletja nastala diplomska naloga,63 nato
pa je večina ljudskega stavbnega fonda ostala neraziskana vse do začetka 80. let. Šele tedaj so prve evidence pripravili celjski konservatorji, ki
so za Spomeniškovarstvena izhodišča za izdelavo prostorskega plana Slovenskih Konjic evidentirali 74 enot spomenikov. Od teh jih je bilo na teritoriju današnje občine Zreče evidentiranih kar 37 ali 50 %.
5.
Za boljšo predstavo o dejavnosti varstva kulturne dediščine in naravnih vrednot na obravnavanem območju navajamo nekaj najpomembnejših spomeniškovarstvenih dokumentov in pregledov dediščine, ki so
bili izdelani še za časa star«; konjiške in nove zreške občine.
Leta 1980 je Zavod za spomeniško varstvo Celje pripravil Spomeniškovarstvena izhodišča za izdelavo prostorskega plana Slovenskih Konjic.M Iz tabele 1 je razviden način takratne obravnave spomeniškega
fonda po t. i. zvrsteh spomenikov. Vsak evidentiran objekt je bil označen za kulturni spomenik, ki ga je konservator na podlagi strokovne
presoje klasificiral po pomenu v spomenik prve, druge, tretje ali četrte kategorije.
Podatki v tabeli se nanašajo tako na nekdanjo občino Slovenske
Konjice kot na ozemlje današnje zreške občine. Z izločenimi zreškimi
objekti seje izostrila podoba in raznovrstnost stavbnega fonda, ki je dosegel skoraj polovico vseh evidentiranih objektov, kar med drugim dokazuje pomembnost ozemlja občine tako v kulturnem kot v gospodarskem pogledu.
Med spomeniki na območju zreške občine je bilo v razmerju do stare konjiške največ evidentiranih tehniških spomenikov (II ali 78,57 %)
kamor so konservatorji uvrstili predvsem gospodarsko-tehnične objekte
in naprave, tj. mline, žage in mizarske delavnice. Visok je bil tudi delež

110 | Dr. Vito Hazler | 4. Dediščina za sodobnost

zgodovinskih spomenikov (21 ali 56,75 %), ki so večinoma povezani z dogodki iz obdobja 2. svetovne vojne. Najpomembnejše med njimi je grobišče
talcev na Stranicah, ki ga danes po nekoliko drugačni razporeditvi uvrščajo v varstveno skupino memorialnih spomenikov. Zgodovinskim sledijo
urbanistični (10 ali 37,03 %), nato umetnostni (10 ali 30,30 %) in nazadnje
še arheološki spomeniki, ki jih je natanko ena tretjina (9 ali 30 %).
Tabela 1: Evidentirani spomeniki na območju občine Slovenske
Konjice leta 1980
Enota Spomeniki
Zgodovinski spomeniki
1.
a) obeležje s širšim območjem
b) obeležja z ožjim območjem
c) spomeniki v okviru naselja
d) spominske plošče na avtentičnih
spomenikih
c) spominske plošče nas hišah
0 obeležja na spomenikih
II.
Arheološki spomeniki
III. Urbanistični spomeniki
a) ruralna naselja
b) urbano-ruralna naselja
c) urbana naselja
Umetnostni spomeniki
IV.
a) gradovi in graščine
b) sakralni spomeniki
Etnološki spomeniki
V.
Tehniški spomeniki
VI.
SKUPAJ

SI. Konjice
37
1
13
5

Zreče
21 (56,75%)
1 (100%)
10 (76,92 %)
1 (20 %)

5

2

6
7
30
27
21
4
2
33
12
21
74
14
215

3
4
9
10
8
2
0
10
2
8
37
11
98

(40 %)
(50 %)
(57,14 %)
(30 %)
(37,03 %)
(38,09 %)
(50 %)
(0,0 %)
(30,30 %)
(16,66%)
(38,09 %)
(50 %)
(78,57%)
(46,03 %)

S podobnega zornega kota je bilo območje zreške občine obravnavano še dvakrat. Prvič leta 1984 v elaboratu z naslovom Spomeniškovarstvena izhodišča za urbanistični načrt Zreče, drugič pa leta 1990 v
elaboratu Predlog za razglasitev naravnih in kulturnih spomenikov v
občini Slovenske Konjice.
V prvem elaboratu, ki seje nanašal izključno na območje naselja
Zreče, so bili prvič v zgodovini varstvenih prizadevanj združeni podatki
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Skomarje,
cerkev sv. Lamberta
in nekdanje župnišče

tako o naravni kot o kulturni dediščini. Za področje narave so bili izdelani prvi pregledi geomorfoloških in dendroloških znamenitosti ter
spomeniki oblikovane narave (drevoredi). Inventarizacija kulturne dediščine pa je obsegala arheološko, zgodovinsko, umetnostno, etnološko
in naselbinsko dediščino; njeni najpomembnejši deli so bili prepoznani
za kulturne spomenike.
Drugi elaborat obsega seznam objektov naravne in kulturne dediščine za razglasitev za kulturne spomenike. Seznam je nastajal več let
in leta 1990 so ga konservatorji oddali Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Slovenske Konjice, da izpelje postopek razglasitve, kot je to določal Zakon o naravni in kulturni dediščini iz leta 1981. Nalogo je izpolnila šele nova Občina Zreče, ki je na podlagi elaborata Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Zreče65 (izdelal Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine66) samo sedem mesecev pozneje izdala
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Zreče.*'1 Postopek je stekel rekordno hitro, če pomislimo, da nekdanji konjiški občini ni uspelo istega dejanja izpeljati v šestdesetih mesecih in je
moral zavod zaradi zastaranja kar trikrat ažurirati podatke.

65 Klaborat s tem naslovom je
datiran: Celje, 22. 05. 1998.
66 Takrat sta bili varstvi naravne in kulturne dediščine
formalno že ločeni in sta
se pripravljali na »delitveno
bilanco«, ki je bila izpeljana
šele leta 2001, po sprejetju
Zakona o kulturni dediščini
(U. 1. RS, 7/1999) in Zakona
o ohranjanju narave (Ur. 1.
RS, št. 56/1999). In nekoč
močni varstveni aparat je
zaradi bistrih birokratov in
prislovično ogroženih naravovarstvenikov razpadel na dva
povsem ločena dela - tako
programsko kot teritorialno.
67 Ur. 1. RS, št. 86/1998, z
datumom: 18. 12. 1998.
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Skomarje,
kapela ob cerkvi

S sprejetjem odloka se je začelo obdobje dobrega sodelovanja med
zavodom, Občino /reče in izvajalci prostorskih dokumentov. Med dru68 Spremembe in dopolnitve
strokovnih podlag /.a razglasitev etnoloških spomenikov
v občini Zreče, Celje, julij
2003 (11 strani tipkopisa in
kartovnih prilog).
69 I lise Bukovlje 11, hiše Stranice 76 in mlina LoSka gora 20.

gim je nova celjska območna enota Zavoda za kulturno dediščino Slovenije na podlagi revidiranja stanja etnoloških spomenikov leta 2001 in
12. člena Zakona o kulturni dediščini dala »pobudo za spremembe in
dopolnitve razglasitve etnoloških spomenikov«.68 Iz seznama z odlokom
razglašenih spomenikov je predlagal črtanje treh objektov,69 ker »so v
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preteklih letih izgubili svojo primarno neokrnjenost in izvirnost, prav
tako pa je bilo mogoče zaslediti tudi slabo gradbeno stanje oziroma zapuščenost«.70 Predlaganih sprememb izbrisa in razglasitve novih objektov do danes niso izpeljali, prav tako sprememb ne upošteva Seznam varovane nepremične kulturne dediščine, kije sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in
odprt prostor Občine Zreče.71 Za boljšo ilustracijo navajamo celoten seznam evidentirane dediščine in razglašenih spomenikov, kar med drugim uvršča teritorij občine v sam vrh po številu evidentiranih objektov
na ozemljih novih slovenskih občin.
Tabela 2: Seznam varovane nepremične kulturne dediščine7Oznaka enote
Ime enote iz zbirnega registra dediščine
dediščine
Kulturna krajina
K0.01
Resnik - Skomarje - širše območje naselij
Naselbinska dediščina
K1.01
Skomarje - vas
Arhheološka dediščina
K2.01*
Zreče - arheološko najdišče Brinjeva gora
K2.02
Skomarje - arheološko najdišče Kladnik
K2.03
Stranice - arheološko najdišče sv. Lovrenc
K2.04
Zreče - arheološko najdišče Zgornje Zreče
Zreče - arheološko najdišče Nova Dobrava
K2.05
Bukovlje pri Stranicah - arheol. najdišče
K2.06
Čretvež
Sakralna stavbna dediščina
K3.01
Gorenje pri Zrečah - cerkev sv. Kunigunde
K3.02
Resnik - cerkev sv. Jakoba
Skomarje - cerkev sv. Lainberta
K3.03
K3.04
Stranice - cerkev sv. Lovrenca
Zlakova - cerkev sv. Martina
K3.0S
K3.06
Zreče - cerkev Matere Božje na Brinjcvi gori
K3.07
Zreče - cerkev sv. Egidija
K3.08
Zreče - cerkev sv. Neže na Brinjevi gori
Profana stavbna dediščina
K4.01
Loška Gora - grad Lušperk
KIJ 12
Zreče - zreški grad

EŠD

V.D. S.E.

112/02

KI)

10344

KS

1'KO
889
107/02 KS
108/02 K S
110/02 KS
109/02 KS

6
3
3
3
3
3

111/02

KS

3087
3088
3362
3396
3534
3535
3533
3536

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

5
5
5
5
5
5
5
5

10350
172/98

KS
KS

5
5

70 Spremembe in dopolnitve
str. 3.
71 Ur. 1. RS, št. 30/2004.
72 Vir: Odlok o ureditvenih
pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti
prostor Občine Zreče, Ur. 1.
RS, št. 30/2004. Seznam navajamo preprosto zato, da se
bodo bralci se/.nanili z objekti
kulturne dediščine, kajti
javnost to gradivo praviloma
le malo pozna.
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Oznaka enote
Ime enote iz zbirnega registra dediščine
EŠD V.D. S.E.
dediščine
Profana stavbna dediščina - ED
K5.01
Boharina - hiša Boharina 31
162/02 KS
7
K5.02
Boharina - mlin Boharina 17
31
PKD 7
K5.03
Boharina - hiša Boharina 20
113/02 KD
K5.04
Bukovlje pri Stranicah - kozolec na dom. Št. 8 114/02 KD
K5.05
Bukovlje pri Stranicah - hiša Bukovlje 11
161/02 KS
7
Bukovlje pri Stranicah - domačija Čretvež 6
K5.06
115/02 KD
K5.07
Bukovlje pri Stranicah - hiša Čretvež 6
116/02 KS
Bukovlje pri Stranicah - kašča Čretvež 6
K5.08
117/02 KD
Gračič - hiša Gračič 3
K5.09
118/02 KD
Gračič - gospod, poslopje Gračič 4
K5.10
119/02 KS
K5.ll
Gračič - hiša Gračič 12
120/02 KD
Gračič - hiša Gračič 13
K5.12
121/02 KD
K5.13
Koroška vas na pohoju - hiša Koroška vas 3
122/02 KS
7
K5.14
Loška Gora pri Zrečah - hiša Loška Gora 5,7
123/02 KD
Loška Gora pri Zrečah - Zagrškova vodna
K5.15
160/02 KS
žaga in mlin
K5.16
Padcški Vrh - hiša Padeški Vrh 2
124/02 KD
K.',. 17
Padeški Vrh - hiša Padcški Vrh 8
125/02 K D
K5.18
Planina na Pohoju - Pribilova žaga
10739 KS
Kadana vas - hiša Radana vas 3
K5.19
126/02 K D
K5.20
Radana vas - domačija Radana vas 5
127/02 KD
Radana vas - hiša z mlinom Radana vas 5
K5.21
128/02 KD
K5.22
Radana vas - gospod, poslopje Radana vas 5
129/02 KD
K5.23
Radana vas - žaga Radana Vas 5
130/02 KD
K5.24
Radana vas - mlin Radana vas 6
131/02 KS
Radana vas - hiša Radana vas 7
K5.25
132/02 KI)
K5.26
Radana vas - hiša Radana vas 10
133/02 KD
K5.27
Radana vas - gospod, poslopje Radana vas 10
134/02 KD
K5.28
Radana vas - hiša Radana vas 11
159/02 KS
7
Radan vas - zidanica pri hiši Radana vas 20
K5.29
135/02 KS
K5.30
Radana vas - hiša Radana vas 24
136/02 KS
K5.31
Radana vas - gospod, poslopje Radana vas 24
137/02 KD
K5.32
Radana vas - zidanica Radana vas 28
138/02 KS
Resnik - domačija Resnik 14
K5.33
139/02 KD
K5.34
Resnik - hiša Resnik 22
140/02 KD
K5.35
Skomarje - mizarska delavnica Skomarje 1
155/02 K D
K5.36
Skomarje - kovačija Skomarje 2
650 PKD 7
K5.37
Skomarje - žaga venecijanka Skomarje 1
154/02 KS
7

cŽgŠ&RS
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K5.38
Skoinarje - hiša Skomarje 30
k.r,.:s<)
Skomarje - hiša Skomarje 31
K5.40
Skomarje - župnišče
K5.41
Skomarje - gospodarsko poslopje Skomarje 40
K5.42
Spodnje Stranice - hiša Spodnje Stranice 12
K5.43
Spodnje Stranice - hiša Spodnje Stranice 23
K5.44
Spodnje Stranice - hiša Spodnje Stranice 46
K5.45
Stranice - kozolec Stranice 1
K5.46
Zlakova - hiša Zlakova 6
K5.47
Zreče - hiša Cesta na Roglo 22
K5.48
Zreče - hiša Breg 1
K5.49
Zreče - hiša Breg 6
K5.50
Zreče - kozolec Breg 6
K5.5I
Zreče - domačija Breg 7
K5.52
Zreče - hiša Breg 7
K5.53
Zreče - hiša Breg 9
K5.54
Zreče - hiša Bork 6
K5.55
Zreče - hiša Jamniška cesta 8
K5.56
Zreče - Rudniška cesta 10
K5.57
Zreče - hiša Spodnje Zreče 33
K5.58
Zreče - mežnarija Brinjeva gora 24
Memorialna dediščina
K6.01
| Stranice - grobišče talcev

649 PKD
157/02 KS
156/02 KS
141/02 KD
142/02 KD
143/02 KS
163/02 KD
144/02 KD
145/02 KS
146/02 KD
147/02 KD
148/02 kD
149/02 KD
10359 KS
164/02 KS
150/02 KD
151/02 KD
152/02 KD
158/02 KD
153/02 KD
12924 KD

7
7
7

7

7
7

| 6655 [PKI) |

Pojasnilo k tabeli
ESD

evidenčna številka dediščine

V.U

valorizacija dediščine:

KD

nepremična kulturna dediščina

KD

enota dediščine ima lastnost kulturnega spomenika

PKD

pomembnejša kulturna dediščina, ima lastnost spomenika državnega pomena

S.E

status enote in šifra varstvene skupine:
0: neznano
1: kulturnozgodovinski spomenik in naravna znamenitost
3: arheološki spomenik
4: zgodovinski spomenik
5: umetnostni arhitekturni spomenik
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6: urbanistični spomenik
7: etnološki spomenik
V omenjenem odloku iz leta 2004 je poleg seznama varovane nepremične kulturne dediščine73 naveden tudi seznam naravnih vrednot,
ki so večinoma že pridobile status naravnega spomenika, dva med njimi
sta sestavni del obveznih republiških izhodišč74 oziroma čakata na razglasitev za regijski park (Pohorje). Gradivo za ta del odloka je pripravil
Zavod za varstvo narave, Območna enota Celje, dokazuje pa številne in
raznovrstne naravoslovne značilnosti območja južnega Pohorja.
Tabela 3: Seznam evidentiranih naravnih vrednost v občini
75

Zreče

Status
pRP, OR1

6107

NVLP, PNS

5512
4495
303
To je terminološko povsem
neuravnotežen seznam
kulturne dediščine (KD),
kulturnih spomenikov (KS)
in pomembnejše kulturne
dediščine (PKD) oziroma spomenikov državnega pomena,
ki so navedeni »kot obvezno
izhodišče dolgoročnega
plana Republike Slovenije
1986-2000 (dopolnjen 1989,
spremenjen 1998)
Kot obvezni izhodišči dolgoročnega plana Republike Slovenije 1986-2000 (dopolnjen
1989, spremenjen 1998) za
ohranjaje narave sta v seznam
vključeni območje Pohorja
(predlog za regijski park) in
območje fosilov na Stranicah
(območje naravne vrednote).
Vir: Odlok o ureditvenih
pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti
prostor Občine Zreče, Ur. 1.
RS, št. 30/2004.

Ime
Pohorje
Bohorinščica s pritoki (potok
NS 5
Bohorinščica s pritoki)
Ljubnica s pritoki (potok I.jubnica s
NS 6
pritoki)
NS20, NS3, NS 4 Dravi nja
Stranice - nahajališče fosilov 1
NS 7
(kamnolom na Stranicah)
Stranice - osameli kras (kraške jame
NV 11
in vrtače pri Stranicah)
Zreče - osameli kras (kraški svet v
NV 10
okolici Zreč)
Zreče - nahajališče antracita (rudnik
NV 13
antracita v Zrečah)
Lovrenško barje (jezera)
NV 14, 15
NV 9
Križevec - pečine (pečevje v Bukovju)
Pavlakova jama pri Zrečah (Pavlakova
NV 12
jama)
zgornji lok Radolnje s pritoki
NS 2
kamnolom v Zrečah
NV 8
trstičje pri ribogojnici Zverovje
NV 16

Ev. št. Oznaka
RP 1
222

5952
5957
5956
230
5954
1556
1
2
3

Pojasnilo k tabeli
Ev. št
ime

evidenčna številka naravne vrednote
ime naravne vrednote

NVLP, pNS
NVDP, pNS
NVDP, pNS, ORI
NVLP
NVLP
NVLP
NVDP
NVLP
NVLP
npNVLP, pNS
npNVLP
npNVLP
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status, in sicer:
NVDP

naravna vrednota državnega pomena

NVLP

naravna vrednota lokalnega pomena

npNVLP

novo predlagana vrednota lokalnega pomena

pNS, pRP
ORI

[tredlog za zavarovanje (naravni spomenik, regijski park)
obvezno republiško izhodišče

Območje občine Zreče je že vrsto let tudi predmet drugih naravovarstvenih raziskav. Poleg omenjenega seznama naravnih vrednot je
pred njim Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine leta 2000 pripravil elaborat z naslovom Strokovne podlage varstva naravnih vrednot
v GE Zreče,-"' kjer je podrobno predstavljenih šestnajst »lokalitet in območij naravnih vrednot«7, in so navedene v tabeli 4.
Tabela 4: Naravne vrednote ter zavarovana območja in objekti7"
Oznaka Ime
regijski park »Naravni park
RP1
Pohorje«
NS 2 Bohorinščica
NS 3 Brezniščica
NS 4 Koprivnica
Resnički graben in Gradiški
NS 5
graben
NS 6 Ločnica
NS 7 potok Srednja Dravinja
NS 8 potok Dravinja
NV 9
NV 10
NV 11
NV 12
NV 13
NV 14
NV 15
NV 16

Opis
širše območje Pohorja
ali Sopočnica, levi pritok Dravinje
levi pritok Dravinje
desni pritok Dravinje
teče znotraj predvidenega območja UP

desni pritok Srednje Dravinje
levi pritok Dravinje
Dravinja izvira pod Roglo
nasproti hiše Loška Gora 2, obseg 350
Loška Gora - vaška lipa
cm
ob Vuherejevi hiši, izrazita dominanta
Zreče - Vuherejeva lipa
dvojni tepkov drevored pri osnovni šoli
Zreče - tepkov drevored
zahodno od Zreč nad domačijo Pavlak
Pavlakova jama
več kamnolomov (legalnih in
kamnolom marmorja pri Gorenju
nelegalnih)
opuščen kamnolom pri potoku
Zreče - kamnolom
Koprivnica
ostanki kamnoloma - izkoriščali
Zreče - rudnik antracita
Francozi
na dvorišču Višičeve domačije, 3 m
Višičeva lipa
obsega

76 Strokovne podlage varstva
naravnih vrednot v GE Zreče,
Celje, junij 2000, 18 str. (tipkopis); avtor Matej Demšar,
univ. dipl. inž. gozdarstva.
N. d., str. 18 (napačno
numeriranje enot!).
N.d., str. 4-7 (pravilno
numeriranje enot!).
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Pojasnilo k tabeli:
RP

predlagano območje regijskega parka
Le nekaj mesecev zatem so zavodovi naravovarstveni ki izdelali še

Naravovarstvene smernice (strokovne podlage) za spremembe in dopolnitve dolgoročnega družbenega plana občine Zreče,™ kjer so navedeni
splošni in posebni deli naravovarstvenih smernic, ki podrobno določajo
strategijo varstva in opozarjajo na morebitne neugodne ali celo nevarne
posege v varovano okolje. V tabeli 5 je prvih sedem enot predlaganih za
razglasitev za regijski park (ena) in naravni spomenik (šest), za ostalih
enajst enot lokalitet naravnih vrednot pa je predvideno plansko varovanje, torej z različnimi prostorskimi dokumenti, med katerimi je vsekakor najpomembnejši Dolgoročni plan občine Zreče.
Tabela 5: Seznam naravnih vrednot v občini Zreče80
Oznaka
lil' 1
NS 2
NS 3
NS 4
NS 5
NS 6
NS 7
NV 8
NV 9
NV 10
NV 11
Naravovarstvene smernice
(strokovne podlage) za spremembe in dopolnitve dolgoročnega družbenega plana občine
Zreče. Celje, oktober 2000,
26 strani (tipkopis, avtorja
Matej Petkovsek, univ. dipl.
biol., in Ljudmila Strahovnik,
prof. geogr.).
N. d., str. 9-12.

NV 12
NV 13
NV 14

Opis
regijski park Pohorje
pritok Dravinje
pritok Dravinje
pritok Dravinje
pritok Dravinje
pritok Dravinje
nad cerkvijo in nad cesto - zadnji
kamnolom v Stranicah
ostanki hipuritnega grebena
ob potoku Koprivnica - kamnolom
kamnolom v Zrečah
opuščen
prepadne stene - Vranja peč in
pečevje v Bukovju
Hrenovo pečevje
osameli kras med Straniškimi Brdi
kraški svet v okolici Zreč
in Golekom
jugozahodno pobočje Goleka - več
kraške jame in vrtače pri Stranicah
vrtač in jam - Kamrce
zahodno od Zreč, nad Pavlakovo
Pavlakova jama
domačijo - vhod v jamo
zahodno od Zreč, slabo vidni ostanki
rudnik antracita v Zrečah
rudnika, izkoriščali so ga Francozi
del gozdnega rezervata Lovrenška
Lovrenška jezera
jezera

Ime
Pohorje (RP 1)
zgornji tok Oplotnice
potok Ločnica s pritoki
Gradiški graben s pritoki
potok Sopočnica s pritoki
potok Ljubnica s pritoki
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NV 15

Lovrenško barje

NV 16

trstičje pri ribogojnici Zverovje

NV 17

Višičeva lipa

NV 18

vaška lipa v Loški Gori

NV 19

Vuherejeva lipa

na slemenu Planika v povirju
Radoljne, Mislinje in Velke
zahodno od vasi Bukovje, nastalo z
zajetjem potoka Topličica
na dvorišču Višičeve domačije v
Zrečah, obseg 292 cm
nasproti hiše Loška Gora 2, obseg
356 cm
v Zrečah ob Vuherejevi hiši, hišno
drevo, vizualna vrednost (1928)

Za občino Zreče jo Agencija Republike Slovenije za okolje81 izdelala še en seznam naravnih vrednot, ki so povzetek vseh omenjenih
naravovarstvenih dokumentov. V njem so navedeni najpomembnejši členi Zakona o ohranjanju narave ter seznam z naslovom Razvrstitev naravnih vrednot na vrednote državnega in lokalnega pomena za območje
občine Zreče. Od osemnajst jih imajo trije državni, ostali pa lokalni pomen, kar je za relativno majhno občino pomembno število.
6.
Zgornje tabele s seznami kulturne dediščine in naravnih vrednot
smo navedli zgolj za boljše razumevanje varstvene problematike, ki intenzivno poteka tudi na območju zreške občine. Terminologija varstvenih pojmov seje v zadnjih tridesetih letih precej spremenila, zato je na
nekaterih mestih tudi težje razumljiva. Toda to je bolj tema za varstvene
strokovnjake, ki bi lahko vsaj v nekaterih tematskih sklopih uporabljali
enostavnejše izrazje, kar bi nedvomno prispevalo k izboljšanju splošnega poznavanja varstva dediščine nasploh. Dediščino je treba popularizirati, jo predstavljati javnosti in lastnike z odkritimi in jasnimi sporočili prepričati, da imetje; dediščine ni samo breme, temveč je predvsem
dobra priložnost za izboljšanje lastnikovega gmotnega stanja. Varovalna
politika se namreč ne končuje samo na ravni uradniškega poslovanja,
temveč se pravo varstvo začne šele takrat, ko so vsi seznami urejeni in
se izdeluje predvsem st rategija varstvene popularizacije. To je zelo obsežno področje, ki terja multidisciplinaren pristop.
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Stanje poznavanja in ohranjenosti
kulturne dediščine in naravnih
vrednot v občini Zreče
S predstavitvijo seznamov in oblik varstvenih prizadevanj smo
želeli poudariti, da so tudi v občini Zreče ohranjeni številni objekti kulturne dediščine in naravnih vrednot. Ker so enakomerno razporejeni in
jih najdemo po vsem teritoriju občine ter so večinoma lahko dostopni, se
vsiljuje misel, da bi jih kazalo mnogo bolje kot doslej predstaviti domačiVladimir Šlibar, Lesna
domača dejavnost v zgornji
Dravinjski dolini, Celjski
zbornik 1977-1981, Celje
1981; Ivan Stopar, Gradovi,
graščine in dvorci na Slovenskem Štajerskem. Ljubljana
1982; Isti, Grajske stavbe v
vzhodni Sloveniji, 2. knjiga:
Med Prekmurjem in porečjem
Pravinje. Ljubljana 1991;
Mojca Ferle, Mojca Sifrer,
Skomarje, Zreče 1991; Anton
Gričnik, Janez Koprivnik
in njegovo •Pohorje«. Zreče
1997; Anton Cričnik,
Hvalnica Pohorju, Ljubljana
2000; Vsakdanjiki in prazniki
Skomarjanov, Zbornik člankov etnoloških raziskovalnih
delavnic Skomarje 1997 in
Skomarje 1998. Zreče 2002;
Krnil Lajh, Občina Zreče v
času in prostoru. Zreče 2002.
Npr. Zreče, Turistična karta
mesta, občine in okolice. Izdala Geodetski zavod Slovenije in občina Zreče, Ljubljana
1998, merilo 1:25.000.
Podpohorski vinogradi vabijo.
Založila RIC Slovenska
Bistrica, november 2003;
Savinjska regija, Vodnik od
Rinkc do Sotle. Založila in
izdala: fit incdia, d.o.o. v sodelovanju i občinami in izvajalci
turističnih produktov. Celje,
maj 2004.

nom in obiskovaleem. Sezname z njihovimi natančnimi opisi in lokacijami je mogoče prebrati le v strokovnih gradivih varstvenih ustanov in
v občinskih odlokih, objavljenih v uradnem listu, in v kakovostnih monografijah.82 Vendar pa to ni gradivo, ki bi bilo na vidnih mestnih dostopno prebivalcem in obiskovalcem južnega Pohorja. Monografije so sicer
pomembni nosilci informacij, toda za obiskovalce zgornje Dravinjske
doline so večinoma težje dostopne in jih je mogoče nabaviti le v določenem časovnem obdobju, dokler ne poidejo s polic krajevnih informacijskih uradov, knjigarn ali kot zastonjkarski izvodi donatorjev.
Za izboljšanje poznavanja dediščine bo treba storiti korak naprej in to gradivo preurediti in objaviti v dostopnejših oblikah. Nekateri
objekti so sicer res že vključeni v promocijska gradiva, ki jih izdajajo občina8® ali nekatera organizacije in združenja,84 toda število predstavljenih spomenikov je zelo skromno. Na pregledni karti občine so npr. posebej označene vse cerkve razen straniške, grad, arheološko najdišče, grobišče na Stranicah, rojstna hiša Janeza Koprivnika in Skomarska hiša.
V tekstu so sicer še omenjene lokacije nekaterih fevdalnih postojank
(ne vse) in poleg že navedenih še Ošlakova domačija ter nekatere gospodarske dejavnosti in del turistične ponudbe, toda za obiskovalca je tak
obseg predstavitve premalo informativen. V karti so zgledno navedene
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Skomarje, nagrobnik
pohorskega pevca
Jurija Vodovnika
Vse fotografije:
Vito llazler
?pr
$6$

• . juL-ivo(jovnijt,
sS® .'• : ■.

tudi številne pohodne poti in gostinska ponudba. Te poti in lokacije gostiln in hotelov so velikokrat v neposredni bližini ali celo prečkajo lokalitete objektov kulturne dediščine in naravnih vrednot, a o njih gradivo molči.
Pri nas je na splošno razširjeno prepričanje, da se v takšnih gradivih, kot so npr. pregledne karte občin, ne more predstaviti vse, kar si
sicer želimo. Nekateri celo trdijo, da ljudje tako ali tako ne berejo veliko
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in da le redke zanima zgodovina krajev, kjer letujejo. Toda to ne drži!
Vse večje tudi pri nas turistov, ki aktivno preživljajo počitnice in želijo spoznati vse podrobnosti okolja, kjer so za teden ali dva cenjeni gostje. Treba bo upoštevati tudi njihove želje in poiskati ustrezne oblike predstavitve območja in zlasti dediščine, saj številni gostje obiskujejo podeželje prav zaradi neokrnjene narave in zgodovinske raznovrstnosti. Sodobnejše in s podatki popolnejše informacijsko gradivo bo
treba ponuditi obiskovalcem hotelov, turističnih kmetij, gostiln, bifejev, športnih in zabavnih prireditev, koncertov, trgovin, pošt, uradom
upravnih enot in občine, informacijskim centrom in predvsem domačinom, lastnikom, da bodo vendarle spoznali, kaj je o delu njihove lastnine prepoznala kulturo in naravovarstvena stroka in kaj od njih pričakuje javnost.
In kakšno naj bo promocijsko gradivo s seznami kulturne dediščine in naravnih vrednot? Predlagamo naslednjo izvedbo.
1. Splošna izhodišča:
- navedejo naj se natančni opisi dostopov, podatki o lokaciji, hišnih
imenih in po možnosti tudi lastnikih (le s privolitvijo);
- označijo naj se zvrsti kulturne dediščine oziroma naravne vrednote,
kot to narekujejo zakonodaja in mednarodni dokumenti;
85 Objava bo še izboljšala
kakovost časopisa in razširila
uporabnost (npr. predmet
družba v 4. in 5. razredu
osnovne šole, izbirni predmet
etnologija idr.)
86 Leta 1994 so v časopisu
Vestnik, ki izhaja v Murski
soboti, na [inhudo etnologa
in filozofa Štefana Smeja v
nadaljevanjih izdali gradivo o
t. i. etnoloških spomenikih za
območje občin Gornja Radgona, Ljutomer idr. Gradivo
je vsebovalo opise, ovrednotenje, varstvene režime in
načine uporabe spomenikov.
Namen je bil dosežen in je
močno povečal zanimanje za
ohranitev ljudskega stavbarstva.

- predstavijo naj se tudi uspešna varstvena prizadevanja, stopnja ohranjenosti in varstvena strategija naslednjih let (s tem bi povečali zanimanje in obisk).
2. Objave v časopisu Novice:85
- predstavitev v nadaljevanjih, gradivo pripravi redaktor iz varstvene
stroke oziroma dober poznavalec gradiva;86
- predstavitev po tematiki oziroma zvrsteh dediščine, s podrobnejšimi
opisi in slikovnim gradivom;
- predstavitev dodatne ponudbe, ki se navezuje na varovani objekt
(obrt, kulinarika, kmečko delo, industrija idr.);
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- v posebnih poglavjih naj se predstavi tudi nesnovna dediščina (npr.
kulinarika, šege in navade, glasbeno in plesno izročilo idr.), vendar
strokovno in po uveljavljeni etnološki sistematiki.
3. Objava v zloženki:
- seznam vseh objektov kulturne dediščine in naravnih vrednot;
- za različno ciljno publiko (šolska mladina, poznavalci, kolesarji idr.)
se izdelajo pohodne poti (so lahko poli- ali monotematske), na katerih se bodo obiskovalci seznanjali z dediščino in drugimi posebnostmi južnega Pohorja;
- poti se vrišejo na pregledno karto;
- drugo.
S takšnim promocijskim gradivom se bo nedvomno izboljšalo poznavanje dediščine in spremenil odnos ljudi do njenega ohranjanja ter
vključevanja v sodobno življenje. Izkušnje z dobrimi gradivi so vsekakor zelo pozitivne: poučen primer je zelo berljiva in barvno prepoznavna
mesečna zloženka Občine Zreče z naslovom Koledar prireditev in druga
obvestila občanom in gostom, ki odlično predstavlja vse pomembnejše
kulturno in rekreativno življenje v občini.87 Zato naj bodo te izkušnje
vodilo tudi za promocijo dediščine. Terenske raziskave so žal tudi v tem
okolju potrdile znano dejstvo, da so lastniki in domače prebivalstvo slabo seznanjeni z bogastvom in raznovrstnostjo kulturne dediščine in naravnih vrednot. Posledice so neugodne: z izjemo dveh hiš in delavnic,
cerkva in znamenj je stanje ohranjenosti slabo - nekaterim objektom
grozi celo uničenje.
V najbolj neugodnem položaju so stavbe in naprave t. i. etnološke
dediščine. Nekateri lastniki sploh ne vedo, da je njihova klet, hiša ali
mlin na seznamu dediščine. Nekateri so objekte sicer pripravljeni obnavljati, toda ne poznajo načinov teh postopkov.aB Znani pa so tudi primeri, ko bodo objekte kulturne dediščine bodisi podrli, ker jih ne potrebujejo več, bodisi prodali za les, kurjavo ali druge namene.
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Povzetek
Iz pregleda varstvene tradicije prizadevanj na Slovenskem, prizadevanj sodobnega spomeniškega varstva na območju občine Zreče, stanja ohranjenosti, poznavanja in neizkoriščenih priložnosti lahko povzamemo, da so tako kulturna dediščina kot naravne vrednote tiste izjemne priložnosti turističnega in gospodarskega razvoja, na katerih lahko domače okolje gradi svojo prihodnost. Razvita Evropa in svet sta to
spoznanje že zdavnaj osvojila in tako npr. na Finskem gradijo svojo prihodnost na bogati oblikovalski tradiciji. Območje zreške občine ima bogastvo naravnih vrednot in z delom človeških rok ustvarjenih objektov,
ki so skupen izziv za vključitev v sodobno turistično in gospodarsko življenje. Dediščina je še vedno neizkoriščena priložnost razvoja, a tudi
nevarnost, če z njo rokujejo v ceneni folklorizem usmerjeni snovalci
razvojnih programov. Zato je treba pripraviti prvovrstne programe in
ustrezne razlage za vse obiskovalce, da se bodo poučili o tisočletni zgodovini območja, ter za domačine, ki bodo s spoznavanjem lastnega kulturnega izročila okrepili domoljubno zavest in izostrili kritičen odnos
do vsega tujega kulturnega in gostinsko-turističnega promoviranja, ki
brez sramu vdira v prelepo Dravinjsko dolino.

Mojca

K o v a č i č

5.

RAZVOJ

GOSPODARSTVA

V ZREČAH

IN

NJEGOV VPLIV

NA

RAZVOJ

MESTA

»Malokatera slovenska občina se lahko pohvali s tako uspešnimi
gospodarskimi rezultati kot Zreče. To je namreč ena izmed redkih občin, katere gospodarstvo je na tujih trgih ustvarilo znatno več prihod-

mag. Mojca Kovačič,
u

"" '
zgodovinarka

kov kot na domačem trgu. 71 gospodarskih družb (3 velike, 3 srednje
velike in 65 majhnih) je namreč lani zabeležilo 25,1 milijarde tolarjev
prihodkov, pri čemer je bilo prihodkov od prodaje na tujem trgu za skoraj 15 milijard tolarjev, od prodaje na domačem trgu pa »le« za 9 milijard tolarjev.«1
Kar nekaj stoletij je moralo preteči, da so se Zreče iz dokaj nepo...
.
membne vasiee prelevile v tako bogato in izjemno razvito gospodarsko

1 Profit, 28. julij 1999, leto 9,
št. is,str. n.
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Emil Lajh, Občina Zreče v
času in prostoru, Občina
Zreče, Zreče 2002.
Mojca Kovačič, Zgodovina
Zreč in okolice; v: Temeljne
prelomnice preteklih tisočletij
(ur. Stane Granda in Barbara
Satej), 30. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Zbornik
referatov, Rogla, 28. - 30,
september 2000, Zveza zgodovinskih društev Slovenije,
Ljubljana 2001; str. 215-230.
Tea Klemen, Zreče: zgodovinski in gospodarski razvoj,
Srednja družboslovna šola,
Celje 1987; Anja Kotnik,
Gospodarski razvoj Zreč po
letu 1945, Poslovno-komcrcialna šola, Celje 2003.
Jože Višnjar, Zreče včeraj in
danes. Ob proglasitvi mesta
Zreče, oktober 1987; Unior
1919 - 1989, Unior, Kovaška
industrija Zreče, Zreče 1989;
Zlatka Dreo, 80 let UNIORJA
- zgodovinski oris; v: Kovači
smo, Časopis podjetja UNIOR
d.d., št. 23, september 1999;
Uniorjevih 80 let, Imago, Ljubljana 1999; 30 let Cometa,
1958 - 1988 (ur. Zdravko
Ivačič), Comet, Umetni brusi
in nekovine, Zreče 1988;
Comet 1958 - 1998, Comet
d.d. Zreče, Zreče 1998.
Žal je nemogoče ugotoviti,
v katerih številkah revije
Kovači smo je njegova zgodba
izhajala, ker te revije nikjer
ne hranijo. V arhivu Uniorja
imajo le tipkopis Dušana
Medveda in tudi nekaj kopij,
narejenih iz revije Kovači
smo.
Arhiv Uniorja, Dušan Medved, Naše korenine (tipkopis).
Na tem mestu se lepo
zahvaljujem Francu Gorenjaku iz Uniorja, ki mi je iz (še)
neurejenega arhiva priskrbel
stare fotografije in besedilo
Dušana Medveda. Comet pa
po besedah Zdravka Ivačiča
hrani le skromne podatke o
začetkih in vzrokih ustanovitve tovarne umetnih brusov,
te pa je v svoji monografiji
o Zrečah pregledal že Emil
Lajh.
Glej Milko Mikola, Arhivsko
gradivo o industrijskih
podjetjih na Celjskem do leta
1945 v fondih in zbirkah

mesto in kasneje tudi občino. In ravno ta razvoj bo osrednja nit tega
prispevka. V njem bomo namreč skušali vzporedno z razvojem gospodarstva prikazati predvsem spremembe, ki jih je prinesel mestu. Videli
bomo, da so Zreče resnično dihale z obema tovarnama, saj bolj kot sta
se razvijala Unior in Comet, bolj je mesto raslo in se širilo.
Pisce, raziskovalce in tudi zgodovinarje je zreško gospodarstvo pogosto zanimalo. Najobširnejši pregled (ne samo gospodarstva,
temveč celotne zgodovine), tu in tam sicer s pomanjkljivo izdelanim
znanstvenim aparatom, je do sedaj podal upokojeni profesor zgodovine Emil Lajh.2 Tudi sama sem se že lotila te teme, vendar le površno
in zelo na kratko.3 Zanimanje za domači kraj in njegov razvoj so prav
tako pokazali dijaki, saj so naredili dve raziskovalni nalogi.4 Najboljša priložnost za prikaz lastne zgodovine pa so zagotovo različni jubileji oziroma posebne priložnosti, ob katerih se navadno izdajajo brošure
oziroma članki. ' Zelo zanimivo, kot nekakšne spomine na svoje delo v
tovarni, je v reviji Kovači smo zgodovino Uniorja (izhajala je v več nadaljevanjih) opisal Dušan Medved.6 Po vsej verjetnosti pa je marsikaj
spoznal tudi iz pogovora z ustanoviteljem takratne Štajerske železoindustrijske družbe Milkom Breincein. »O vsem tem so mi pripovedovali ing. Bremec, s katerim sva veliko večerov presedela v Ljubljani skupaj, Kračunova hčerka Hanika in stari Hlastec, ki je znal lepo razlagati pomembne dogodke.«1
Kar pa se tiče virov, ki bi nam na kakršen koli način pomagali
osvetliti zgodovino zreškega gospodarstva, je treba poudariti, da so precej razkropljeni. Kakšnega enotnega in preglednega arhiva, bodisi Uniorja bodisi Cometa, ni.8 V Zgodovinskem arhivu Celje se nahaja le nekaj listin o začetkih Štajerske železoindustrijske družbe, kaj več pa ne.()
O zreških rudnikih in gradnji železnice Konjice-Zreče se nekaj skriva
tudi v Župnijski kroniki Zreče. Clede na to so nam bili pri pisanju tega
prispevka še v največjo pomoč časniki, saj seje bilo ob njihovem prebiranju mogoče najbolje seznaniti z razvojem in napredkom tako gospodarstva kakor tudi samih Zreč.

cSžJš&s
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Prvi koraki
Začetki izrazitejšega gospodarskega razvoja našega kraja segajo v
drugo polovico 18. stoletja. To je bila doba Marije Terezije in Jožefa II.,
kije z vrsto gospodarskih reform omogočila lažji pretok blaga in denarja. Reforme obeh vladarjev so izboljšale položaj kmečkega prebivalstva,
predvsem pa spodbudile začetne korake kapitalističnega gospodarstva,
med drugim zlasti železarstva, žagarstva, premogovništva ter obrti in
trgovine.10
Geografska lega Zreč (reka Dravinja s svojimi pritoki) in naravno bogastvo v okolici (gozdovi, obilica tekočih voda, območja čistega
apnenca, dobra glina in rudnine) sta dala že našim davnim prednikom
odlično osnovo za obrtne dejavnosti, iz katerih se je v novejšem času
razvila uspešna in kakovostna industrija. Na obronkih južnega Pohorja
so zrasle prve železarne (fužine) in steklarne (glažute). Začeli so padati
mogočni pohorski gozdovi, saj so potrebovali les za oglje v fužinah in za
pepeliko v glažutah. Na mestih nekdaj stoletnih bukev so pozneje zrasli mladi iglasti gozdovi. Do srede 19. stoletja so pod Pohorjem delovale kar štiri železarne: mislinjska, vitanjska, oplotniška in zreška, katere
lastnik je bil takrat Franc Tergavšek. Vse te železarne, z izjemo mislinjske, so bile le večje kovačnice, ki so na manufakturni način izdelovale
v pretežni meri poljedelsko in obrtniško orodje. Cvetelo je tudi furmanstvo. Kmalu so začeli odpirati še rudnike premoga, zaživela sta tudi žagarstvo in lesna trgovina." Z razvojem obrtnih dejavnosti, kot so rudarska, fužinarska, glažutarska in žagarska, se je bistveno izboljšalo tudi

10

življenje prebivalstva. Ob Dravinji in pritokih so začeli nastajati mlini,

11

žage in kovačnice. Poleg velikega števila žag in mlinov je bilo v začetku

12

20. stoletja po Pohorju še precej krajev, kjer so žgali oglje. V nekaterih
krajih je bilo zelo razvito tudi apneničarstvo, o čemer pričajo še do danes ohranjene apnenice v okolici Stranic.12 Žage so se ob potokih nizale
druga ob drugi. Ob Dravinji jih je bilo kar devetdeset.13

13

Zgodovinskega arhiva v Celju,
Zbirni inventar. Publikacije
Zgodovinskega arhiva v Celju,
Celje 1993; Milko Mikola,
Stara industrijska podjetja na
Celjskem, Publikacije Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje
1996. Med drugim je v tem
arhivu moč najti dva zapisnika izrednega občnega zbora
družbe z dne 22. II. 1925
(ZAC, Notariati, Notar France
Burger, spis št. 29/1925 in
spis št. 30/1925) in seveda
pogodbo o ustanovitvi (ZAC,
Notariati, Notar Jurij Detiček,
spis št. 38.634/1925).
Krnil I^jh, Občina Zreče, str.
138.
Jože Višnjar, Zreče včeraj in
danes, str. 7.
Franc Sevšek, Rudarstvo,
fužinarstvo in steklarstvo; v:
Zbornik Konjice z okolico
1996 (ur. Jože Baraga in
drugi). Zgodovinsko društvo
Konjice, Slovenske Konjice
1996, str. 93.
Emil Lajh, Občina Zreče, str.
138.
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Dva lesna trgovca iz Zreč, Štefan Borlak in Jožef Presker, sta ustanovila tudi prvo parno žago na Kozjanskem, in sicer v Sv. Juriju pri Celju. Že pred prvo svetovno vojno sta namreč v Zrečah ustanovila lesno
podjetje Presker & Borlak, kije bilo registrirano leta 1913. Dve leti kasneje, ko sta v Sv. Juriju ob južni železnici ustanovila žago, pa je obrat v
Zrečah postal le njena podružnica.14
Po prvi svetovni vojni je na konjiškem območju nastalo tudi več
lesnih podjetij. Eno od teh je bilo podjetje Marije Grundner iz Zreč, Trgovina z lesom in mešanim blagom/lesna industrija, umetni mlin, kije
bilo registrirano leta 1922. Lastnik te firme je leta 1928 postal Avgust
Pukl, posestnik in trgovec iz Loške Gore.15
Kovačnice, ki so bile podaljšana roka lužinarstva, so stale ob potokih, ki so jih gnali mehovi in ponekod tudi kladiva, imenovana repače. Propadale so počasneje od lužinarstva. Leta 1865 je obratovalo devet kovačnic, medtem ko jih je šestnajst že prenehalo delovati. Do danes
seje od ostankov stare kovaške ohrti ohranila zgolj Ošlakova kovačija z
repačem v Boharini, ki je ena najstarejših daleč naokoli.16

Rudniki
Že v štiridesetih letih 19. stoletja je država zaradi povečanja potreb
po premogu pričela okoli Konjic, Vitanja, Zreč, Loč in Zbelovega na svoje
stroške iskati premog. Državni premogovniki so spričo prevladujoče pri14 Milko Mikola, Stara industrijska podjetja na Celjskem, str.
49.
15 Prav tam, str. 48 in 49.
16 Franc Sevšek, Rudarstvo,
fužinarstvo in steklarstvo, str.
93.
17 Jože Sorn, Premogovništvo
na slovenskem ozemlju do
sredine 19. stoletja; v: Zgodovinski časopis, letnik 18, leto
1964, Zgodovinsko društvo za
Slovenijo, Ljubljana 1964, str.
54.

vatne eksploatacijc premoga in posebne administracije predstavljali izolirano manjšinsko enoto. Poleg tega so hili v državni lasti samo 25 let, nakar so prešli v privatne roke. Rudosledci so odkrili vrsto majhnih zalog
črnega in rjavega premoga, ki so jih kmalu začeli tudi izkoriščati.17
V Jamniku pri Zrečah so pričeli kopati lik pred oktobrom 1845,
a je izkop znašal samo nekaj ton letno. Kupec je bila Plinska družba v
Gradcu. V letu 1847 seje izkop povzpel na 220 ton, leta 1848 pa na okoli 300 ton. Odločilna za nadaljevanje res skromnih izkopov je bila izjava
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avstrijskega Lloyda v Trstu v septembru 1846, da je vzorčni premog iz
Ilrastovca pri Poljčanah, Dobrave in Jamnika odlične kakovosti in da
ga postavljajo v vrsto najboljših premogov.

18

Z izgradnjo Južne železnice Dunaj-Trst seje v drugi polovici 19.
stoletja ponovno razmahnilo zanimanje za premog. Na zreškem področju so ga začeli kopati na več krajih. V letih 1872-1874 je novoustanovljena Južnoštajerska premogokopna združba Vojnik pokupila 12 rudnikov v okolici Konjic in Zreč, med drugimi tudi rudnike Zgornje Zreče,
lllastečno pri Zrečah in straniški rudnik. Leta 1899 je večino teh rudnikov od prejšnjih lastnikov odkupila družba Južne železnice z Dunaja. Ta družba je povečala proizvodnjo posebno v rudniku Spodnje Zreče
- Radana vas. Pozneje pa je začela proizvodnja naglo upadati in vedno
več rudnikov je bilo opuščenih, ker so bile plasti tanke, prevoz in izkop
pa vse dražja, in ker je več rudnikov zalivala voda.19

Železnica Poljčane-Slovenske
Konjice-Zreče
Izum parnega stroja in z njim povezan izum parne lokomotive je v
Zahodni Evropi povzročil ne le tehnično, ampak tudi prometno revolucijo. Po letu 1830 beležimo silovit razvoj železniške mreže tako v Evropi
kakor tudi v ZDA in na drugih celinah. Avstro-Ogrska potemtakem ni
hotela, a tudi ni smela zaostajati za razvojem novih transportnih sredstev in poti. Vendar pa je država poskrbela le za povezavo večjih mest,
kar je povzročilo, da kapitala za gradnjo novih prog ni bilo več. Glede na
to je monarhija začela razmišljati, kako bi spodbudila zasebni kapital za
gradnjo železnic. Zakon, kije uvedel novosti, poenostavitve in ugodnosti za gradnjo lokalnih železnic, je bil izglasovan 25. maja 1880, dopolnila iz let 1887, 1894 in 1910 pa so zakon le še dopolnjevala in lajšala
gradnjo lokalnih železnic.20
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Položaj novih investitorjev in z njim seveda tudi razvoj lokalnega omrežja na Štajerskem sta bila zaradi posebnih pravic, ki jih je imela
južna železnica, zelo težavna. Zaradi tega je dal deželni zbor pobudo, da
bi graditev lokalnih železnic prevzela kar dežela Štajerska sama. Tako
so na Štajerskem prvi sprejeli deželni zakon o lokalnih železnicah, na
podlagi katerega so v Cradcu ustanovili poseben urad za štajerske deželne železnice.21
Prvo progo so Štajerske deželne železnice zgradile od Celja do Velenja, in sicer kot normalnotirno progo. Očitno pa so hi I i stroški gradnje
previsoki, saj so se odločili, da bodo naslednje proge ozkotirne. Posledica tega je bila tudi ozkotirna proga Poljčane-Slovenske Konjice (kasneje podaljšana do Zreč), ki je tudi edina ozkotirna proga v Sloveniji
iz te dobe.22
Načrt za progo je štajerski deželni zbor predložil ministrstvu že
avgusta leta 1891.23 »Železnica od Poličan na Konjice bode stala 350.000
gld in se bo začela na spomlad zidati.'2* Koncesija za to progo pa je bila
deželnemu zboru podeljena 14. maja 1892.25 »Železnima proga Poljčane-Konjice se bode začela takoj graditi, ko zadobi najvišje potrjenje.
Načrt za grajenje je pri štajerskem, železničnem deželnem uradu, kjer si
ga morejo podjetniki vsak dan ogledati.«26 Že 25. oktobra istega leta je
21 Ivan Mohorič, Zgodovina
železnic na Slovenskem,
Slovenska matica, Ljubljana
1968, str. 203.
22 Prav tain.
23 Domovina, 1. avgust 1891,
leto 1, št. 7, str. 70.
24 Domovina, 17. oktober 1891,
leto 1, št. 12, str. 119.
25 Tadej Brate, Slovenjebistriško
o okviru in razvoju železnic,
str. 191.
26 Domovina, 21. maj 1892, leto
2, št. 10, str. 112.
27 Domovina, 17. september
1892, leto 2, št. 18, str. 215.
28 Tadej Brate, Slovenjebistriško
o okviru in razvoju železnic,
str. 191.
29 Domovina, 5. november
1892, leto 2, št. 21, str. 262.
30 Domovina, 31. marec 1899,
leto 9, št. 13, str. 100.

bila slovesno odprta,27 decembra pa je ta 14, 9 km dolga proga začela
tudi obratovati.28 Na konjiški železnici sprva ni bilo pravih kolodvorov,
ampak samo nekakšne »čuvalnice«, ki so sprejemale blago in tovor,»katero se bodo dobivale s posredovanjem kakošnega obrtnika, kateri bode
nastavljen kot nekakošni železniški agent. Vozne karte bodo le sprevodniki potnikom delili. To se bode vpeljalo radi tega, da bi uprava te male
železnice veliko ne stala.«29
Očitno pa tudi takšni ukrepi niso pomagali in dežela s svojimi
železnicami še zdaleč ni bila zadovoljna, saj sta imeli progi Celje-Velenje in Poljčane-Konjice iz leta v leto večje primanjkljaje.30 »Najslabše
je zopet z železnico Konjice-Poljčane. Ta je imela dohodkov le 12.947
gld. nasproti stroškom 16.176 gld. ter obrestmi za naloženi kapital
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14.505 gld. Deželni zaklad je vsled tega obremenjen na novo k prejšnjim
za 11.407 gld. Pri razpravi o deželnih železnicah v deželnem zboru pripomnil je po pravici poslanec baron Rakitansky, daje edini dohodek železnice Poljčane-Konjice najemnina za košnjo ob železničnem tiru. Vsega skupaj je zgubila Štajerska pri svojih železnicah leta 1896 in 1897
vsoto 156.145 gld 23 kron. Lepo gospodarstvo!«™
Mogoče si tudi zaradi tega konjiška proga ni zaslužila novega vlaka, saj konjiški dopisnik časnika Straže toplo priporoča vsakomur, ki »se
vozi sedaj po progi Poljčane-Konjice, naj si oskrbi obleko Eskima, ako
bo moral stopiti v vagon s potrtimi šipami, ki zija v svet kakor mrtvaška
glava. Tudi svetujem, da si obleko pri kaki družbi zavaruje, ker radovedne kresnice, ki jih iz sebe pošilja lokomotiva, pogosto zletijo pri odprtih
oknih v vagon, kjer sicer kmalu poginejo, ako ne dobijo primerne hrane. Morebiti se na te vrstice usmili kateri od mnogih trgovcev z lesom, ki
imajo v Konjicah nakopičenih desek, da se komaj vidi postaja, in daruje par desek ter ž njimi zadelajo okna. Boljše se je voziti eno uro v manj
svetlem prostoru, kakor v tako mrzli mučilnici.«32
Posebno velikega prometa na progi nikoli ni bilo. Vozni red na
prehodu iz 19. v 20. stoletje navaja štiri vlake dnevno, in sicer dva iz Poljčan proti Konjicam (ob 9.10 in 17.25) in prav tako dva v obratni smeri
(ob 7.15 in 14. 50).33 To so bili mešani vlaki, ki so prevažali tako potnike kot tudi tovor. Vsak vlak je imel vagon prvega razreda in tri ali štiri
potniške vagone tretjega razreda.'4
Zrečani nikakor niso malodušno stali ob strani, ko seje začela graditi železnica Konjice-Poljčane. Že leta 1891 so namreč obstajale pobude in načrti za izgradnjo proge Poljčane-Slovenj Gradec.35 V zvezi s tem
so občine, med njimi tudi Zreče, na pristojne naslove odposlale prošnjo,
naj bi se proga potegnila od Poljčan vsaj do Vitanja, če se še ni mogla,
glede na obstoječe razmere, priključiti slovenjegraškim tračnicam v Doliču. Prav tako so bili v nekaterih občinah pripravljeni plačati ogromne
stroške, ki bi pri gradnji te železnice nastali. »Wir ivollen demnach hoffen, daft der hohe Landtag die Interessen des ganzen Bizirkes Gonobitz
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ivahren und jene Petition nicht so ohne iveiteres, wie es die »Tagespost«
wiinscht, in den Papierkorb iver/en werde. I lahen ja dieselbe sehr viele
Mitglieder der Bezirksvertretung unterzeichnet und zwar Slovenen wie
Deutsche, denen dafi JVohl des ganzen Bezirkes atn Herzen liegt.«M> Toda
ostalo je samo pri progi Poljčane-Konjice, vsaj zaenkrat.
14. julija 1877 seje namreč v premogovniku /reče, v rovu Radana vas, pripetila nesreča.»Pod ruševino so se zadušili trije uradniki in en
rudar. Prve so prepeljali na Francosko, poslednji pa počiva na domačem
pokopališču. Z delom se je prenehalo. Leta 1900 pa je družba južna železnica postala lastnik rudniku. Delavci so začeli odpirati zasipane jame.
Število rudarjev se je postopoma namnožilo do blizu 200 oseh. Kar je
njihov trud spravljal rude na svetlo, to so odvažali vozniki v Konjice na
kolodvor po cesti. A da se prevažanje blaga olajša, vsled tega je družba
položila tračnice od omenjenega kolodvora pa do rudnika, popolnoma
tako, kakor jih je imela in še ima proga Poljčane-Konjice, t. j. 0,76 m narazen, v dolgosti za 4 kilometre. Po tej črti je odpravljal rudnik z lastnimi vagoni premog v Poljčane. Delo so pred vojno obvstavili, progo pa,
da je ne bodo razdirali, ponudili deželnemu odboru v Gradcu, naj bi jo
kupil ter poskrbel za podaljšanje v prospeh splošnosti.
Podvzeli so se potrebni koraki. - Dne 18. marca 1917 so bili povabljeni davkoplačevalci na tozadevni pogovor z dostavkom: kdor ne prideš, želiš železnico. Od čez 200 davkoplačevalcev je prišlo 40 občan ov.
Dne 29. aprila 1917 se je vršila obravnava z lastniki zemljišča, koder bi
36 Siidstcirische Post, 9. marec
1892, leto 12, št. 20, str. 2
in 3. (»/'ri tem pa upamo, da
bo visoki deželni zbor Ščitil
interese celotnega konjiškega
območja in te peticije ne bo
kar brez nadaljnjega, kakor
želi'Tagespost«, vrgel v koš
za smeti. Saj so jo vendar
podpisali mnogi člani okrajnega zastopstva, in sicer tako
Slovenci kakor tudi Nemci,
katerim ni vseeno za dobrobit
celotnega okraja.*).
37 Straža, 26. januar 1921,
letnik 13, št. 10, str. 4.

se bil potegnil tir. Dne 13. septembra 1917 je dovolilo železniško ministrstvo na Dunaju gradnjo železnice.«*1 A kljub temu dovoljenju je preteklo še nekaj let, preden so prebivalci Zreč končno dočakali težko pričakovano železnico.
S podaljševanjem bivše rudniške proge seje sicer začelo že 15. novembra 1917. Delali so ruski vojni ujetniki. Po sklenitvi Brest-litovskcga
miru pa so Rusi polagoma začeli odhajati nazaj v domovino. Za njimi je
delo najprej prevzelo nekaj Romunov, kasneje pa še okoli 100 Italijanov.
15. oktobra 1918 je »peč, tako naše ljudstvo značilno imenuje lokomot ivo,
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prvokrat pripeljala z osebnim vozom neko komisijo, ki je izstopila na postajališču pri cerkvi. Do tega torišča so namreč tračnice že ležale pritrjene. Čez nekoliko dni potem je delo zaspalo. Na frontah so voja ki odložili orožje, delavci - vjetniki pa orodje, zapustili so lopate in motike v začetku novembra, vrnili so se v svojo domovino.«™
Zadevo je z mrtve točke leta 1919 premaknil poslanec dr. Kukovee, ki je kot predsednik likvidacijske komisije posredoval pri železniškem ministru Vuloviču, »da izgradi nemudoma še letos ostanek od štajerske Vojvodine dejanjski prevzete, prej deželne železnice Konjice-Zreče, kar bi stalo le nekaj tisoč kron.« Glede na to, da minister v proračunu še ni imel dovoljenih sredstev, je dr. Kukovec predlagal, da se v ta
nainen lahko porabi likvidacijsko premoženje.39 Čez nekaj mesecev je
predsedniku likvidacijske komisije le uspelo doseči kredit za dokončanje nedodelane deželne železniške proge Konjice-Zreče »in je pričakovati, da bode proga izročena v nekaj tednih prometu, kar pomeni velik
napredek za konjiški okraj. Proga je določena zlasti za izvoz lesa s Pohorja, kar bode za razvoj naše lesne kupčije velikega pomena.«*0
Kljub optimističnim napovedim in ne glede na to, da seje z delom začelo že 14. januarja 1920, je bilo do otvoritve železniške postaje
treba počakali še leto dni. Domači delavci so torej v začetku leta 1920
ponovno začeli pritrjevati tračnice. Kolodvorsko poslopje je bilo pozidano maja41, delo pa zaključeno oktobra.42
Železniška proga je bila dolga 6 kilometrov in je imela dve vmesni
postaji, Gabrovlje ter Radana vas. Most, ki je bil dolg 12 metrov, je bil en
sam, in sicer čez Dravinjo. Takratni opazovalec je lahko videl močne lesene tramove, katerih material je daroval knez Windischgraetz.43
Na svojo prvo pot seje vlak podal »ravno čez leto dni jugoslovanskega dela, tj. v soboto, dne 15. januarja letos smo ob zvokih godbe in
topičev pričakali iz Konjic došli, novi, prometu izročeni, z vsemi venci opleteni vlak s številnimi izletniki. Izmed osebnosti, ki so izstopile,
omenjamo gospode: zastopnik industrije in trgovine dr. Marn, centralni
zastopnik Pregelj, vladni komisar za okraj dr. Rudolf, višji nadzornik
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Čakanje na
»konjičana* na zreški
železniški postaji
Vir: arhiv Uniorja

Sajovic, centralni nadzornik Sega za južno železnico, nadrevident Škof,
vladni komisar dr. Fr. Treo, vladni tajnik in okrajni glavar Trstenjak.
Družbo je pozdravil župan Winter, g. Karba je obrazložil pomen trenotka, g. Kekič, solastnik premogovnika Osredek-Zreče, je izrekel zahvalo
vsem, ki so se trudili v zadevi železnice Konjice-Zreče.«44
Mislim, da ni treba posebej poudarjati, kako velikega gospodarskega pomena je bila ta železniea. Prevažala je premog, ki so ga takrat
še kopali v Zrečah, les in tudi druge gospodarske pridelke. Poleg tega
so na svoj račun zagotovo prišli tudi prebivalci, saj je železnica Zreče
odprla in povezala s sosednjimi kraji ter mesti. Prinesla je veliko razgibanost in ustvarila precejšnje možnosti za nove poklice, za zaslužek in
večjo zaposlitev. Nedvomno soje bili veseli tudi otroci, saj je »povodom
otvoritve nove železnice v našo občino dne 15. januarja g. župan IVinter
blage volje pogostil vse šolarje tukašnje štirirazrednice.«45
Problem ozkotirne proge seje začel kazati že po prvi svetovni vojni, saj je zaradi zastarelih prekladalnih naprav pretovarjanje blaga z ozkega tira na priključni postaji v Poljčanah povzročilo velike težave in
ogromne stroške. Zadrževalo je prevoze in kvarilo občutljivo blago, pov44 Prav tam.
45 Straža, 4. februar 1920,
letnik 13, št. 13, str. 3.

zročalo razlike v teži in še vrsto drugih problemov. Zaradi tega so že po
prvi svetovni vojni sprožili vprašanje normalizacije konjiške proge, a ker
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je bila takrat nujnejša druga gradnja, tega žal ni bilo mogoče uresničiti.46 Kljub tem gospodarskim in tehničnim težavam je vlak vozil po tej
ozkotirni progi vse do svoje ukinitve konec aprila 1962.
Lokomotiva malega »konjičana«, kot so domačini imenovali svoj
vlak (»Nikoli mu nismo rekli vlak, temveč venomer samo »konjičan.«), je
v času pred ukinitvijo za seboj vlekla dva potniška vagona, tovornih pa
po potrebi. Celotna kompozicija je imela dve lokomotivi. Vsaka je vozila
po deset dni. /atent soji privoščili počitek, jo očistili in popravili za naslednje vožnje. Ce so bili med vožnjo zasedeni vsi sedeži, seje na vlaku
lahko peljalo 88 ljudi. Največja hitrost »konjičana« je bila sicer 30 kilometrov na uro, a je največkrat sopihal le z 20 kilometri na uro. Pot od
Poljčan do Zreč je opravil v 66 minutah. Seveda je spotoma moral tudi
počivati. Najdlje seje ustavil v Konjicah, kjer so ga okrepčali z vodo in
premogom, tako daje potem laže zmogel največjo strmino (25 promil)
na poti do Zreč.47
Žal je bila edina ozkotirna proga v Sloveniji za takratno republiko
predraga, saj je v blagajno prinašala praznino. Lokomotive in vagoni so
bili zastareli, obnova pa bi zahtevala ogromne vsote denarja, ki ga Železnice niso imele. Zaradi tega so se odločili za cenejšo rešitev - ukinitev
proge, »ki pa v nobenem primeru ne prizadene koristnikov potniškega
in tovornega prometa na tem odseku.« No, tako je vsaj zatrjeval šef transporta pri železniški sekciji v Celju Anton Dvornik. Preusmeritev potniškega prometa z železniškega na cestnega je bila po njegovem mnenju
edina rešitev, pa tudi precejšnja prednost za tamkajšnje ljudi. »Skratka,
gre za novosti, ki bi jih ljudje morali samo pozdraviti, ne pa sprejemati z
zadržanostjo. Gre za korak naprej v prometu na tem odseku,«48
»Zadnje vožnje ne bom nikoli pozabil. Od Zreč do Poljčan so ljudje stali ob progi, mnogi so jokali, nam mahali, lokomotiva je nadvse
žalostno piskala svoj poslednji pozdrav, kot bi se sama jokala ... Res je
bilo vse skupaj precej žalostno. Da, konec aprila 1962. leta je bilo to. V
Poljčanah smo se za vselej poslovili od našega »konjičana«, ga pošteno
tudi zalili, kot se spodobi za takšen dogodek, druščino pa so nam delali
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nekateri znani konjiški trgovci s konji. Ko so zvedeli za našo usodo, da
celo prevoza domov v Konjice nimamo, so nam radi posodili konje, s katerimi smo potem vsi še v zelezničarskih uniformah prijahali v Konjice.
Bila je to res smešna slika, nas železničarjev na konjih. Pa po svoje tudi
žalostna.«49
Vendar pa prebivalci krajev, skozi katere je prej vozil vlak, niso
bili preveč zadovoljni z ukinitvijo železniškega prometa ter z njegovo
preusmeritvijo na avtobusnega in kamionskega. Dostava blaga je bila
namreč sedaj slabša, še posebej nezadovoljivo je potekala preskrba teh
krajev s premogom. Zaradi neurejene ceste od Poljčan do Zreč so morali
kamioni iz Celja za Loče vozili preko Slovenske Bistrice, kar je bila seveda veliko daljša pot. Potniki pa so se vozili z enim avtobusom iz Poljčan
do Loč, tam so morali presesti na drugega, s katerim so potem končno
le prišli v Slovenske Konjice oziroma Zreče.50
Se nekaj let po ukinitvi ozkotirne železniške proge je bila v zelo
slabem stanju tudi cesta, ki je povezovala Zreče z glavno cesto CeljeMaribor. Promet seje na tej tri kilometre dolgi progi namreč v dveh letih po ukinitvi železnice najmanj podvojil. Veliko tovora, od surovin do
premoga in končnih izdelkov, so prevažali za zreško tovarno kovanega
orodja. V tistem času je v Zrečah obratoval tudi že Comet. Pohorje je
bilo bogato z lesom, ki so ga prav tako prevažali po tej cesti.51 Potemtakem je bila njena ureditev nujna za Zreče, saj je bila to edina prometna
žila za dobavo surovin in odvoz izdelkov.
Proti koncu leta 1964 je Cestno podjetje Celje le začelo z gradnjo
ceste proti Zrečam. Stroške za izgradnjo so prevzela zreška podjetja in
49 Novi tednik, 11. oktober
1979, leto 33, št. 40, str. 10.
Takole je svoj«? spomine opisal
nekdanji strojevodja Bertoncelj.
50 Celjski tednik, 22. junij 1962,
leto 12, št. 24, str. 2 in 4.
51 Celjski tednik, 31. januar
1964, leto 14, št. 4, str. 4.
52 Celjski tednik, 6. november
1964, leto 14, št. 44, str. 4
53 Celjski tednik, 27. november
1964, leto 14, št. 47, str. 3.

tedanja konjiška občinska skupščina.52 »Tako vse kaže, da se bodo koristniki cest v prihodnjem letu popeljali v Zreče po asfaltu. Samo, da ne
hi bilo zopet tistega »CE«, ki tako rad spremlja tovrstno dejavnost.«53 Tisti »če« je žal bil, tako da so se Zrečani po novi asfaltni prevleki popeljali šele leta 1966. Problemov s cesto pa tudi takrat še ni bilo konec, »sa/
se je izkazalo, da cesta ni tako brezhibna, kot bi sodili na prvi pogled.
Tudi previdne voznike so kar na treh ovinkih čakale nevarne pasti in

13 7 | ZREŠKI Z It O K N I K 2 0 0 6

rekli so, da je to zaradi nepravilnega cestnega nagiba.« Komisija, ki je
cesto pregledala, je določila, da jo mora investitor popraviti, vendar je
Cestno podjetje Celje trdilo, daje do odstopanj od projekta prišlo na željo občine, da gradnjo ceste pocenijo. »Zato bo torej treba najti nekoga,
ki bo plačal popravila oziroma rekonstrukcijo spornih ovinkov. Kot je
pri sporih običaj, verjetno ne bo nihče kriv. Treba bo dati samo nekaj
milijonov, če se seveda vsi skupaj ne bodo sprijaznili preprosto s tem, da
je najceneje, če namestijo samo kakšen prometni znak več. Gradimo poceni, da bomo lahko drago popravljali!*5*

Začetki, padci in skokovit razvoj
današnjega Uniorja ter Zreč
Iz starih tradicij kovaštva, katerega osnova so bili vodni pogon,
pohorsko oglarstvo, kvaliteten kovaški premog ter sposobna delovna
sila, seje po prvi svetovni vojni v Zrečah razvila kovaška industrija/'5
Zagotovo si davnega leta 1919 nihče ni mislil, da se bo iz skromne kovaške tovarne razvilo tako uspešno in svetovno priznano podjetje, kar danes Unior nedvomno je. Vse skupaj seje začelo že proti koncu
leta 1917, ko so se v Zrečah javljali vse večji gospodarski problemi. Do
tedaj donosne rudnike so že povsem izčrpali, kar je povzročilo njihovo
zaprtje in seveda tudi odpust veliko rudarjev domačinov. Okrajni glavar
v Slovenskih Konjicah je skrb za tc brezposelne naložil takratnemu zreškemu županu Martinu Kračunu. »Pri tem so ga obhajale črne misli. Občina je revna, kako naj skrbi za večje število brezposelnih. Kot trgovec je
vedel, da mu bo promet v trgovini in obeh gostilnah močno upadel in s
tem zaslužek in ugled. Torej nekaj je treba narediti/«s6
jr
. i r\ v i\ i i i* 1*1
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Kot je zapisal Dušan Medved, je bila za ustanovitev tovarne odlo-
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čilna županova hčerka Ilanika, kije bila poročena v Pulju. 0 tem, ka■ v
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ksna usoda čaka rudnik, in o očetovih prizadevanjih pri iskanju nekoga,

dane«, J. 9.
56 Arhiv Uniorja, Dušan Modved, N«8e korenine.

Celjski tednik, 11. januar
1968, leto 22, a. i,»tr. 12.
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Milko Bremec
leta 1960
Vir: arhiv Uniorja

ki bi začel s tovarno v Zrečah, jo po obisku v domačem kraju pripovedovala svojim prijateljem v Pulju. Med njimi sta bila tudi kovaški mojster
Hlastec in mehanski mojster llugo Bremec, oba zaposlena v puljski ladjedelnici Uljanik. Prisluhnila sta pripovedi Kračunove, da so prebivalci
Zreč pripravljeni sprejeti kakršno koli industrijo, ki bi jih rešila velikih
tegob ob koncu prve svetovne vojne, in jo posredovala llugovemu bratu Milku Bremcu, ki je že dalj časa iskal primeren kraj, kjer bi ustanovil tovarno kovanega orodja. Kljub avanturističnemu potovanju v Zreče
in nagovarjanju Vitanjčanov in Konjičanov, da bi bilo veliko primerneje
tovarno postaviti v njihovem kraju, seje Milko Bremec po ogledu zreške lokacije odločil zanjo. Od Martina Kračuna je kupil mlin in ga takoj
preuredil v stavbo, iz katere je nastala tovarna kovanega orodja. »Pogodba je bila podpisana, kupnina na licu mesta izplačana in za Zreče se je
začela nova doba, doba industrializacije. Ing. Bremec je takoj začel z
ureditvenimi deli, prihajali so stroji, postavljena je bila vodna turbina
in delo v novi tovarni je steklo.«r'7
Vodno turbino, kije poganjala stroje, so kupili v Avstriji, kladiva,
lažje stiskalnice, stružnice in smirkalne stroje pa uvozili iz Nemčije, Av57 Prav iam.

strije in Češke, medtem ko so enostavne kovaške peči, za katere je premog

c
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Del tovarne, verjetno
turbina leta 1929
Vir: arhiv Uniorja

prihajal iz straniškega rudnika, stojala in osi za naravne bruse izdelali
kar doma v Zrečah. Naravne bruse so dobavljali iz Rogatca. Obratovati
je začela tudi manjša elektrarna, namenjena razsvetljavi delavnic in tovarniških stanovanj.58
Sedež podjetja s prodajnim oddelkom, računovodstvom in direktorjem je bil prva leta v Mariboru. V /rečah sta bila le obratovodstvo in
odprema izdelkov. Tovarna je bila uradno ustanovljena 26. marca 1925.
Imenovala se je Štajerska železoindustrijska družba z.o.z., a je v praksi

58 Prav tam.
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obveljalo, da so zreško tovarno vse do leta 1945 imenovali kar »Štajerska« Zreče. '1' V nadaljevanju pogodbe je opisana dejavnost nove družbe.
Njena osnovna funkcija je bila izdelovanje, popravljanje, kupovanje in
prodaja strojev, izdelava vseh vrst kovanih in prešanih izdelkov, kovinskih predmetov za železnice, poljedelstvo, gozdarstvo ter za druge vrste
industrije in obrti. Kupovala in prodajala je lahko tudi rudnine, kovine
in polproizvode ter druge tehniške potrebščine, opremljala železnice,
rudniška in druga industrijska podjetja ter obrtne delavnice.60
Kmalu po ustanovitvi tovarne so se v njej zaposlili tudi kovači
iz drugih krajev, predvsem iz Ruš (Magerl, Rabič, Drozg in drugi) in
Oplotnice (Koprivnik, Juhart, Bogatin, Obrul in drugi), ki so tudi tvorili osnovno delovno jedro v Zrečah. Postopoma so se jim pridružili še kovači od drugod/'1 Leta 1922 so kovaški obrat preuredili v strojno kovačijo, kije naslednje leto zaposlovala že petdeset delavcev.62 Konec dvajsetih let prejšnjega stoletja so prestavili sedež tovarne iz Maribora v Zreče.
Milko Bremec je leta 1930 povabil k sodelovanju svoja sošolca z dunajske univerze, oba strojna inženirja, Walterja Macha in Ehrlicha. Prvemu je, ker je sam veliko potoval po svetu, v času svoje odsotnosti zaupal
vodenje »Štajerske«, drugi pa je organiziral prodajno mrežo in je imel
svoj sedež v Zagrebu.63
Svetovna gospodarska kriza je sredi tridesetih let 20. stoletja zajela tudi naše kraje. Pritisk uvoženih izdelkov je bil vse močnejši, pro59 Prav tam.
60 Povzeto po Emiiujh, občina
Zreče, str. 223.
61 Arhiv Uniorja, Dušan Medved, Nase korenine.
62 Jože Višnjar, Zreče včeraj in
danes, str. 10.
63 Arhiv Uniorja, Dušan Medved, Naše korenine; Emil
Lajh, Občina Zreče, str. 225.
64 Božo Repe, Naša doba.
Oris zgodovine 20. stoletja,
učbenik za 4. razred gimnazije,dzs, Ljubljana iw5,str.

dajali so lahko le kvalitetne izdelke po konkurenčnih cenah in s krat.
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delom, opekarna v Ločah pa je imela vedno manj naročil, »le Zrečani so

65 Arhiv Uniorja, Dui«n Medved, Naše korenine; Emil
Lajh, Občina Zreče, str. 225.

nabijali s kladivi noč in dan, polnih šest dni na teden.«('r' Tovarna »Sta.
,
jerska« je takrat zaposlovala kar lepo število delavcev, med katerimi je
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Pogorišče kovačnice
(21. april 1944)
Vir: arhiv Uniorja

bilo seveda največ kovačev. Zaposleni se nad razmerami v tovarni niso
pritoževali. »Plačuje razmeroma dobro in kar je mnogo vredno, tudi točno. Delavci so s svojim gospodarji zadovoljni. Uvidevajo, da se vodstvo
tovarne, ki je v odličnih rokah, trudi izboljšati položaj delavcev.« Mučil
jih je samo »kuluk in to precej visoke vsote«(davek na plačo), ki gaje od
delavcev zahtevala na novo izvoljena občinska uprava Jugoslovanske radikalne zajed niče (J RZ). »Storili pa bodo s pomočjo svojih prijateljev, da
se zadeva razčisti in da se bo kuluk pravično razdelil.'66 Ivi en od razlogov za razmeroma dobro stanje tovarne je bilo po vsej verjetnosti tudi
Bremčevo podjetje v Parizu, kije dobro poslovalo in prinašalo lep zaslužek, s katerim je lahko zalagal »Štajersko«.67
Vendar je uspešen začetek industrije v Zrečah žal prekinila 2. svetovna vojna, saj je bila tovarna v noči od 24. na 25. april 1944 v celoti
O'1-^i
. „ - i vi •
v
l • • i
v
pozgana. štajerska zelezoindustrijska družba je namreč med vojno izde....
• 1
1VT
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••vi*
lovala vojni material za Nemce in zato sojo partizani pOZgall.

66 Nova doba, 26. november
1937, leto 19, št. 4», str. 3.
67 Arhiv Uniorja, Dušan Medved, Naše korenine.
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Kovačnica po
rekonstrukciji leta
1955
Vir: arhiv Uniorja

Po vojni so v Zrečah takoj začeli obnavljati požgano tovarno, ki je
že leta 1946 zaposlovala 250 delavcev. Dobila je tudi novo ime - Tovarna kovanega orodja Zreče. Štiriletna rekonstrukcija tovarne v letih 1951
do 1955 je spremenila zunanji in notranji izgled ter raznovrstnost izdelkov. Zgrajene so bile nove stavbe, kovačnica, obdclovalnica z orodjarno,
generatorska in transformatorska postaja ter upravno poslopje. 28. julija je bil izvoljen tudi prvi delavski svet, s takratnim delovodjem v kovačnici Antonom Rabičem na čelu.68
V zelo kratkem času so zgradili tudi skladišče gotovih izdelkov,
kuhinjo z restavracijo in še nekatere druge pomembne objekte. Tovarno so opremili z novimi stroji, pa tudi popravljene stare so še uporabili.
Vzpon podjetja se je začel s priključitvijo na državni električni sistem.
S tem je bil možen prehod od transmisijskega na posamični pogon strojev, ki je bil veliko cenejši. Za to obsežno preobrazbo in nenehno rast
proizvodnje so potrebovali iz leta v leto več strokovnjakov in delovne
sile.69 »Zaslužki v tistem času niso bili visoki, zato dotok novih delavcev iz Zreč in neposredne okolice ni bil posebno velik. Ob nedeljah smo
68 Emil Laih, Občina Zreče, str.
229 in 230.
69 Prav lam. »tr. 231.

obiskovali Zrečane in ljudi po okoliških vaseh in jih prepričevali, da bi
,.
pnsli na delo v tovarno. Ker pa tudi pri tem nismo bili posebno uspesni,
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TOVARNA KOVANEGA ORODJA ZREČE

Oglas za delo v
Tovarni kovanega
orodja, kjer je
razvidno, da je imela
tovarna za svoje
delavce na razpolago
tudi samske sobe
Vir: Celjski tednik,
10. januar 1958,
leto 9, št. I, str. 7

sprejme

10

orodnih

ključavničarjev

Pogoji: 1 do 5-letna praksa —: Plača po tarifnem pravilniku.
Samske sobe na razpolago.
Ponudbe poslati na sekretariat podjetja pismeno ali osebno
cJo 31. 1 1958.

je tovarna kupila svoj prvi avtomobil znamke TAM, ki je vozil ljudi na
delo na progi Poljčane-Zreče.«7() Začeli so se udeleževati tudi mednarodnih sejmov, od katerih je bil za tovarno zelo pomemben sejem v Smirni v Turčiji, saj ji je odprl nova obzorja v mednarodnem poslovanju. Postopoma so se začela odpirati tržišča na Bližnjem vzhodu in v državah
Sredozemlja.71 Veliko povpraševanje po sekirah, motikah in drugem kovanem orodju, ki so ga izdelovali v zreški tovarni, je bilo tudi v nekaterih azijskih in afriških deželah.72 V tovarni so se odločili še za štipendiranje mladih ljudi za različne poklice. Število zaposlenih je nenehno
naraščalo, saj je bilo leta 1950 »komaj« 250 delavcev, čez deset let pa že
kar 700.73
»Leta 1945 sem se preselila v Zreče in se takoj tudi zaposlila v Kovaški industriji. Ne morem vam z besedami opisati, v kakšnih razmerah
smo tedaj delali in kakšne so bile tedaj Zreče. Ena sama velika njiva so
bile, hiš je bilo zelo malo in še tiste so bile umaknjene v hrib. Pa poglejte

70 Arhiv Uniorja, Dušan Medved, Naše korenine.
71 Emil Lajh, Občina Zreče, str.
231.
72 Celjski tednik, 24. januar
1958, leto 9, št. 3, str. 6.
73 Emil I^ajh, Občina Zreče, str.
231.
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Pogled na del Zreč
iri delavskega naselja
leta I95H
Vir: arhiv Uniorja

Zreče danes! Kakšna lepota! In to samo zaradi tolikšnega posluha obeh
delovnih kolektivov za probleme kraja.«74
»In uspehi so bili vidni, skratka, iz grabenske kovačnice smo postajali resnična tovarna. To se je jasno odražalo tudi na standardu zaposlenih. Realna vrednost zaslužkov se je večala, radio je vstopil že v vsako hišo, gradilo se je veliko stanovanjskih hiš, oprema v stanovanjih se
je posodabljala, gledali smo že za avtomobili, saj bicikel ni več odgovarjal, pa tudi obleke so bile vse bolj nove in moderne. Delovno mesto je bilo
za vsakogar na razpolago, o brezposelnosti ni bilo niti govora. Skratka,
nastopili so lepi normalni časi mirnega življenja. Zrečani so ga z veseljem uživali in z optimizmom gledali v bodočnost.«75
Počasi so se torej Zreče začele razvijati v pravo industrijsko sredi74 Pavla Drame v: Novi tednik,
26. december 1974, leto 28,
h.51-52,str. 15.
75 Arhiv Uniorja, Dušan Medved, Nase korenine.
76 Tega leta je bil ustanovljen
tudi že Comet, ki je prav tako
veliko prispeval k razvoju
Zreč. Podrobneje pa bomo o
Coinetu govorili v posebnem
poglavju.
77 Celjski tednik, 30. decembra
1958,leto9,st.51-52,ur.5.

šče. Vendar je bi lo treba poskrbeti, da se ne bi razvijala samo industrija,
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Naslednje leto so z gradnjo novega zdravstvenega doma rešili tudi
zelo pereč problem zdravstva, saj so do takrat imeli za ambulanto le majhen prostor. V novih prostorih sta bili obenem tudi dve stanovanji za
zdravstveno osebje. Tovarna kovanega orodja je takrat zgradila še stanovanjski blok s štirinajstimi stanovanji.78 Obe zreški tovarni sta finančno
podprli tudi gradnjo šole v Zrečah, ki seje začela leta 1962.79 Istega leta
so začeli razmišljati in razpravljati tudi o drugih komunalnih potrebah,
ki so postajale ob rekonstrukciji in vedno večji širitvi tovarne kovanega
orodja vse bolj pereče. »Tu je prišla v ospredje ureditev trgovine, pekarne, prodajalne mesa, razni obrtni servisi,«80 A kljub širitvi in obnovi tovarne še vedno niso pozabili na stanovanjski problem, saj so takrat začeli graditi kar 37 stanovanj.81 Nedvomno je bila leta 1968 za kraj velika
pridobitev nova samopostrežna trgovina. »Trgovski objekt bo zelo sodoben, saj bodo v njem poleg prehrambenega oddelka uredili še oddelek za
prodajo tehničnega in tekstilnega blaga. Trgovina dobi tudi svoj bife.«82
Čeprav je sprva kazalo, da novi vodovod, ki so ga napeljali za Loče, Ziče
in Slovenske Konjice, ne bo dovolj močan, da bi lahko dajal vodo tudi
Zrečam, so strokovnjaki kasneje le spremenili svoje mnenje in tako so
tudi Zrečani dobili vodo iz tega zajetja.83 V tem letu (1968) so na svoj račun prišli tudi učitelji, saj seje zanje začel graditi četverček, v katerem
sta bili poleg družinskih stanovanj še dve garsonjeri.»Kaže pa, da bodo
poleg tega v Zrečah (dodala M. K.) dobili tudi varstveno vzgojno ustanovo ... Računajo, da bi vrtec mogli urediti v poslopju železniške postau

je ali v njeni bližini.«

Kraj se je torej počasi prebujal in njegovo ime se je po zaslugi
uspešne industrije širilo tudi v tujino. Tovarna kovanega orodja mu je
dejansko dajala »ton«, »vsa okolica diha s tovarno, z njenimi uspehi in
napori, da se še bolj uveljavi in da doseže še večji ugled.«85
Vendar pa se je od leta 1964 delovni kolektiv Kovaške industrije Zreče (tovarna je tega leta namreč dobila novo ime8()) v zaostrenih jugoslovanskih gospodarskih razmerah vedno bolj utapljal v velikih težavah. Zaradi stagnacije na trgih se je zmanjševala proizvodnja,

78 (Oljski tednik, 11. september
1959, leto H), št.36, str. 6.
79 (Celjski tednik, 4. september
1964, leto 14, st. 35, str. 6.
80 Celjski tednik, 9. februar
1962, leto 12, st. 6, str. 3.
81 Celjski tednik, 18. maj 1962,
leto 12. št. 19, str. 3.
82 Celjski tednik, 25. januar
1968, leto 22, št. 3, str. 12.
83 Celjski tednik, 8. februar
1968, leto 22, št. 5, str. 12.
84 Prav tam.
85 Celjski tednik, 18. maj 1962,
leto 12, št. 19, str. 3.
86 Uniorjevih 80 let, Imago,
Ljubljana 1999, str. 5. I^eta
1964 seje tudi prvič pojavilo
neregistrirano ime UNIOR.
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produktivnost je padala in zaloge so se kopičile. Prišlo je
do znižanja osebnih dohodkov zaposlenih. Kolektiv je zahteval odstop starega vodstva.87 Vse skupaj je izbruhnilo na
dan leta 1968, ko so nezadovoljni delavci kovaške industrije izvedli celo krajšo stavko.88 V razpravah o svoji nadaljnji
usodi so se ob dveh možnostih, in sicer ali naj svoje zadeve
skušajo urediti sami ali pa dobijo prisilno upravo, odločili
za drugo.89
In tako je tedanja občinska skupščina postavila za prisilnega upravitelja ing. Marjana Osoleta, ki je bil sicer pred
tem že štiri leta zaposlen v zreški tovarni.''0 Pod novim vodstvom so bili sprejeti odločilni ukrepi in doseženi kvalitetni
premiki v organizaciji in tehnologiji proizvodnje. Od tega leta
dalje so uspehi tovarne šli samo še navzgor.'" Z Marjanom
Osoletom, kije bil v drugi polovici sedemdesetih let 20. stoleGovor tedanjega
direktorja Marjana
Osoleta na 50.
obletnici Kovaške
industrije Zreče (1969)
Vir: arhiv Uniorja

tja tudi predsednik komisije za urbanizem in razvoj Krajevne skupnosti Zreče92, pa nikakor ni pridobila samo tovarna, temveč ogromno tudi
kraj Zreče, saj je od tega leta dalje doživel svoj največji razvoj.
V želji, da bi nadomestili zaostanke, so v kovaški industriji začeli delati s polno paro. Uvedli so 48-urni delavnik in začasno odpravili vse dopuste. Nekateri delavci so delali celo ob nedeljah.93 Naj-

87 Jože Višnjar, Zreče včeraj in
danes, str. 11.
88 Celjski tednik, 30. maj 1968,
leto 22, št. 20, str. 12.
89 Celjski tednik, 13. junij 1968,
leto 22, št. 22, str. 12.
90 Celjski tednik, 27. junij 1968,
leto 22, št. 24, str. 24.
91 Jože Višnjar, Zreče včeraj in
danes, str. 11.
92 Novi tednik, 24. november
1978, leto 32, št. 46, str. 4.
93 Celjski tednik, 11. julij 1968,
leto 22, št. 35, str. 12.
94 Novi tednik, 24. september
1969, leto 23, št. 38, str. 32.
95 Celjski tednik, 21. november
1968, leto 22, št. 44, str. 1.
96 Novi tednik, 24. september
1969, leto 23, št. 38, str. 32.

več pa je bilo seveda treba vložiti v rekonstrukcijo tovarne, ki je tedaj zaposlovala 675 delavcev in »proizvaja zdaj odkovke za motorno
industrijo ter ročno orodje za potrebe obrti in gospodinjstev.«94 S finančno pomočjo republike in občine so uspeli zbrati dovolj kreditov
za začetek novega obdobja.95 Izpopolnili so tehnologijo in dopolnili opremo, ob tem pa opravili manjše dozidave in prezidave. S prvo
fazo prenove so uredili dohod materiala, prešli od premoga k tekočemu plinu, dokončno uredili termično obdelavo, operacijo peskanja
in hkrati mehanizirali kontrolo. V naslednji fazi pa so modernizirali tehnološki proces, da je lahko podjetje konkurenčno nastopalo na
evropskem trgu.96
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Reklama za Unior in Kovaško industrijo Zreče v Celjskem tedniku, kjer
lahko vidimo, da je bila beseda Unior znana že od sredine šestdesetih let
20. stoletja dalje
Vir: Celjski tednik, 12. december 1968, leto 22, št. 46, str. 16

MAGAJ SI SA&

UNin&z
BO POMAGA I

V naslednjem desetletju so v zreški kovaški industriji

kvaliteta

de lu*>

sledili modernim konceptom v organizaciji, tehnologiji, v dojemanju razvoja tako družbene preobrazbe kot tehnologije.
Prebili so se v sam jugoslovanski vrh najkvalitetnejših proizvajalcev kovinskopredelovalne industrije.97 A ne samo to, z
osvojitvijo novega programa ročnega orodja UNIOR EXTRA
je postala tovarna eden večjih proizvajalcev tega orodja na
svetu. Iz majhne obdelovalnice seje razvil obrat s skoraj 900
zaposlenimi in sodobnim strojnim parkom. Prav tako je Unior postal tudi proizvajalec odkovkov za celotno avtomobilsko
industrijo v Jugoslaviji ter velik del najbolj priznanih firm v
Evropi. V letih 1974-1975 je bil zgrajen novi del kovačnice s
skupnim vlaganjem Renaulta in IMV - današnjega Revoza za proizvodno odkovkov za izvoz v Francijo. Takrat sta nastala še obrata Sinter in Hladno kovanje.98
Doma in po svetu je bila Kovaška industrija Zreče od
leta 1974 dalje znana pod imenom UNIOR (skovanka besede

ORODJE ZA VSAK DOf
TUDI V VAS I TRGOVI*

univerzalno orodje), ki sicer ni bilo iznajdba tega leta, saj se

UNIOR
K<J>VA$K.A I N"bjj S rjR.1 i A • ZREČf

99

je neformalno uporabljalo že prej.

A to se ni zgodilo kar čez

noč, saj so mediji še celo leto 1974 poročali o Kovaški industriji in šele naslednje leto počasi prešli na novo ime.
Zaradi velikih danosti tako zreškega Pohorja kakor tudi Zreč (termalna voda) je bil leta 1978 v DO Unior ustanovljen tudi TOZD Gostinstvo in turizem. V istem letu je začel delovati še obrat Strojegradnja, ki
je izdeloval stroje in strojno opremo za lastne potrebe podjetja.100
Počasi se je Unior začel širiti tudi zunaj domačega kraja. Tako
je leta 1973 zaradi velikih finančnih težav podjetje ELKOP prešlo pod
Uniorjevo upravo kot dislocirani obrat za obdelovanje ročnega orodja.

97 Jože Višnjar, Zreče včeraj in
danes, str. 12.
98 Arhiv Uniorja, Priročnik za
informiranje in usposabljanje
novo sprejetih delavcev
(pripravila Renata Stupan),
Zreče 2004, str. 4.
99 Uniorjevih 80 let, str. 5.
100 Arhiv Uniorja, Priročnik /.a
informiranje, str. 4.
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Enostavnejše in nedonosne proizvode so zamenjali z izdelavo cevnih ključev, avtoključev in drugega drobnega orodja. Obenem so iz Zreč v obrat
prenesli tudi moderno strojno opremo in obdelovalno tehnologijo.101
Proti koncu sedemdesetih let tudi Kovinarju Vitanje ni kazalo
preveč dobro. Zaradi tega so v njem in v zreški tovarni izvedli referendum o združitvi Kovinarja Vitanje in Uniorja, ki je nameraval v Vitanju
zgraditi novo tovarno.102 Kmalu po uspešnem referendumu so se dela
tudi začela in leta 1985 je bila prenovljena tovarna odprta. »/Va novo so
zgradili skladišče in razrezovalnico, obdelovalnico, plinsko postajo, lakirnico in halo v dveh nadstropjih, kjer bodo izdelovali orodje in odkovke s še dodatnim programom kladiv.«103
Podobno seje zreški tovarni leta 1980 priključil še obrat Orodje
Lenart. Čez tri leta je bila dokončana izgradnja novega objekta za izdelavo vodoinstalacijskega orodja v Starem trgu pri Črnomlju, ki je s 30
delovnimi mesti zagotovo veliko prispeval k temu nerazvitemu področju. Proti koncu osemdesetih let jc proizvodnja stekla tudi v kovinskem
podjetju v Borovljah (Ferlach) na avstrijskem Koroškem, ki ga je Unior
odkupil leta 1986 in tam ustanovil obrat za proizvodnjo izvijačev. Unior je prevzel še obrat v Šmarju, ki je kot temeljna organizacija I Imezada
zašel v težave, in zanj pripravil ustrezen program.104
Ne glede na te velike investicije tudi v matični tovarni v Zrečah niso spali. Leta 1978 so namreč v tovarni Unior znova začeli graditi. »Tokrat postavljajo tik oh vhodu v tovarno nov ohjekt, v katerem bo
tako jedilnica, garderobe, sanitarije, ambulanta in še kaj. Staro hišo, v
kateri je bila doslej jedilnica, pa bodo podrli.<* Istega leta so na praznik
101 Krnil Lajh, Občina Zreče, str.
234.
102 Novi tednik, 23. marec 1978,
leto 32, št. 12, str. 3.
103 Novi tednik, 25. april 1985,
icto39,št. 16-17,«tr.4.
104 Jože Visnjar, Zreče včeraj in
danes, str. h.
105 Novi tednik, 28. september
1978, leto 32,«. 38, »tr. 4.
106 Novi tednik, 18. maj 1978,
leto 32, it. 19, »tr. 4.
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Leta 1974 so namreč sprejeli odlok o zazidalnem načrtu novega centra Zreč in rekreacijskega centra, ki seje začel razvijati na Novi Dobravi. Naslednje leto sta Unior in Comet za svoje delavce že začela zidati
dva bloka. Nastajati pa so začele tudi prve enonadstropne stanovanjske
hiše.107 V naslednjih letih so se lotili gradnje prizidka k osnovni šoli. Tukaj so bili še načrti za blagovno hišo, novo pokopališče, bencinsko črpalko in dograditev vrtca. Že takrat pa so se začele kazati tudi posebne
ambicije v gostinstvu in turizmu.108 Prvi korak k temu je bil nov hotel na
zreški Dobravi, ki so ga slovesno odprli ob koncu leta 1978.109 Ob njem
je na prijetni lokaciji, blizu gozda, stal leto dni starejši plavalni bazen.
»Lep je ta bazen in vselej dobro obiskan. Morda tudi zaradi tega, ker ga
polnijo s toplo vodo. Njena temperatura doseže okoli 27 stopinj Celzija.
Za domačine je torej tudi s te strani dobro poskrbljeno,...«110 Prav tako
so še vedno rasli novi stanovanjski bloki, ki se jim je pridružil še športni stadion.111 Nič čudnega torej, da so bili ljudje navdušeni. »Vnaši občini se je v zadnjem času veliko spremenilo. Vsepovsod gradijo. Rastejo tovarne v občini. Če se spomnim, kako je bilo pred dvajsetimi in več
leti, se kar zgrozim. Sedaj pa se vsi kraji tako hitro razvijajo. Le poglejte
Zreče! Kar naenkrat so postale tako lep kraj. To je seveda zasluga obeh
tovarn, ki lepo skrbijo za svoje delavce in za /cm/.«112 V sredini osemdesetih let 20. stoletja je zaradi vedno pogostejših priselitev mladih družin iz drugih krajev v Zreče vrtec zopet postal pretesen.113 V tem času je
prišel v ospredje tudi problem avtobusne postaje, saj je do takrat v kraju sploh ni bilo. Zato so v Zrečah začeli graditi današnji Bazar, »ki so
ga poimenovali trgovski servis z avtobusno postajo.« Z njim je do boljših
prostorov prišel tudi krajevni urad s svojo pisarno, krajanom pa je bila
odslej poleg cvetličarstva, frizerstva, krojaštva, čevljarstva, kavarne in
bifeja, izdelave ključev, trgovine z Uniorjevimi in Cometovimi izdelki
na voljo tudi banka.114
»/Vaš interes za razvoj kraja in njegove širše okolice je čisto logičen.
Vemo, da se bo Unior lahko razvijal samo, če se bo skladno razvijal tudi
kraj. Skratka, ne gre za kakšno »sentimentalnost«, ampak za logično

107 Novi tednik, 28. februar
1974, leto 28, št. 8, str. 6.
108 Novi tednik, 24. november
1978, leto 32, št. 46, str. 4.
109 Novi tednik, 28. december
1978, leto 32, št. 50, str. 4.
110 Novi tednik, 16. avgust 1979,
leto 33, št. 32, str. 6.
111 Novi tednik, 20. september
1979, leto 33, št. 37, str. 7.
112 Ana Rebernak v: Novi tednik,
3. oktober 1974, leto 28, št.
39, str. 3.
113 Novi tednik, 8. avgust 1985,
leto 39, št. 31, str. 2.
114 Novi tednik, 19. september
1985, leto 39, št. 37, str. 1.
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nujnost pomoči Uniorja kraju in pomoči kraja Uniorju. Od tod izvirajo
tudi naše ambicije in vizije širšega, tudi turistično -gos t ins k ega in splošno infrastrukturnega razvoja Zreč, njene okolice in vsega širšega območja našega prelepega Pohorja. Pa to niso samo vizije, kajti že dosedanji
rezultati so dobro vidni in spodbudni.«'15
Logična posledica silovitega razvoja je bila tudi razglasitev mesta Zreče v letu 1987. Že proti koncu tega desetletja pa so začeli razmišljati tudi o ustanovitvi lastne občine, »ker se v zdajšnji, konjiški, čutijo
že vrsto let zapostavljeni in prepuščeni samim sebi pri gospodarskem in
družbenem razvoju.« Čeprav formalnih ovir za nastanek zreške občine
ni bilo, »so mnogi razpravljalci opozarjali na racionalnost, saj bi ustanovitev občine pomenila tudi precejšnje stroške«in da se s to odločitvijo ne
gre prenagliti.116 A kljub temu »neuspehu« so bili v Zrečah še vedno polni dobrih idej. Kot je vsem znano, so leta 1991 nastale še Terme Zreče.
Do leta 1991 je Unior pokrival potrebe po uporabi hoinokinetičnih zglobov za celotno takratno jugoslovansko tržišče. Proizvodnja je
do tedaj tudi nenehno naraščala. A obrat za avtomobilske dele, ki je skoraj v celoti zadovoljeval potrebe proizvajalca avtomobilov Crvena zastava iz Kragujevca, je z izgubo tržišča zabredel v ekonomske težave. Težka leta poslovanja jim je kljub temu nekako uspelo preživeti. S pridobitvijo pogojev za izvoz homokinetičnih zglobov na tuja tržišča in s tujim
kapitalom so leta 1993 ustanovili UNIOR ATRAS d.o.o. Čez tri leta je
podjetje odkupilo večinski delež in si tako zagotovilo pravico odločanja.
Leta 1997 je družba začela delovati v okviru GNK multinacionalke, ki
je hkrati postala še lastnik družbe. Do leta 2000 je CINK Atras pomnožil število proizvodov, saj sedaj izdeluje že več kot 70 različnih vrst ho115 Marjan Osole v: Novi tednik,
11. oktober 1975, leto 29, št.
40, str. 4.
116 Novi tednik, 18. februar
1988, leto 42, št. 7, str. 1.
117 Arhiv Uniorja, Priročnik za
informiranje, str. 4 in 5; Emil
l<ajh. Občina Zreče, str. 237
in 238.
118 Arhiv Uniorja, Priročnik za
informiranje, str. 5.

mokinetičnih zglobov in drugih različnih tipov izdelkov za tuje avtomobilske proizvajalce.117
Poleg tega sta razpad Jugoslavije in osamosvojitev Slovenije prinesla tudi druge spremembe. Od takrat je družba Unior sestavljena iz
štirih programov: odkovki (40 %), ročno orodje (35 %), strojna oprema
(10 %) in turizem."8 Leta 1997 seje tovarna Unior zaradi lastninjenja
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preoblikovala v delniško družbo s štiričlansko upravo, katere predsednik je postal Janez Spes."9
Unior je danes večje proizvodno in storitveno podjetje kovinskopredelovalne in turistične dejavnosti, ki je usmerjeno na svetovno tržišče in ima 2591 zaposlenih.120

Društvo Ljudske tehnike
V Zrečah je bilo društvo Ljudske tehnike ustanovljeno že septembra 1950 in je tudi eno najstarejših v Sloveniji. Njegov namen je
bil seznaniti ljudi z dosežki tehnične kulture in jih usposobiti v uporabi moderne tehnike: v elektrifikaciji, industriji, motorizaciji in v kmetijstvu.121
Zakaj pa ga omenjamo v tem prispevku? Društvo Ljudske tehnike Zreče je bilo namreč v prvih letih svojega delovanja tesno povezano s
Tovarno kovanega orodja. »Ni naključje, da je organizacija Ljudske tehnike v TKO Zreče prva leta svojega obstoja več ali manj životarila, saj
se je pri svoji dejavnosti v glavnem opirala na avto-moto in radioamaterski krožek. Ko pa je bilo doseženo proizvodno sodelovanje med društvom in tovarno, so bila zagotovljena solidnejša sredstva za delo celotne
organizacije Ljudske tehnike. Zdaj ima društvo že deset krožkov.« Člani
društva so namreč v tovarni osvojili veliko novih proizvodov in izdelali
mnogo prototipov orodij. To, česar kolektiv zreške tovarne ni zmogel v
rednem delovnem času, so naredili člani Ljudske tehnike v svojem prostem času. »Tako je bilo ustvarjeno pristno sodelovanje med društvom
in tovarno!«122
A čeprav so bili v društvu sprva še navezani na tovarno, so svoje
delo začeli postopoma prenašati v prostore lastnega doma.l2!

119 Emil Lajh, Občina Zreče, str.
238.
120 Arhiv Dniorja, Priročnik za
informiranje, str. 5 in 29.
121 Krnil Lajh, Občina Zreče, str.
264 in 265.
122 Celjski tednik, 15. maj 1958,
leto 10, št. 19, str. 3.
123 Prav tam. Podrobneje o
delovanju društva ljudske
tehnike Zreče glej: Krnil Lajh,
Občina Zreče, str. 264 in 265.
Nas namreč tukaj ni zanimalo
več kot toliko, koliko je bilo
povezano s takratno Tovarno
kovanega orodja.
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Brez izučenih delavcev tudi dobrih
izdelkov ni
Tega so se v Uniorju prav kinalu začeli zavedali, saj so njihovi zahtevni programi narekovali drugačen pristop k izobraževanju. Proizvodnja je namreč zahtevala kvalitetne, izobražene kovinarje, inženirje in
ekonomiste.124 Se zlasti potrebe po usposobljenem kovinarskem kadru
so v tedanji konjiški občini zelo narasle, saj ji je sredina sedemdesetih
let 20. stoletja prinesla izreden gospodarski razcvet. Potemtakem je povsem logično, daje zreški Unior, kije bil tudi vodilni v kovinskopredelovalni industriji, spodbudil ustanovitev poklicne kovinarske šole v Zrečah.125 Ustanovili sojo s pomočjo Delavske univerze Slovenske Konjice
in Rudarskega šolskega centra v Velenju.126
Že leta 1975, po podatkih Novega tednika pa »šele« v šolskem letu
1976/19771-7, seje začela izobraževati prva generacija mladih kovinarjev.128 »Pahljača kovinarskih poklicev, za katere izobražujejo v Zrečah,
pa je naslednja: strojni in splošni ključavničar, rezkalec, strugar, brusilec, orodjar in kalilec.«129 Sprva je našla šola svoje prostore v adaptirani
bivši zreški osnovni šoli, a kaj kmalu je Unior financiral izgradnjo nove
šolske delavnice. »V počastitev Dneva mladosti in Titovega rojstnega
dne so pri poklicni Kovinarski šoli v Zrečah odprli novo in sodobno opre124 Krnil Lajh, Občina Zreče, str.
238.
125 Novi tednik, 16. junij 1979,
leto 33, št. 23, str. 6.
126 Krnil Lajh, Občina Zreče, str.
238.
127 Novi tednik, 16. junij 1979,
leto 33, št. 23, str. 6.
128 Emil I.ajh, Občina Zreče, str.
238.
129 Novi tednik, 16. junij 1979,
leto 33, št. 23, str. 6.
130 Novi tednik, 1. junij 1978,
leto 32, št. 21, str. 4.
131 Krnil Lajh, Občina Zreče, str.
238.

mljeno delavnico.«130 Kasneje, ob razcvetu turizma, so odprli še šolo za
gospodinjske storitve.131

Uniorju začne delati družbo Comet
Strokovno združenje kovaških in kovinskih podjetij v tedanji
LRS, katerega član je bila tudi Tovarna kovanega orodja, je že leta
1955 začelo opozarjati na problem zahrbtne in neozdravljive bolezni,
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imenovane silikoza, ki so jo povzročali naravni brusi.152 Dotlej je namreč kovinska industrija pri brušenju nekaterih elementov uporabljala velike naravne bruse, ki so jih iz žive skale lomili pri podjetju KAMliRUS v Rogatcu.133 Temu podjetju pa je grozilo prenehanje delovanja,
saj se število kamnosekov ravno zaradi te bolezni v zadnjih letih močno znižalo. Zbolele so celo ženske in otroci, ki so male bruse izdelovali
doma.134 Bolezni pa ni povzročala samo proizvodnja naravnih brusov,
temveč tudi njihovo obratovanje v podjetjih, zato so v Strokovnem združenju kovaških in kovinskih podjetij začeli mrzlično iskati proizvajalca umetnih brusov.
Na razpolago so imeli dve možnosti, ali bruse uvažati ali jih izdelovati doma. Pri iskanju možnega domačega proizvajalca umetnih brusov niso imeli sreče, saj tudi mariborska tovarna brusov Swaty za kaj takšnega ni bila zainteresirana. Naposled je prevladalo mnenje, da naj proizvodnjo organizira eno izmed kovaških podjetij. Največje možnosti za
to pa so bile v Zrečah. In tako je bila že konec aprila 1958 izdana odločba Občinskega ljudskega odbora Slovenske Konjice, s katero je bil ustanovljen Comet, podjetje za proizvodnjo umetnih brusov in magnetiziranih izdelkov.135 »Pa še nekaj - za prve korake »Cometa« nosi veliko zaslug tudi kolektiv umetnih brusov »SWATY« v Mariboru, ki je nesebično
posredoval potrebne delovne in proizvodne izkušnje, dal v lastni tovarni prve napotke bodočemu obratovodji in tudi zdaj pomagal pri prvih izdelkih novega podjetja.«m
Že kmalu po ustanovitvi je v skromnih prostorih stare Vinterjeve žganjarne stekla tudi proizvodnja. »Tako so 13. januarja letos (1959
- dodala M. K.) izvršili prvi poskus ročnega mešanja segmentov, dober
mesec pozneje, ali točneje 14. februarja, pa so opravili prvi poskus mešanja na malem mešalniku; 3. marca so že izdelali prvi veliki brus s premerom 1200 mm in končno 3. aprila izvršili prvi poskus mešanja na velikem mešalniku. Ta dogodek je bil pomemben tudi zaradi tega, ker so
ta stroj izdelali člani Društva ljudske tehnike v tovarni orodja. Stroj je
zadovoljivo prestal prvo preizkušnjo37

132 Jožo Višnjar, Zreče včeraj in
danes, str. 22.
133 Celjski tednik, 10. april 1959,
leto 10, št. 15, str. 2.
134 Krnil Lajh, Občina /reče, str.
239.
135 30 let Cometa, 1958-1988
(ur. Zdrav ko Ivačič), Comet,
llmetni brusi in nekovine,
Zreče 1988, str. 6; Krnil Lajh,
Občina Zreče, str. 239.
136 Celjski tednik, 10. april 1959,
leto 10, št. 15, str. 2.
137 Prav tain.
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Nadaljnji razvoj in vzpon Cometa je bil hiter, saj je obseg proizvodnje in število zaposlenih iz leta v leto naraščalo. Sprva sta bila namreč
zaposlena le dva delavca, in sicer Alojz Rušnik in Henrik Zazjal. Že čez
dve leti se jima je pridružilo sedem novih sodelavcev. Strokovni kader
so si »sposodili« kar v Tovarni kovanega orodja, saj so ga sestavljala nam
že znana imena, Milko Bremec, Dušan Medved, Mirko Zupančič in Robert Jedlovčnik.i:i8
Magnetiziranim brusom so se kmalu pridružili izdelki iz marmorja, predelava dolomitne moke, izdelava brusov v smolnem vezivu,
proizvodnja brusilnih in rezalnih strojev, superabrazivni brusi iz diamantnih in bornitridnih zrn, keramični brusi in še cela vrsta drugih izdelkov. Ko je kak program dosegel svoj vrh, so imeli v Cometu že drugega, ki je podjetje širil dalje, in tako njihov razvoj nikoli ni zastal. Tako
svetovna kot domača konkurenca je bila seveda vseskozi zelo ostra, a
Comet se je držal načela, da na tržišču obstane zgolj tisti, ki zna delati kakovostno, ki dosega visoko produktivnost in ki se nenehno prilagaja trgu.139
Vzporedno z naraščanjem proizvodnje je bilo nedvomno treba širiti tudi delovne prostore. Leta 1960 je zrasla prva nova proizvodna
hala, ki seji je čez dve leti pridružila še druga, leta 1964 pa tudi tretja.
Vse tri so naslednje leto povezali v eno samo veliko proizvodno halo.140
V sredini sedemdesetih let 20. stoletja so se zopet pojavile potrebe po
večjih prostorih. »Ko bodo nov oddelek opremili še s potrebnimi stroji,
bodo v Cometu močno povečali proizvodnjo posameznih izdelkov, za
katere je na tržišču veliko povpraševanje in jih veliko tudi izvažajo. Povečane proizvodne kapacitete bodo zahtevale tudi kakih 50 delavcev.«
138 Novi tednik, 12. oktober
1978, leto 32, št. 40, str. 14.
139 30 let Cometa, str. 6 in 7;
Emil Lajh, Občina Zreče, str.
240.
140 Novi tednik, 12. oktober
1978, leto 32, št. 40, str. 14.
141 Novi tednik, 25. april 1974,
leto 28, št. 16-17, str. 4.
142 Novi tednik, 27. maree 1975,
leto 29, št. 12, str. 7.

Med njimi je bilo tudi veliko žensk, ki jih do sedaj zaradi vzdigovanja
težkih bremen niso mogli zaposlovati. »To je ugodno za celotno področje, saj je na zahodnem delu Poh orja nezaposlenih veliko več žensk kot
pa moških.«141 Konec leta 1974 so dogradili še novo upravno stavbo, v
kateri so poleg poslovnih prostorov uredili tudi kuhinjo in na novo opremili jedilnico.142
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»Prav gotovo je, da sta obe tovarni močno vplivali tudi
na razvoj kraja. Dejala bi, da s svojimi sredstvi, kijih namenjata kraju, rešujeta predvsem komunalne probleme občanov.
Comet sam je zelo veliko prispeval k temu razvoju. Skorajda
pri vseh akcijah, ki so bile zastavljene, je sodeloval. Pa vendar

; COMET
iimelni brusi in iirkoviur
Zreiv

bo povezanost tovarne s krajem tudi vnaprej ostala takšna,
čestiia za delavski praznik
t. MAJ

kot doslej. Že sedaj tečejo razgovori o financiranju in izvajanju del pri ureditvi telefonskega omrežja v Zrečah, pa pri ureditvi cestne razsvetljave in pri ureditvi pokopališča. To vse pa

i

so akcije, v katerih bo s sredstvi sodelovala tudi naša tovarna.
Sicer pa je prav, da Comet pomaga pri ureditvi kraja, saj krajevna skupnost vseh del ne bi mogla sama financirati.«14,3
Že pred letom 1975 so v Cometu začeli zavedati, da so
preveč odvisni od uvoza impregnirane steklene tkanine in so
zato v tekstilni industriji iskali partnerja, s katerim bi lahko
skupaj uresničili investicijo. A pri teh prizadevanjih ni in ni

'

bilo uspeha. Na podlagi tega so se v letih 1977 in 1978, ko so
se pogoji zunanjetrgovinskega poslovanja ponovno zaostrili,
odločili za naložbo, ki je v prvi fazi zajemala impregnacijo in izsekovanje steklene tkanine brez tkanja. Zaradi prostorske stiske v Zrečah in
na pobudo občine so se odločili za lokacijo v Ločah, natančneje loško
Opekarno, kije bila izredno primerna za realizacijo načrtovane proizvodnje.144 Na podlagi uspešnega referenduma, izvedenega 10. maja 1978

Čestitke Cometa ob
prazniku dela leta
1964
Vir: Celjski tednik,
29. april 1964,
leto 14, št. 17, str. 15

v obeh tovarnah, je bila torej Opekarna Loče priključena h Cometu kot
njegova četrta temeljna organizacija Cotim.145 V letu pripojitve so najprej izvedli manjše posodobitve opekarske proizvodnje in kmalu zatem
začeli predelovati brezalkalna steklena vlakna. Leta 1983 so zasnovali
in izdelali sušilnik, ki je bistveno povečal proizvodnjo in kakovost impregnirane tkanine, naslednje leto pa so stekli še tkalski stroji. Proizvodnja steklenih armatur za bruse seje povsem osamosvojila. Konec leta
1984 so se za vedno poslovili od proizvodnje opeke. Nekdanja opekarna seje tako prelevila v sodoben industrijski obrat, sposoben izdelovati

143 Majda Corjup v: Novi tednik,
9. oktober 1975, leto 29, št.
40, »tr. 20.
144 Novi tednik, 11. oktober
1979, leto 33, it 40, str. 27.
145 Novi tednik, 18. maj 1978,
leto 32, št. 19, str. 4.
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tehnične tkanine iz brezalkalnega steklenega vlakna tudi za druge industrijske namene.146
Že zelo zgodaj so se v Cometu začeli zavedati tudi nujnosti izvoza,
saj so že leta 1964 prvič poskusili izvažati.147 Vendar pa ga takratna jugoslovanska ekonomska politika ni trajneje spodbujala, zato so morali v
tovarni umetnih brusov odnose s tujino graditi sami. Rešitve so našli v
izgradnji lastnih tovarn zunaj meja SFRJ. Leta 1979 so brez poprejšnjih
izkušenj sprejeli odločitev, da na Malti148 zgradijo tovarno s Cometovo
opremo in tehnologijo.149»Nova tovarna na Malti bo imela v začetku zaposlenih 30 delavcev, od katerih je osem delavcev prav včeraj zaključilo
poseben priučevalni tečaj v Zrečah in s pridobljenim znanjem odpotovalo nazaj v domovino.«1™ Z novoustanovljeno firmo je Comet kot večinski
lastnik sklenil kooperacijsko pogodbo, ki je v naslednjih uvozno sušnih
letih omogočala nemoteno proizvodnjo in celo nadaljnji razvoj.151
Čez slabih deset let je podobna firma zaživela tudi v Smihelu pri
Pliberku na avstrijskem Koroškem. Za novo tovarno z imenom Cobra
so preuredili zgradbo, v kateri je prvih 10 delavcev izdelovale bruse, na
katerih je bila natisnjena etiketa z imenom podjetja. »Tudi strojna oprema že čaka. Naredili so jo delavci Cometa v Zrečah sami. Od tovarne v
Smihelu si v Cometu veliko obetajo, predvsem pa lažji in hitrejši prodor
na konvertibilna tržišča.«152 Leta 1993 so v tem podjetju reorganizirali
proizvodnjo z uvedbo sodobnega tamponskega tiska.153
Leta 1989 so skupaj z zasebnikom Miroslavom Stipičem ustano146 30 let Cometa, str. 9.
147 Novi tednik, 13. oktober
1988, leto 42, št. 41, str. 21.
148 To tovarno so pred kratkim
zaprli.
149 Emil Lajh, Občina Zreče, str.
242.
150 Novi tednik, 12. april 1979,
leto 33, št. 14, str. 4.
151 Krnil Lajh, Občina Zreče, str.
242.
152 Novi tednik, 21. april 1988,
leto 42, št. 16, str. 4.
153 Comet 1958-1998, Comet
d.d. Zreče, Zreče 1998, str. 9.
154 Novi tednik, 15. junij 1989,
leto 43, št. 24, str. 5.

vili še eno mešano podjetje v Celju, ki so ga poimenovali Felis (mačka),
saj je izdelovalo posipe za male živali. To podjetje je poslovalo samostojno, Comet je zanj izvajal le zunanjetrgovinske posle.154
»Obe tovarni v Zrečah sta močno povezani s krajem. In delavci smo si vsi edini, da mora postati to povezovanje v prihodnjih letih še
tesnejše. Zanimivo je tudi, koliko sta zreška kolektiva namenila kulturi. Namreč, v Zrečah so skoraj čez noč zrasle številne skulpture kiparja Cetkoviča, ki so na prvi pogled malce komplicirane za razumevanje,
vendar pa so zreškim delavcem blizu, razumejo jih, ker so vse skulpture
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sestavljene iz minulega dela zreških delavcev: iz brusov in odkovkov. In tudi v bodoče moramo takšno obliko umetnosti, ki
vznikne iz človekovega dela, še bolj gojiti.*155
Vendar ob praznovanju tridesetletnice ni bil nov samo
znak in slogan podjetja, ki se je glasil »Da bodo vaši izdelki
popolni - Comet«, saj so takrat odprli tudi proizvodnjo tehnične keramike in nove skladiščne prostore. V tem letu pa so
ukinili predelavo dolomita in začeli uvajati računalniško podprto po156

slovno informatiko.

Comet sije kot prvo podjetje na Celjskem leta 1992 pridobil certifikat kakovosti po standardih ISO 9001,157 njegov dejavni odnos do oko-

Znak, ki ga
nespremenjenega v
podjetju uporabljajo že
vse od tridesetletnice
svojega obstoja (1988)

lja pa je potrjen s pridobitvijo certifikata ISO 14001.158
Generalni direktor zreškega Cometa Branko Pavlin si je naslednje leto zaslužil tudi naziv menedžer leta. V Cometu so si to priznanje
pridobili ined drugim tudi zato, ker so izpad prodaje na nekdanjem jugoslovanskem tržišču uspešno nadomestili z najzahtevnejšimi tujimi tržišči. »Cometu je to pod vodstvom Branka Pavlina uspelo s kvalitetnimi izdelki, novim programom, mešanimi družbami ter mednarodno kooperacijo. Od leta 1989 vsako leto prodajo na tuje povprečno za 42 odstotkov več keramičnih brusov in bakelitnih za 19 odstotkov, odpravljeno proizvodnjo tehnične keramike pa so uspešno zamenjali z novim programom.«159
Iz enovitega podjetja seje podjetje v organizacijskem smislu v preteklih letih večkrat preoblikovalo in je delovalo v najrazličnejših oblikah
(ekonomske enote, tozdi. holdinško organiziran poslovni sistem). Od lastninjenja leta 1995 dalje pa posluje kot koncernsko organizirana delni160

ška družba.

Takratni nadzorni svet je vodil Štefan Nemeš, upravo pa

Marjan Lorger, njena člana sta bila še Albin Matavž in Dušan Zazjal.161
Danes je Comet ined največjimi evropskimi proizvajalci vseh vrst
umetnih brusov ter največji na področju proizvodnje rezalk in brusnih
plošč v smolncm vezivu. V svojih tovarnah v Sloveniji in Avstriji zaposluje okrog 750 delavcev. Predvsem je prepoznavno njegovo umeščanje

155 Martin Mrzdovnik v: Novi
tednik, 26. december 1974,
leto 28, št. 51-52, str. 15.
156 Comet 1958-1998, str. 8.
157 Novi tednik, 30. september
1993, leto 47, št. 39, str. 5.
158 Krnil Lajh, Občina Zreče, str.
243.
159 Novi tednik, 30. september
1993, leto 47, št. 39, str. 5.
160 Krnil Lajh, Občina Zreče, str.
242.
161 Comet 1958-1998, str. 9.
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v globalne gospodarske procese. Je solastnik podjetij (joint venture) v
Nemčiji, Franciji in Združenih državah Amerike, njegova zastopstva pa
delujejo v trinajstih državah. Več kot 85 odstotkov vse proizvodnje izvozi na zahtevno zahodnoevropsko tržišče in v druge dežele na vseh petih celinah.162

Zaključne misli
Prebili smo so torej skozi zanimiv in razgiban gospodarski razvoj
Zreč. Pot nas je vodila od skromnih začetkov različnih obrtnih dejavnosti, preko nekaj let delujočih rudnikov in železnice vse tja do danes najpomembnejših gospodarskih dejavnikov v našem »malem« mestu, to se
pravi tovarn Uniorja in Cometa.
Mogoče se bo komu zdelo, da smo dajali prevelik pomen tema dvema tovarnama in ob tem zanemarjali oziroma skromneje opisali prve
korake zreškega gospodarstva. A naš poglavitni namen je bil seznaniti
bralca predvsem z napredkom in spremembami, ki jih je gospodarski
razvoj prinesel Zrečam in njihovim prebivalcem. Ta pa je bil, kot smo
skozi prispevek tudi videli, vedno znova povezan z razvojem obeh tovarn. Kajti bolj kot sta se širila Unior in Comet, bolj so rasle in se razvijale Zreče. Duh tistega časa in navdušenje takratnih prebivalcev smo
skušali pričarati še z neposrednimi citati nekaterih Zrečanov, ki so nas
prepričali o tem, kakšen pomen in ugled sta obe zreški tovarni med prebivalci dejansko imeli.
Težko bi rekli, kdaj so Zreče doživele svoj največji vzpon, saj se
je njihov današnji izgled oblikoval postopoma, iz leta v leto. Mogoče so
bila osemdeseta leta 20. stoletja tista, ki so bila najpomembnejša, saj so
takrat Zreče med drugim postale tudi mesto in se počasi začele usmerjati v turizem. Vsem je namreč znano, da smo leta 1991 poleg Rogle do162 Einil l^ajh, Občina Zreče, str.

bili še Terme Zreče.
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Iz nepomembne in nepoznane vasice smo torej postali ena izmed
izredno bogatih občin v državi, ki jo poznajo povsod po Sloveniji, malo
manj v Evropi, a ponekod celo po svetu. Kljub tej uspešnosti pa se mi
včasih zdi, da so Zreče kot nekakšna Trnuljčica, kije zaspala pred nekaj
desetletji in še vedno brezskrbno spi na preteklih lovorikah.

Tatjana

Hren

6.

DEMOGRAFSKE

SPREMEMBE

OBČINI

V

ZREČE

Občina /reče leži na prehodnem ozemlju, zato se v njenih naseljih prepletajo številni vplivi alpskega in panonskega sveta. Pod obron. . v
. .
.
ki južnega Pohorja, na prehodu v Dravinjske gorice, so se razvile Zreče, ki so danes gospodarsko in turistično središče pod južnim delom
Pohorja.
Ze v preteklosti so Zreče s svojo privlačno zunanjo podobo opozarjale nase in privabljale delovno silo od drugod. Čeprav seje celotno
območje Pohorja v šestdesetih in sedemdesetih letih spopadalo z depopulacijo, Zreče bistvenih težav prav zaradi pozitivnega selitvenega prirastka niso imele. V teh letih se je kovaštvo kot prevladujoča panoga
močno razvijalo tako na osnovi delovnih domačinov kol tudi priseljencev iz drugih delov takratne države.
Tako v ravninskih kot višinskih naseljih občine so že v davnini
nastala razložena naselja in samotne kmetije, katerih glavna gospodarska dejavnost je bilo kmetijstvo, usmerjeno v živinorejo in gozdarstvo. Z
naraščanjem števila prebivalcev so se naselja širila, nastajali so novi zaselki. Strnjena naselja so nastala na višjih terasah, kjer ni bilo nevarnosti, da bi jih s poplavami ogrozila takrat še neregulirana reka Dravinja.
Po drugi svetovni vojni so Zreče doživele korenite spremembe,
povezane z razvojem industrije, katere posegi v pokrajino so postopno

Tatjana Hren,
profesorica geografije
in zgodovine
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spreminjali podobo Zreč. Spremenil seje tudi poselitveni vzorec. Priseljevanje v kraj, kije postal zaposlitveni center v tem delu Pohorja, je posledično narekovalo potrebo po pripadajoči infrastrukturi. V ta namen
je v samem centru Zreč zraslo blokovsko naselje, ki je rešilo stanovanjski problem na novo zaposlene delovne sile.
Daje razgibano površje z razvejanim hidrogralskim omrežjem na
južno obrobje Pohorja privlačilo prebivalstvo že v davnini, pričajo najdbe iz različnih zgodovinskih obdobij.

1. Gibanje števila prebivalcev v
občini Zreče v letih 1869-2004
Natančnejši podatki o demografskih značilnostih prebivalstva
občine Zreče so šele iz leta 1869. Tega leta je namreč takratna oblast začela z rednimi popisi prebivalstva, ki so bili namenjeni javni uporabi.
Rezultate ljudskih štetij, ki so si sledila vsakih deset let, so objavili v preglednicah za posamezne sodne okraje, politične občine in naselja. Tako
lahko na osnovi zaporedja objavljenih podatkov zelo podrobno spremljamo demografski razvoj od omenjenega leta dalje.
Tabela 1: Gibanje prebivalstva v občini Zreče v letih 1869-2004
(Vir: SURS)
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Grafikon 1: Gibanje števila prebivalstva v občini Zreče v letih
1869-2004 (Vir: SURS)

Primerjava podatkov iz tabele kaže, daje število prebivalstva na
Zreškem v obravnavanem obdobju večinoma naraščalo. V prvih desetih
letih popisnega obdobja je število prebivalcev stagniralo. Na prehodu v
20. stoletje je število prebivalcev enakomerno naraščalo, vendar omembe vreden porast beležimo šele ob popisu leta 1948. Verjetno lahko pripišemo porast prebivalstva pred prvo svetovno vojno dejstvu, da je steklarstvo, gozdarstvo in fužinarstvo v tem obdobju zaposlovalo večje število ljudi, zato ni prihajalo do večjih migracij, ki bi povzročile nazadovanje števila prebivalcev. Po prvi svetovni vojni pa je pozitivna demografska slika rezultat industrializacije Zgornje Dravinjske doline. Močan
porast prebivalstva v drugi polovici 20. stoletja je posledica sodobnega
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industrijskega razvoja, ki gaje narekovala kovaška industrija, ki seje v
Zrečah v tem času močno razvijala.
Podatki popisov prebivalstva na Zreškem od leta 1869 do 2004
kažejo, da seje število prebivalstva v zadnjih 135 letih spreminjalo. Ob
prvem popisu prebivalstva leta 1869 je na omenjenem ozemlju živelo
3343, leta 2004 pa 6379 prebivalcev. Podatki kažejo, da seje prebivalstvo skoraj podvojilo. Tako je leta 2004 na območju občine Zreče živelo
skoraj 91 % več prebivalcev kot leta 1869.
Največji porast prebivalstva v obravnavani občini beležimo v obdobju 1971-1981. Statistični podatki ponazarjajo, da seje število prebivalstva leta 1981 v primerjavi z letom 1971 povečalo za 27 %. V zadnjih
tridesetih letih seje število prebivalstva v občini Zreče konstantno povečevalo, z izjemo popisa leta 1991, ko beležimo rahel upad (1,4 %) v primerjavi z letom 1981.
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Tabela 2: Prebivalstvo po naseljih občine Zreče v letih 1971—
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Za obdobje prvih rednih popisov prebivalstva je torej značilna
stagnacija števila prebivalstva, ki pa ni prinesla večjih populacijskih
premikov.
Med zadnjim avstroogrskim popisom in prvim popisom v stari Jugoslaviji je predvsem prva svetovna vojna prispevala k negativni demografski statistiki. Naravni prirastek je bil tako zelo nizek zaradi nizke
rodnosti in visoke umrljivosti. Tako seje v obdobju 1910-1931 število
prebivalstva na Zreškem le rahlo povečalo (za 96 prebivalcev).
Po prvi svetovni vojni, v Kraljevini SHS in kasnejši Kraljevini Jugoslaviji, so se močno spreminjali pogoji za demografski razvoj Slovenije. Tudi v Zrečah je prišlo zaradi spleta različnih okoliščin do procesov,
ki so povzročili pozitivno demografsko strukturo. V leto 1917 namreč
segajo začetki zreške industrije, ko je gospodarska kriza pokazala, da
bo zaradi izčrpanosti zalog treba zapreti donosne rudnike v Radani vasi.
Tovarna kovanega orodja je bila ustanovljena v pravem času, saj je zaradi zaprtja rudnikov grozila velika stopnja brezposelnosti.
Prvi popis po drugi svetovni vojni v novi Jugoslaviji leta 1948
kaže 7 % rast v primerjavi z letom 1931. Tako stanje tega popisa je že
rezultat povojne rasti prebivalstva. Tako kot v Zrečah se je število prebivalstva povečalo v vseh lokalnih središčih Podpohorskih goric z Dravinjskimi goricami. To povečanje prebivalstva pa je posledica razmaha
industrije.
Občuten upad števila prebivalstva v primerjavi z letom 1931 je
čutiti leta 1948 v naselju Gorenje pri Zrečah (65 prebivalcev oziroma
33 %).
Prav industrializacija pa je vzrok, daje od prvega splošnega popisa v novi Jugoslaviji leta 1948 prebivalstvo občine Zreče naraščalo. Do
leta 1971 je ta rast enakomerna, po tem letu pa beležimo skokovit porast števila prebivalcev. Kovaška industrija se je kot prevladujoča panoga v tem času razvijala ne samo zaradi domače delovne sile, ampak tudi
zaradi priseljevanja večjega števila tujih strokovnjakov in delavcev tako
iz Slovenije kot tudi iz drugih delov Jugoslavije.
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Kljub temu daje prebivalstvo celotne današnje občine Zreče leta
1981 beležilo porast v številu prebivalcev glede na prejšnja popisna leta,
se srečamo z omembe vrednim upadanjem prebivalstva v desetih naseljih, ki so najbolj oddaljena od krajevnega centra. To so naselja Bezovje nad Zrečami, Boharina, Crešnova, Gračič, Koroška vas, Loška Gora,
Padeški Vrh, Radana vas, Resnik in Skomarje. Iz podatkov je razvidno,
da prebivalstvo zapušča podeželje. Verjetno lahko vzroke za odseljevanje poiščemo tudi v neperspektivni kmetijski proizvodnji, ki ni dajala dovolj kruha za preživetje prebivalstva, hitro razvijajoča industrija v
Zrečah pa je potrebovala novo delovno silo in s tem nudila socialno varnost prebivalstvu. Nasprotno pa je v omenjenem popisnem obdobju močno poraslo prebivalstvo v naseljih Nova Dobrava in Zgornje Zreče, kar
je dokaz, da so potekali premiki prebivalstva med posameznimi naselji
znotraj občine. Spregledati ne smemo tudi dejstva, da seje prebivalstvo
v omenjenem obdobju izseljevalo iz občine, obenem pa seje priseljevalo
novo, saj je v občini industrijska proizvodnja rasla, s tem pa potrebe po
zaposlitvi čim večjega števila kvalificirane delovne sile.
Precej drugačne značilnosti populacijskega razvoja prinaša obdobje 1981-1991, ko se pojavi depopulacija, saj število prebivalstva po dolgoletnem naraščanju upade za 81 prebivalcev.
Depopulacijo zasledimo v desetih naseljih občine Zreče. Izstopata naselji Resnik in Skomarje (19 % in 15 % depopulacija).
Leta 2004 je v občini Zreče živelo 14 % več prebivalcev kot leta
1991. Kljub vidnemu porastu števila prebivalcev v občini še vedno zasledimo depopulacijo v nekaterih hribovskih naseljih, vendar razveseljuje
dejstvo, da je ta upad dosti manjši kot v prejšnjem popisnem letu.
Zelo zanimiva je primerjava spreminjanja prebivalstva v največjem naselju občine Zreče in v Skomarju, ki se srečuje z depopulacijo.
Samo naselje Zreče (prej Nova Dobrava, Spodnje in Zgornje Zreče) je
v desetletju 1971-1981 doživelo pravo demografsko eksplozijo. Število prebivalstva naselja Zreče je bilo leta 1981 kar za 76 % višje kot leta
1971, medtem ko seje število prebivalstva v naselju Skomarje v enakem
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obdobju zmanjšalo za 6 %. Da se naselje Skomarje srečuje z velikimi demografskimi spremembami, govori dejstvo, da seje v zadnjih štiridesetih letih število prebivalstva zmanjšalo za 49 %, kar je vidno iz spodnjega grafikona
Grafikon 2 in 3: Prebivalstvo naselij Zreče in Skomarje v letih
1961-2004 (Vir: SURS)

Porast prebivalstva občine Zreče v letih 1991-2004 za 790 prebivalcev je posledica velikega porasta prebivalstva do leta 1995, kar kaže
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analiza naravnega in selitvenega gibanja števila prebivalcev v obdobju
1995-2004. V omenjenem obdobju je viden porast le za 109 prebivalcev
oziroma 2 %. Iz teh podatkov lahko razberemo, da sama naravna rast
prebivalstva ne pokaže dejanske rasti. Pomemben regulator rasti prebivalstva so selitve, ki so zamotan proces. Primerjave kažejo, da je selitveni prirast oziroma razlika med številom priseljenih in odseljenih v obravnavanem obdobju nihala, v zadnjih dveh letih pa beležimo negativni selitveni pri rast. Primanjkljaj prebivalcev v selitveni bilanci je nadomeščal
naravni prirastek, kije bil z izjemo leta 2004 vsa zadnja leta pozitiven.
Tabela 3: Naravno in selitveno gibanje števila prebivalcev v letih
1995-2004 (Vir: SURS)
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1.1 Starostna struktura prebivalstva
Med demografskimi strukturami je starostna struktura prebivalstva še posebej pomembna, saj odseva pretekle in sedanje demografske
režime, nakazuje pa tudi gibanje prebivalstva v prihodnosti. Starostno
strukturo prebivalstva prikazujemo s starostno piramido.
Na starostno strukturo vplivajo različni vzroki, med katerimi izstopajo rodnost, smrtnost in selitveno gibanje.
Prebivalstvo občine Zreče se stara, kar je predvsem posledica
upada števila rojstev in podaljševanja življenjske dobe.
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Do leta 1981 ni prišlo do večjih sprememb v starostni strukturi
prebivalstva. V popisnem obdobju 1981-1991 seje delež mladega prebivalstva (0-19 let) precej zmanjšal, močno pa se je povečal delež zrelega prebivalstva, kar že kaže na trend staranja prebivalstva. Do največjih sprememb v starostni strukturi prebivalstva je prišlo po letu 1991.
V tem obdobju seje nadaljeval in postal še izrazitejši trend zmanjševanja števila mladega prebivalstva in povečevanja števila starega prebivalstva (nad 65 let).
V obdobju 1991-2001 je tako prišlo do velikih sprememb v starostni strukturi prebivalstva.
Grafikon 4: Starostna struktura leta 2002 (Vir: SURS)
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Po zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 je v občini Zreče prebivalo 6245 ljudi, od tega 3151 moških in 3094 žensk. Čeprav je število dokaj izenačeno, prihaja do večjih razhajanj pri starostni skupini nad
65 let. Leta 2002 je bilo v Zrečah 11 % starih nad 65 let. Po izračunu je
bilo tako kar 61 % več žensk kot moških te starostne skupine, kar dokazuje višjo življenjsko starost žensk. V starostni skupini 0 do 19 let je bilo
838 moških in 771 žensk. Bolj kot to razmerje, ki prikazuje dokaj izenačeno število v tej starostni strukturi, na spodnjem grafikonu vidno izstopa upadanje rodnosti v zadnjih letih. Podrobnejši pregled in primerjava s prejšnjimi obdobji izkazuje, da je zelo viden primanjkljaj otrok,
starih 0-9 let, kar lahko v prihodnosti posledično prinese številne težave, ki se bodo odražale na različnih področjih. Zaradi nizke rodnosti
se rušijo razmerja med generacijami in prebivalstvo se hitro stara. Neugodno razmerje med mlado in staro generacijo se odraža v oženju populacijske piramide.
Starostni indeks leta 2002 je bil že zelo neugoden in kaže na velik
delež starega prebivalstva. To nakazuje, da lahko v prihodnosti pričakujemo še izrazitejše povečanje deleža starega prebivalstva.
V starostni strukturi prebivalstva se kažejo razlike tudi med samimi naselji v občini. Delež mladega in zrelega prebivalstva imata obravnavani naselji v ravninskem (Zreče) in hribovitem reliefu (Skomarje)
enak. Nekoliko večji delež starega prebivalstva in s tem manj ugoden
starostni indeks ima naselje Skomarje, kjer lahko v prihodnosti pričakujemo še večji delež starega prebivalstva.
Tabela 4: Starostna struktura prebivalcev naselij Skomarje in
Zreče po starostnih skupinah leta 2002 (Vir: SURS)
Starostne skupine
0-19 let
20-44 let
45-64 let
nad 65 let
skupaj

Zreče
752
1199
692
252
2895

%
26
41
24
9
100

Skomarje
49
64
53
23
189

%
26
34
28
12
100
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1.2 Izobrazbena struktura prebivalstva
Zelo pomemben kazalec pri proučevanju prebivalstva je izobrazbena struktura, saj se z njo lahko ugotavlja razvitost posamezne občine
oziroma posameznega območja.
Pri pregledu izobrazbene sestave prebivalstva v občini Zreče skozi zadnji dve desetletji ugotovimo, da se izobrazba prebivalstva vseskozi
izboljšuje. Leta 1981 je bilo kar 63 prebivalcev brez vsakršne izobrazbe
(sem niso všteti tisti z nepopolno osnovno šolo), leta 2002 pa 28.
Na začetku osemdesetih let je bila izobrazbena struktura zreškega prebivalstva zelo neugodna. Iz spodnje tabele je razvidno, daje bil v
letu 1981 zelo visok delež prebivalstva z osnovnošolsko izobrazbo. Zelo
majhen delež prebivalcev Zreč, starih nad 15 let, je imelo višjo ali visoko stopnjo izobrazbe.
Po letu 1981 so spremenjene in zahtevnejše razmere v zreškem
gospodarstvu zahtevale specializirano proizvodnjo s prodorom tehnološke modernizacije. Te razmere so močno vplivale na izboljšanje izobrazbene strukture prebivalcev v občini Zreče. Tako je leta 1991 močno porasel delež prebivalcev s srednjo strokovno izobrazbo. Za kar 210 % v
primerjavi z letom 1981 je naraslo število prebivalcev občine z višjo izobrazbo in za 162 % tistih z visoko izobrazbo.
Tabela 4: Prebivalstvo po izobrazbi v občini Zreče (stari nad 15
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Poletu 1991 se nadaljuje trend naraščanja izobrazbe prebivalstva.
Predvsem se povečuje delež prebivalcev z višjo in visoko šolo, zmanjšuje
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pa delež prebivalcev, ki imajo nepopolno osnovnošolsko izobrazbo. Leta
2002 seje tako v primerjavi z letom 1991 za 64 % zmanjšal delež tistih z
nepopolno osnovnošolsko izobrazbo in za kar 132 % povečal delež prebivalcev z visokošolsko izobrazbo.
Na eni strani se izboljšuje izobrazbena sestava domačega prebivalstva, na drugi pa tudi priseljeno prebivalstvo prispeva k boljši izobrazbeni sestavi, saj se priseljujejo večinoma ljudje, ki imajo vsaj srednješolsko izobrazbo.
Pričakovati je, da se bo izobrazbena struktura v prihodnosti še izboljšala, saj vodilna zreška podjetja narekujejo potrebo po kvalilicirani
delovni sili. Zavedajo se namreč dejstva, daje realizacija nekaterih razvojnih programov odvisna predvsem od ustreznih strokovnih kadrov.

2. Zaposlitvena sestava prebivalstva
Zaposlitvena sestava prebivalstva posredno in neposredno razkriva pomen posameznih dejavnosti na nekem območju. S spreminjanjem
zaposlitvene strukture je povezan razvoj, obenem pa tudi usihanje nekaterih panog.
Korenite spremembe v zaposlitveni strukturi so se tako kot v
vseh tranzicijskih državah s planskim gospodarstvom dogajale tudi v
Sloveniji. Glede na zaprtost trgov in dogovorno ekonomijo se gospodarstva tranzicijskih držav niso razvijala v skladu s tržnimi zakonitostmi
globalnega sveta. Zato je s padcem berlinskega zidu in končanjem hladne vojne prišlo do velike krize v teh gospodarstvih. Za slovensko gospodarstvo lahko trdimo, daje bilo med najbolj razvitimi gospodarstvi tranzicijskih držav. Tradicija industrijske proizvodnje in usposobljena delovna sila sta bili osnova relativne uspešnosti slovenskega gospodarstva.
Osamosvojitev Slovenije v začetku devetdesetih let, sprememba družbenega sistema, izguba jugoslovanskega trga in globalizacijski procesi
so pomenili za slovensko gospodarstvo velik izziv. Težave so se pričele
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konec osemdesetih let z začetkom razpadanja prej enotnega jugoslovanskega trga. Najbolj so se odražale v starih industrijskih centrih. Okolja, ki
so pravilno ocenila situacijo in pričela s pravočasnim prilagajanjem novonastalim gospodarskim in političnim razmeram, so z manj težavami preživela začetke tranzicije. V Sloveniji tako število zaposlenih upada na eni
strani kot posledica gospodarske recesije, na drugi pa postajajo delovna
mesta v obdobju dinamičnega gospodarskega razvoja čedalje bolj fleksibilna, saj od zaposlenih zahtevajo drugačna in nova znanja ter delovne
spretnosti. Prav tako naše gospodarstvo, zlasti izvozno usmerjeno, posluje v mednarodnem konkurenčnem okolju, zato procesi globalizacije silijo gospodarske subjekte k čim bolj racionalnemu zaposlovanju najkvalitetnejše delovne sile. S tem je povezana brezposelnost, katere vzroke je treba iskati v upadanju industrijske proizvodnje, avtomatizaciji dela v vseh
dejavnostih, uvajanju novih tehnologij in zapiranju neuspešnih podjetij.
Zaposlitvena struktura prebivalstva občine Zreče se je skozi popisna obdobja močno spreminjala. Industrializacija ni prinesla samo novih delovnih mest, ampak je posledično vplivala na strukturo prebivalstva, urbani razvoj mesta in družbeni standard. Sodobni procesi so pripomogli k razvoju novih dejavnosti, zlasti storitvenih, ki so vir številnih novih delovnih mest. Z uspešnim prilagajanjem tržnim zakonitostim je gospodarstvo občine Zreče ustvarilo nova delovna mesta in občina predstavlja zaposlitveni center ne le za lastno prebivalstvo, ampak
tudi za prebivalce okoliških občin.
Z razmahom industrije seje zmanjševal delež kmečkega prebivalstva. Namesto agrarnega se je tako v mestnih kot podeželskih naseljih
vse bolj uveljavljal sloj neagrarnega prebivalstva, ki je temeljito spremenil podobo pokrajine. Hitra industrializacija je sprožila deagrarizacijo
in industrializacijo, mobilnost delovne sile in blaga, rušile so se stare
vrednote in spreminjal seje način življenja.
Človeštvo se danes srečuje z različnimi problemi, povezanimi s
prehodom v postindustrijsko obdobje, ki ga označuje odprto svetovno gospodarsko tržišče. Proces deindustrializacije je posledica tehnološkega
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napredka in gospodarskega razvoja razvitih ekonomij. Spremembe so
vplivale na strukturo industrije, povečala seje industrijska proizvodnja,
kljub močnemu zmanjšanju števila zaposlenih delavcev v sekundarnem
sektorju. Vse več prebivalstva se na račun tega zaposluje v terciarnih in
kvartarnih dejavnostih.
Za natančnejše razumevanje je nujno poznavanje osnovnih značilnosti in zakonitosti družbeno-gospodarskega prehoda, ki je bil izpeljan v občini.
Delež kmečkega prebivalstva je eden temeljnih kazalcev, ki opredeljujejo gospodarsko razvitost nekega območja. Manjši kot je delež
kmečkega prebivalstva, razvitejša je družba.
Podobno kot drugje v Sloveniji se je tudi na Zreškem delež tega
prebivalstva nenehno zmanjševal, posledično pa seje večal delež prebivalstva, zaposlenega v nekmetijskih dejavnostih.
Kmetijstvo kot v preteklosti prevladujoča dejavnost, kije zaposlovala velik delež aktivnega prebivalstva, je z zgodnjim razvojem nekmetijskih dejavnosti izgubljalo svoj pomen. Zaradi hitre industrializacije
po drugi svetovni vojni je bilo leta 1961 v kmetijstvu zaposlenih le še 27
% aktivnih prebivalcev. Do leta 2001 je delež kmečkega prebivalstva na
Zreškem upadel na 6,7 % delovno aktivnega prebivalstva.
Najintenzivnejše razslojevanje kmečkega prebivalstva je bilo tako
na Zreškem kot tudi na območju celotne države v obdobju 1971-1981.
V desetletju pred osamosvojitvijo se je deagrarizacija zmanjšala zaradi
splošne gospodarske krize, ki se je pojavila v državi kot posledica različnih procesov, povezanih z razpadom prej enotnega jugoslovanskega
trga. Konec 80. in v začetku 90. let so tako marsikje po državi zaradi
omenjenih sprememb zabeležili presežek delavcev. Nemalokrat so tem
delavcem ponudili relativno visoke odpravnine in predvsem tisti, ki so
imeli doma manjšo kmetijo, so v ta kompromis tudi privolili. To potrjujejo statistični podatki, ki dokazujejo, daje bilo v kmetijskih dejavnostih
leta 1981 na Zreškem zaposlenih samo 2,3 % delovno aktivnih prebivalcev, leta 1991 pa kar 18,6 % ali sedemkrat več kot desetletje poprej.
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Grafikon 5: Število delovno aktivnega prebivalstva po sektorjih
dejavnosti v občini Zreče v letih 1981-2001 (Vir: SURS)

Primerjava zaposlenih po dejavnostih v obdobju po letu 1981
tako kaže na velike spremembe. Povečanje števila delovno aktivnega
prebivalstva v zadnjih letih je odraz povečanega zaposlovanja v storitvenem sektorju. Leta 2001 je znašal delež zaposlenih v storitvenem sektorju 40 % delovno aktivnega prebivalstva, v primerjavi z letom 1981 pa
seje število zaposlenih v tem sektorju dejavnosti podvojilo.
Število zaposlenih v sekundarnem sektorju dejavnosti na Zreškem je bilo bolj ali manj konstantno v celotnem popisnem obdobju v
letih 1981-2001. Rahel porast je bil zabeležen samo v letu 1991, ko je
delež zaposlenih v sekundarnem sektorju narasel za 8 % v primerjavi z
letom 1981.
Pomemben prispevek k rasti zaposlenosti je treba pripisati tudi
ugodnejšim gospodarskim gibanjem, ukrepom aktivne politike zaposlovanja in uspešnemu sodelovanju med različnim inštitucijami tako na lokalni, regionalni kot tudi na državni ravni.
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V zadnjem popisnem letu je ponovno viden močan upad števila zaposlenih v kmetijskih dejavnostih oziroma v primarnem sektorju.
Vzrok tega je predvsem zaposlitev prebivalcev iz okoliških hribovskih
kmetij v zreških podjetjih. Kmetije v tem delu Pohorja tako izgubljajo
prvotno podobo zaradi opuščanja kmetovanja. Na kmečkih posestvih
prebiva večinoma staro prebivalstvo, ki se z majhnimi kmetijami ne
more prilagoditi sodobnim trendom gospodarjenja. Posamezne kmetije
si iščejo svoj vir dohodka v kmečkem turizmu, saj so v tem delu Pohorja velike naravne danosti za to obliko turizma.
Ce strnemo statistično analizo zaposlitvene strukture v občini
Zreče, ugotovimo, da je bila veliki meri odvisna od razvoja industrije.
Prav ta je močno vplivala na strukturo prebivalstva, urbani razvoj mesta in družbeni standard.
Na prehodu v novo tisočletje labko trdimo, daje 20. stoletje pomenilo čas industrijske civilizacije. Razvoj industrije v Zrečah je potekal drugače kot v celotni državi, kar je posledica naravnih in družbenih razmer v tem okolju.
V prihodnosti se bo morala razpoložljiva delovna sila v večji meri
prilagajati spremenjenim razmeram na trgu delovne sile. Dodatno izobraževanje in usposabljanje bo predpogoj za zaposlovanje. Samo visoko
kvalificirana delovna sila lahko zagotovi razvoj inovativnih in visokotehnoloških podjetij.
Zavedati se moramo dejstva, da samo uspešno gospodarstvo labko ustvarja privlačno okolje, ki se odraža v visokem slandardu kraja in
v zagotavljanju nastanitvenih, kulturnih, športnih, izobrazbenih in zaposlitvenih možnosti prebivalstva.
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Heraldični simbol Občine Zreče
V tem besedilu so strokovno obravnavani simboli Občine Zreče. Zaradi boljšega pregleda so orisani čas in razmere, v katerih so nastajale osnove za slovensko krajevno simboliko po osamosvojitvi Slovenije, saj bi samo ožja obravnava grba Občine Zreče učinkovala kot
samosvoj torzo in ne bi bilo moč zaznavati njegove vraščenosti v celoto slovenske krajevne simbolike. Povedano v prispodobi: predstavljal
bi samo deblo nekega drevesa brez njegovih korenin in brez krošnje.
Zreški grb je eden redkih v Sloveniji, ki ga je zasnoval dr. Otorepec,
naš edini in odlični sfragistik - preučevalec srednjeveškega pečatoslovja, ki je seveda dobro poznal tudi osnove heraldike, saj se je krajevna heraldika v precejšnji meri razvila prav iz srednjeveških pečatov kot primarnih osnov za sekundarne simbole. Tudi zreški grb je tipičen primer razvoja heraldičnega simbola iz sfragističnega, s to posebnostjo, da ta ni nastal v srednjem veku kot velika večina drugih,
temveč v informacijski dobi, torej z zamudo dobrega pol tisočletja po
nastanku pečata, ki mu je nudil osnovo. Iz arhivskih dokumentov je
moč razbrati vodilno vlogo dr. Otorepca pri nastajanju tega simbola

Valtjurečič,
heraldik in veksilolog
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kakor tudi discipliniranost občinskih organov pri sodelovanju z njim.
Takšno sodelovanje je v sloveniji redkost, a hkrati tudi edina osnova za uspešno povezavo prastare kulturne dediščine (pečat zreških
graščakov) s potrebami današnjega časa. Ohranjeni »papirji« in tudi
končni izdelek te ekipe (»zeleno srce Pohorja«) dokumentirajo modrost tedanjega občinskega vodstva.
Obravnavati je torej treba celotno simboliko Občine Zreče. Za
to, da bodo simboli slovenskih občin utemeljeni v heraldiki (grboslovju), smo se odločili že na začetku naše samostojnosti, zato jih moramo
obravnavati kot celoto. Občinske simbole torej predstavljajo grl), zastava in potrditvene prvine, kamor štejemo štampiljko, žig in pečat.
Nekatere občine se oskrbijo še s četrim simbolom, občinsko himno,
ki pa nima uradnega pomena. 0 (strokovno izvedenih) zastavah na
splošno govorimo lahko le tedaj, kadar so izvedene iz določenega temeljnega grba, seveda po ustreznem veksilološkem (zastavoslovnem)
pravilniku, kot je npr. Kroji zastav različnih rangov v državni ureditvi. O strokovno izvedenih štampiljkah občin (te so za vsakdanjo
prakso najprimernejše in zato tudi najbolj razširjene) govorimo tedaj, kadar ustrezajo predpisom in splošno priznanim oblikovalskim
normam.
Slovenija seje osamosvajala v letih 1991-1992. K odločitvi naše
tedanje oblasti za heraldiko stajo vodila dva vidika. Prvi je bil ta, da naj
bi se mlada država tako kar najhitreje in najučinkoviteje legimitirala
pred t. i. zahodnim svetom kot srednjeevropska kultura z lastno tisočletno identiteto. Drugi vidik je bil zagotovljen v bogatem heraldičnem izročilu slovenskih zgodovinskih dežel, kar je temu načinu predstavitve
nudilo dokaj solidno osnovo.
Takrat so o tem projektu odločali na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) pod vodstvom ministra Igorja Bavčarja. Pri tem je šlo predvsem za krajevno heraldiko, torej za grbe slovenskih zgodovinskih trgov
in mest, ki so bili večinoma že v preteklosti sedeži občin. Ob tem je bilo
treba ustvariti tudi mnogo novih istovetnostnih simbolov za vse tiste
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kraje, ki niso bili nosilci zgodovinskih simbolov, a so postali sedeži 110voimenovanih občin.
Poglejmo si vsaj površno razvoj heraldike v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Po letu 1945 je revolucionarna oblast preprosto poinetla z
vso dotedanjo simboliko, ne glede na njeno preteklost. Tako kot domala
ves tedanji t. i. vzhodni svet je tudi Republika Slovenija (v letu 1946) zasnovala republiški grb, kije imel za svoj bistveni atribut (glavni predstavitveni predmet oz. pojem) simbol OF, Triglav. Pod lik stilizirane gore
Triglav so narisali tri valovnice kot simbol slovenskega pomorstva, celoto slovenskega simbola pa sta tvorila še dva žitna snopa, povzeta po vzoru drugih jugoslovanskih republik. V tedanjem slovenskem simbolu nastopata dva pšenična snopa z veznim trakom v barvah slovenske zastave
spodaj ter z rdečo zvezdo zgoraj. Ta emblem je obvladoval slovenski politični prostor vse do leta 1991, ko so nastopile družbene spremembe.

Slika l:ARS št.
6507. Listina z dvema
pečatoma, od katerih
drugi prikazuje grb:
z dvema rastlinskima
listoma je upodobljeno
srce
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Seveda tudi druga jugoslovanska simbolika ni bila izvirna, saj je
tesno slonela na sovjetski realsocialistično stilizirani »heraldiki«. Tako
so bili vsi »grbi« tedanjega socialističnega sveta izvedeni stilno enotno
po šabloni ruskega državnega simbola, »grba«: dva snopa nekega klasja,
riža, tobaka, maka ali kakšnega vejevja sta oklepala osrednji simbol, ki
je bil ponekod vzet iz zgodovine, drugod iz poljedelstva in iz industrije
ali pa preprosto iz fantazije. Sovjetske in domala vse socialistične »grbe«
je spodaj vezal trak v določenih barvah, zgoraj pa je vrhove snopov ločevala največkrat rdeča peterokraka petžarna zvezda.
Tedanje jugoslovanske oblasti so oblikovale novo simboliko. Pri
tem je zanimivo, da so za posamezni simbol obdržali staro ime »grb«,
medtem ko je poimenovanje celote (torej heraldika) postalo za dolga desetletja pravi tabu. Seveda gre pri tem predvsem za filozofski paradoks,
kajti po nekaj desetletjih je bilo treba priznati, da uporabljana emblemografija sploh ne sodi v heraldiko. Zaradi tega smo se morali v devetdesetih letih, ko smo se soočili z zahodnim svetom, jasno opredeliti za
pravo heraldiko. Sovjetsko stilizirana nas je namreč preveč potiskala na
vzhod, v t. i. komunistični svet, od katerega smo se hoteli (vsaj formalno) čim bolj oddaljiti.
Zanimiva je primerjava francoske, »napoleonske« heraldike v
času cesarstva Napoleona I. (konec 18. stol.) in »stalinistične« heraldike
od konca prve svetovne vojne pa vse do sredine devetdesetih let. Napoleon je po zmagi francoske revolucije zgodovinsko (imenovano tudi klasično heraldiko) preprosto izbrisal iz tedanje francoske kulture. Ob spoznanju, da državni sistem praktično ne more funkcionirati brez simbolike, sije omislil zgodovinski heraldiki podobno, vendar močno emblemografizirano in hkrati hierarhizirano znakoslovje, ki ga izvirna heraldična umetnost nikoli ni sprejela. Kljub temu se še danes, po dveh stoletjih, pojavljajo njeni fragmenti, tu in tam tudi še pri nas. Vsaj omembe vredno je tudi poigravanje Hitlerjeve Nemčije s heraldiko, iz katere
so želeli ustvariti »izvirno« nemško (nacionalsocialistično) heraldiko.
Tako kot nekoč Napoleonov režim je tudi sovjetski boljševistični režim
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pod Leninom in kasneje pod Stalinom pometel z vso rusko zgodovinsko heraldiko (v slogu Lenina: zrušiti stari svet in na njegovih ruševinah ustvariti novo družbo) in ustvaril svoj lastni sistem simbolike. Vsak
družbeni red jo nujno potrebuje za lažje obvladovanje oblasti, bodisi za
utrjevanje nove hierarhije bodisi za simboliziranje svojega »novega« sistema. Seveda je v tem tudi razmeroma velik del dejanske »dekoracije«
tako celotne strukture vsakdanjega življenja (emblemi in zastave) kakor
v njej nastopajočih institucij ter posameznikov (npr. policijske oznake,
vojaški čini ter državna in vojaška odličja).
Po vzoru srednjeevropskih kultur seje v Sloveniji šestdesetih let
začela heraldika najprej plaho »krasti« v turističnopropagandne materiale. Prav s heraldiko je namreč ustvarjanje zaupljivega vzdušja v družbi
relativno uspešno. Heraldika ima slikovito in živobarvno vsebino, ki človeka pritegne še s svojo zagonetnostjo, s čimer ustvarja občutek nečesa

Slika 2: ARS št. 6478.
Listina iz pribl. sredine
13 stol. nosi pečat s
trikotnim ščitom,
v katerem je iz dveh
rastlinskih listov
sestavljeno srce
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skrivnostnega. Tako so nastali še kar sprejemljivi, vsaj na videz preprostejši in hkrati tnarkantnejši zgodovinski grbi, kot je npr. celjski. Ljubljanski, kamniški, škofjeloški, novomeški in mariborski so strokovno
zahtevnejši, zato so raje uporabljali kar stare, preproste, a strokovno nedosledne upodobitve, pa še te so kar po domače dopolnjevali. Druga tedaj nastajajoča krajevna heraldikaje bila še zelo togo zasnovana. Pravzaprav je šlo za realsocialistično zasnovano emblemografijo, ki seje začela utrjevati po tehniško najrazvitejših državah vzhodnega sveta, torej v
tedanji DDR, Češkoslovaški in Poljski: žitno klasje, električni daljnovodi, tovarniški dimniki, strojni zobniki pa še kje kakšna smreka. V glavnem je šlo za oblikovalsko dopolnjevanje različnih oznak in simbolov iz
preteklih desetletij socialistične izgradnje (1950-1980), kije v teku desetletij uspelo ponovno rehabilitirati heraldični ščit. Tako so z vso možno menažerijo zapolnili bolj ali manj pravilno izrisani lik heraldičnega
ščita in ga še skombinirali z univerzalizmom atributov (univerzalizem
imenujemo pojav, pri katerem v grbu en, nekoliko dopolnjen atribut
predstavlja kar več predmetov in pojmov hkrati, kar je v izvirni heraldični gramatiki resnično povsem nesprejemljiv). Ne glede na vsebinsko
in upodobitveno nesprejemljivost teh znakov je bil napredek sedemdesetih let v tem, da so jih že imenovali grbi. Celoto te ustvarjalnosti smo
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šele na prehodu sedemdesetih v osemdeseta leta začeli imenovati heraldika. Te razvojne stopnice so nas skozi pol stoletja iskanj spet privedle
do več kot osemstopetdeset let stare vede, izvirne heraldike.
Pogled v čas nastajanja države Slovenije se nam najprej ustavi pri
junijski vojni 1991 in z njo občutku splošne sprostitve po razklenitvi jugoslovanskih spon. Takoj po vojni 1991 je bilo ustanovljeno slovensko
heraldično, genealoško in veksilološko društvo Slovenski ščit, ki seje
kasneje preimenovalo v Ileraldiea Slovenica. Zaradi prizadevanja tega
društva je dozorel tudi sklep o prvem zakonu v US (decembra 1993).
Po njem so občine dobile potrjeno pravico do ustvarjanja in uporabe lastnih istovetnostnih simbolov, torej grba, zastave in štampiljke.
Slovenija devetdesetih let je bila razdeljena na 12 večjih regij, te
pa na manjše ali večje število občin. Regije so dobile sedeže upravnih
enot MNZ. Odločeno je bilo, da bo imela vsaka upravna enota tudi lastno oznako za evidenčno tablico cestnih motornih vozil, na kateri naj
bi bil poleg črkovne in številčne oznake tudi simbol kraja v obliki grba.
hvidenčne tablice so torej dobile simbolno slikovno znamenje regije, ki
sojo predstavljale. Običajno so občine, v katerih je bil sedež regije, uporabljale isti simbol kraja. Kot je znano iz heraldičnega prava in iz teorije
istovetnosti, pa isti simbol (pravno) ne more hkrati predstavljati istovetnosti dveh različnih pravnih oseb.
Ko se je MNZ odločil za grbe na avtomobilskih tablicah, je minister za notranje zadeve predlagal heraldičnemu društvu, da pripravi
ustrezne grbe krajev. Novo in mlado društvo je imelo ustrezno strokovno znanje za izvedbo te naloge, za realizacijo naročila pa nobenih drugih možnosti. MNZ je zaupal naročilo drugemu inarketinškemu podjetju, ki je za 48 upravnih enot po regijah izdelalo 46 grbkov. Do pravega
ustvarjalnega dela na tem področju pa je prišlo šele v letu 1995, ko je tedanji minister za kulturo poslal na občine priporočilo, naj se občinska
simbolika izvaja strokovno.
Kasnejša praksa je pokazala, da je bil za ustvarjalno, strokovno
utemeljeno delo zakon iz leta 1993 nedorečen. Na osnovi prizadevanj
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Slika 4 A in li: »grb« in
zastava Občine Zreče
iz časov SR Slovenije.
C in l) predstavljata
dvoje preprostih
heraldičnih src
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društva in lokalnih samoupravnih oblasti je prišlo šele v aprilu leta
1997 do še enega zakona, ki obravnava simbole nasploh. Gre za t. i. Zakon o arhivskih gradivih in arhivih, popularno imenovan »ŽAGA«, ki pa
le predvideva registraeijo uporabljenih simbolov. ARS je začel ustvarjati, vendar seje kmalu izkazalo, da zaradi nedorečenosti temeljnega heraldičnega zakonu (1993) ni mogoče delati strokovno zadovoljivo. Nobeden od zakonov namreč ne omogoča ustvarjanja podzakonskih aktov,
po katerih bi bilo možno zgledno strokovno delo na področju slovenske
krajevne heraldike. Tako je bilo do leta 2000 pod strokovnim vodstvom
Heraldice Slovenice že izdelano nekaj deset občinskih simbolov. Zaradi pomanjkljivosti omenjenega zakona seje začelo že na samem začetku ustvarjanja heraldične simbolike pojavljati samovoljno nestrokovno
ustvarjanje občinskih grbov in zastav. Vsaj nekateri med njimi bi bili s
heraldizacijo (restitucijo heraldike) pogojno sprejemljivi.
V obdobju največjega gospodarskega razvoja (šestdeseta leta) so se
začele industrijsko razvijati tudi Zreče. Marljivi Pohorci so zbrali svoje
kovače in se lotili industrijskega kovaštva, predvsem kovanega orodja,
ki ga ni nikoli dovolj, potrebe razvijajoče se tehnike pa hkrati zahtevajo
vedno nove vrste orodij. To je širšemu področju prineslo relativno blagostanje, ki, kot vemo, posledično omogoča kulturno nadgradnjo. Tudi
v Zrečah se je pokazala potreba po istovetnostnem simbolu za predstavitev lastne industrijske ustvarjalnosti, pa tudi razvijajočega se turizma.
V drugi polovici osemdesetih let je iz elementov, ki so bili tedanjemu

c9sk^>
18 7 | Z H E S K I Z 11 O R N I K 2 0 0 6

A

B

C

»delovnemu človeku« najbolj pri roki, nastal simbol kraja. V emblemu so upodobili kovaški stroj in še nekaj orodnih predmetov. Tudi
pohorske gozdove so ovekovečili s silhueto smreke. Zal pa so uporabili že zdavnaj preživeli stil »grba«. Kakor koli že, tisti znak štejemo
za prvi simbol Zreč. Po svojem stilu sodi v pozna sedemdeseta leta in
je (sicer zapozneli) tipični predstavnik prebujanja heraldike v socialističnem svetu. Ta občinski simbol je bil zasnovan v letu 1987 (slika
4, A in B). V svojem zapisu celo dr. Otorepec piše, da »bolj spominja
na tovarniško značko kot na heraldični grb mesta in občine«. Ker njegova upodobitev v nobenem detajlu ne ustreza heraldičnim normam,
gre torej za emblem. Tako ga opredeljuje že prvi heraldični aksiom,
ki za grb predvideva ščit kot edino heraldično priznano obliko in izključuje vse pismenke.
Naslednji poskus zreške občine sega v čas samostojne Slovenije. Statutarno-pravna komisija Občine Zreče, katere predsednik
je bil Boris Podvršnik, se je namreč v začetku leta 1995, natančneje 14. 2. 95, pisno obrnila na Zgodovinski institut Milka Kosa pri
SAZU. Prof. dr. Božu Otorepcu so izrazili željo po strokovni pomoči pri ustvarjanju heraldičnega simbola kraja (in občine). Dr Otorepec jih je povabil na posvet v Ljubljano, kjer jim je predlagal raziskavo zgodovinskih temeljev kot osnovo za strokovno utemeljeno delo.
Kolikor je moč sklepati po občinskem arhivu, je prof. Otorepec dne
23. 2. 1995 statutarno-pravni komisiji na Občini Zreče poslal naslednjo pošto:
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»V zvezi z Vašim dopisom št. 061-3/95-OŽ z dne 14. t. m. Vam v
prilogi pošiljam kratek referat o možnostih izbire novega grba občine
Zreče.
Navedel sem vse možnosti, ki lahko pridejo v poštev, na Vas pa
je, da se odločite. Kot omenjam na koncu, gre za vedno ponavljajočo se
dilemo izbire med vsebino in obliko. V heraldiki, kjer gre za grbe kot
barvne znake, oblikovane po določenih heraldičnih pravilih, je seveda
poudarek na jasni prepoznavni podobi grba, ta pa je predvsem v enostavni vsebini.
Kot omenjam na koncu, sem seveda na voljo tudi za ustni pogovor bodisi o heraldiki na splošno bodisi o eventualnem grbu /reč, tudi
z morebitnim oblikovalcem novega grba.
Z lepimi pozdravi, dr. Božo Otorepec.

Grb mesta Zreče
Kraj Zreče se kot »REČE« prvič omenja leta 1206, ko je v neki listini Otokarja iz Konjic omenjen kot priča Rupert »de Reetsach« (Kos,
Gradivo V, št. 109). Leta 1272 se omenjajo Spodnje Zreče (de Inferiori Retschach), leta 1281 pa neka posest »pod gradom Freudenbergoin v
(Z)rečah« (sub castroVrevdenberch in Reschach). V 14. stol. se kraj redno imenuje Reče (Roetschach, Retschach), tako daje možno, daje oblika Zreče nastala iz nem. ze Retschach oz. zu Retschach, da se je torej
prostorski predlog združil s krajevnim imenom.
Na strmem grebenu Brinjeve gore v naselju Zgornje Zreče, SV od
romarske cerkve Matere Božje, je v začetku 13. stol. stal grad z nemškim
imenm Freudenberg, to je »srečna gora« ali tudi »srečni grad« (bolje »vesela gora«, op. V. J.), kar je po mnenju Stegenška (Konjiška dekanija,
str.290) nastalo iz napačnega prevoda imena Zreče, ki pomeni obrečje,
porečje. Ime Zreče so tedaj tolmačili s pomenom sreča, nemško Freude,
od tod nemško ime gradu Freudenberg.
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Slika 6: Možni grbi in
zastave Občine Zreče.
Siva barva predstavlja
rumeno, črna zeleno

štampiljka I

iP-Eč/

štampiljka II

Vitezi » von Kreudenberg« oziroma Zreški se omenjajo od začetka 13. stol. dalje - prvič leta 1224 kot »Ortolfus de Vreudenberch« (Kos,
Gradivo V, št. 386).
Prvotni Zreški so bili v sorodu s Konjiškimi, v grbu pa so imeli padajočo škarnico. Izumrli so na začetku 14. stol., grad pa so podedovali
sorodniki Helfenberški. 1364. leta je prešel grad v last grofov Celjskih,
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ki so imeli tu svoje graščake. Med njimi je bil tudi Jurij s Freudenberga,
čigar pečat z velikim srcem v grbu je ohranjen na listinah z dne 11. 12.
1377 (Slika 1) in 7. 5. 1381 (Slika 2) v Arhivu Slovenije. Obe srci v grbih
se sicer malo razlikujeta, vendar je osnovna podoba enaka.
1. Prva možnost za krajevni grb Zreč bi torej bila v prevzemu grba gospodov Zreških iz 14. stoletja, to je velikega srca v grbovnem polju.
Ker ne poznamo originalnih barv tega grba, so možne različne kombinacije v skladu s heraldičnimi pravili:
• zlato ali srebrno srce v modrem, rdečem ali zelenem grbovnem
polju (Slika 4, C) ali pa
• modro, rdeče, zeleno srce v srebrnem/belem ali zlatem/rumenem polju.
Od teh dveh možnosti bi bilo - glede na »zeleno Pohorje« - še najprimernejše zeleno srce v zlatem polju. Tako oblikovan grb Zreč bi bil
po oblikovni in heraldični plati zaradi svoje enostavnosti, jasne prepoznavnosti in enkratnosti zelo primeren.
Da bi bile v grbu izražene tudi Terme Zreče, bi lahko upodobili še
modro vodno fontano, ki se dviga iz zelenega srca (Slika 4, D).
2. Druga možnost bi bila, da se grb oblikuje v zvezi s kovaško-orodjarsko dejavnostjo v Zrečah (tovarna Unior) (Slika 5, A). Kot kovaški
grb se pogosto uporablja grbovni ščit, v katerem so kovaške klešče,
ki drže kos razbeljenega železa in kovaško kladivo, med obema pa je
ogenj bruhajoča kronana kača Aspis, kot je to prikazano na priloženi podobi takega grba.
3. Tretja možnost je grb Zreč v zvezi s termami Zreče. Te so običajno
v grbu prikazane v obliki vrelca in različnih vodnjakov, kot je videti
na prilogi (Slika 5, B in C).
4. Četrta možnost je potem v kombinaciji ali vseh treh zgornjih predlogov ali le zadnjih dveh, to je kovaštva in term.
Vsekakor bi inoral biti bodoči grb čim bolj enostaven in jasno spoznaven, in to ne samo v barvni izvedbi, ampak tudi v črno-beli in plastični izvedbi in seveda v raznih velikostih od nekaj centimetrov naprej, npr.
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v glavah občinskih dopisov. Tu bi bil seveda idealen prvi predlog
z grbom Zreških, žal pa je danes ta krajevno čisto neznan in bi
bil dejansko nekaj čisto novega.
Možna je seveda tudi kombinacija drugega in tretjega
predloga: na sredini pokončno razdeljen ščit, kjer je na levi
strani simbol kovaštva, na desni pa term.
5. Peta možnost je v heraldični predelavi dosedanjega grba
Občine Zreče iz leta 1987 (Slika 4, A in B). Kot oblika ščita po heraldičnih pravilih seveda ne more biti »obris glave kovaškega kladiva repača«, ampak danes običajni ščit s polkrožnim
zaključkom spodaj. Tudi ne more biti ščit v ščitu, kot je to v priloženem predlogu za grb na avtomobilih. Sama podoba je heraldično
nepravilna (barve, nesimetričnost), saj bolj spominja na tovarniško
značko kot na heraldični grb mesta in občine. Vse tri sestavine (kovaštvo, Pohorje, terme) so za jasen, razpoznaven in dobro oblikovan
grb zelo trd oreh, saj bi bile v zelo pomanjšani obliki nerazpoznavne. Ime kraja nikakor ne sodi v grb, ampak je lahko le na posebnem
napisnem traku pod ali nad grbom.
Preden bi se torej lotili oblikovanja grba, bi bilo treba določiti vsebino, ki naj bi bila čim enostavnejša. Smo torej pred dilemo: ali ohraniti
več vsebinskega prikaza v grbu (kovaštvo, terme, Pohorje), pa zato imeti bolj zapleten in manj razpoznaven grb, ali pa sprejeti popolnoma nov
grb, npr. grb Zreških, pa imeti jasen in oblikovno čist heraldični grb. Ko
bo jasna odločitev glede vsebine grba, se lahko pomenimo o oblikovni
plati in natančnejši določitvi barv. Od barv grba je seveda odvisna tudi
barvitost občinske zastave. V primeru zelenega srca v rumenem polju je
torej zgoraj zelena, spodaj pa rumena.
Če bi bil za dokončno odločitev potreben še ustni dogovor, sem seveda - po predhodnem dogovoru o dnevu in uri - vedno na voljo. Prof.
Dr. Božo Otorepec, pet osnutkov različnih grbov«
V črno-belem odtisu je priložil tudi možne osnutke za grb (slike 1,
2, 3, 4 in 5). Primera 1 in 2 (Slika 4, C in D) je skiciral sam, primere št.

Slika 7: Restituirani
grb Občine Zreče.
Zlati/rumeni ščit
z zelenim srcem, v
katerega dnu sta dve
srebrni/beli valovnici
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3,4 in 5 (Slika 5, A, B, C) sije sposodil pri Leonhardu 237 oz. 264. Obenem je predstavil likovne in barvne možnosti za upodobitev tega grba.
Pri tem je podal tudi oceno primernosti privzema grba tako s strokovnega kot tudi s praktičnega vidika. Vsebino grba je povzel po pečatu zreškega graščaka Jurija Freudenberškega (Georg von Freudenberg),
kjer je glavni atribut neko srce. Na osnovi več obiskov in pogovorov je
oblikovalec Samo Podgrajšek izdelal kar nekaj osnutkov in jih profesorju
predložil v presojo (Slika 6). Vsaka od obeh ima po štiri osnutke: grb, geometrijsko pravilo, zastavo in temeljno shemo občinske štampiljke. Primera upodobljenih src imata priloženo tudi »geometrijsko pravilo grba«,
ki avtomatično izključuje grb iz področja heraldike. Ta veda namreč nikoli ni poznala in ne sprejela geometrijskih pravil, ker tega znanja v srednjem veku še ni bilo. Geometrijska pravila so izum 20. stoletja, so arhitekturnega porekla in sodijo v emblemografijo. Ileraldika definira svoje grbe izključno z blazoni. To je heraldično strokovna besedna predstavitev grba, čim krajša in čim bolj jasna, napisana za vsak grb posebej,
predstavlja pa osnovo za pravno zaščito grba. Dr. Otorepec je obliko ščita
povzel kar po nemški lokalni heraldiki, ki smo jo v Sloveniji že leta 1991
odklonili kot nesprejemljivo. Slovenija ima namreč avtohtono zgodovinsko heraldiko, zato za uveljavljanje lastne istovetnosti ni bilo treba nikogar posnemati. Ker je bil profesor že leta 1991 svetovalec pri ustanavljanju društva, smo ga v društvu tudi sicer imeli za soustanovitelja društva
Slovenski ščit. Zato je z zadovoljstvom pristal na to, da bo (»neformalni«)
strokovni vodja društva. Pri oblikovanju podobe grba Zreč pač ni upošteval strokovnega dogovora, kije za slovensko lokalno heraldiko predvideval poznogotski stil ščita sanitske oblike. Razlog za to je najbrž treba
iskati v dejstvu, daje za svetovanje Zrečam črpal likovno gradivo kar iz
»leonharda« *, pri čemer je prihranil dragoceni čas za potrebno risanje.
Pri vsebini grba, torej pri atributu, ki naj bi ga predstavljalo neko
srce. gre za še eno svojstveno odločitev: dr. Otorepec je glede zreškega
atributa dal možnost izbire med dvema različnima srcema. Prvo ima
večkratno obrobo (Slika 6, A), drugo pa vrisani valovnici (Slika 6, C).
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Prednost je dal srcu z valovnieami, čeprav ima prvi višjo umetniško izrazno raven. Pri barvnem predlogu je dal prednost rumeni/zlati in zeleni barvi. Tudi valovnici v srcu sta rumeni. Valovnice naj bi predstavljale tekočo vodo, bodisi termalne vrelce bodisi vodo potokov oziroma
rek. Seveda bi heraldično-umetniško mnogo bolj ustrezala bela/srebrna
barva valovnic v srcu. Heraldična teorija sicer dovoljuje kateremu koli
atributu katero koli heraldično priznano barvo. Predvsem zaradi občinstva pa atribut vode najraje upodabljamo v modri ali vsaj beli/srebrni
barvi, daje ljudem grb razumljivejši in prijetnejši. Sicer pa zeleno barvo uporabljamo bolj kot pomožno za dopolnjevanje heraldičnih podob,
torej za tla, drevje, listje, zato da so heraldične podobe ljudem bližje. V
danem primeru seje dr. Otorepec zelo verjetno odločil za zeleno barvo
srca tudi zato, ker je želel z grbom utemeljiti geslo Občine Zreče: »Zeleno srce Pohorja«.
Še to: v vseh dopisih je moč opaziti nepravilno razumevanje heraldičnega termina, ki se nanaša na heraldične »kovine«. Način zapisa
»belo/srebrno« ne pomeni srebrno bele (morda svetleče) barve, temveč
da praviloma heraldično kovino »srebro« zaradi poenostavitve zamenjujemo z belo barvo. Analogno se uporablja termin rumeno/zlato, kadar
gre za nadomestitev zlata z rumeno barvo.
Oglejmo si obe imenovani listini (št. 6478) v Arhivu Republike
Slovenije (AKS) (Slika 1). Prvi dokument (št. 6478 - slika dokumenta s
povečavo prvega pečata) ima spodaj vstavljen debel pergamentni trak,
kije napeljan čez pečat, njegov konec pa je z zadenjsko zanko poglobljeno zataknjen za isti trak v sredini pečata pod grbom. Pečatni vosek je v
tanjšem delu plasti še delno prozoren. Verjetno je bilo pečateno s čistim
čebeljim (rumenim) voskom. V sredini pečata je prepoznaven heraldični
trikotni ščit, kakršen je bil uporabljan v srednjeevropskem germanskem
prostoru do sredine trinajstega (pribi. 1250) stoletja. IJmetnostnozgodovinsko ga lahko umestimo še v zgodnjegotsko obdobje, čeprav je bil
v času njegove uporabe že za približno 150 let v »zamiku« (zaostanku).
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Ta čas je namreč gotika v francosko-nemškem kulturnem prostoru že
prihajala v svoje umetnostnozgodovinsko zrelo obdobje. Naši kraji so sodili na obrobje tedanjega političnega (pa tudi umetniškega) sveta in od
tod zakasnitve.
Podoba pečata prikazuje dva (botanična) lista (motovileč?) s staknjenima konicama v dnu trikotnega ščita. Njegova konica je nekoliko
zapotegnjena navzdol, zgornja stranica pa usločena konkavno.
Listina (št. 6507) ima dva pečata (slika drugega dokumenta s povečavo drugega pečata). Sredina prvega pečata prikazuje (enojno) petiistno »heraldično rožo«, kije zelo pogosten heraldični atribut v germanskem kulturnem prostoru. Na drugem pečatu, kjer je pergamentni trak
podobno prepeljan v zanko čez pečat kot v prvi listini, gre za navidezno
enak pečat kot na prejšnji listini. Po primerjavi obeh je mogoče razločiti, da odtisa nista bila narejena niti z istim pečatnikom niti z enakim
pečatnim voskom. Njegova črnorjava barva da slutiti, da je bil vosek v
času pečatenja rdeče barve (poseben privilegij). Dno ščita pečata na prvi
listini je dosti bolj šilasto kot na drugem pečatu, zgornja stranica drugega ščita pa je v primerjavi s prvim že zravnana. Po svoji likovni upodobitvi je ščit že nekoliko mlajši, čeprav je časovna razlika med njima
komaj dobra tri leta. Podoba v drugem odtisu je dokaj jasna: gre za dva
rastlinska lista, postavljena v motiv srca, katerih robovi so okrašeni z
drobnimi dlačicami. Srednjeevropska heraldika je sprejemala poleg heraldične lilije in heraldične rože tudi druge botanične heraldične motive, torej liste nekaterih rastlin. Zelo redkokdaj pa je uporabila »gole« liste brez nastavkov (pecljev), ki rastejo iz tal ali iz heraldičnega trohriba.
V freudenberškem grbu gre tudi za heraldično redko upodobljen atribut, saj bi že ime lastnika grba (»veseli hrib«) lahko vodilo k rasti listov
iz (heraldičnega) trohriba. Rast listov v grbih običajno poteka iz odsekanega kosa neke veje.
Dr. Otorepec je v motivu pečatnega grba videl srce in iz te ideje
za zreško komisijo razvil možnost, daje postavila osnovo za »zeleno srce
Pohorja«. Zakaj pa ne.
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Po arhivski dokumentaciji sodeč, je predsednik Pravno-statutarne komisije Boris Podvršnik svojo komisijo obvestil o strokovni informaciji dr. Otorepca. Med njim in predstavniki komisije je prišlo do več
srečanj. Samo Podgrajšek je bil določen za oblikovalca novega simbola. Iz razpoložljivega gradiva so se odločili za dve varianti, ki jih je potem oblikovalec tudi izrisal. Sicer pa predstavimo dr. Otorepčevo pismo
z dne 20. 6. 1995.
»Statutarno-pravni komisiji Občine Zreče.
V zvezi z večkratnimi razgovori o novem grbu in zastavi, tako s
predstavniki občine kot z oblikovalcem g. Samom Podgrajškom, bi po
ogledu predloženih vzorcev grba presodil, da bi kot grb občine Zreče
prišli v poštev predvsem dve varianti:
A. Zeleno srce z valovi naokrog v zlatem-rumenem grbovnem polju,
lri zelene valovnice, ki prikazujejo širjenje valov od srca navzven,
naj bodo od srca sem vedno tanjše, da bo pojemajoče valovanje bolj
nazorno. Sicer je ta predlog kot grb zelo sprejemljiv, enostavno kot
znak, kaže tudi termalno vodo oz. bazene in je heraldično pravilen.
B. Druga varianta je zeleno srce z valovnicama v zlatem-rumenem grbovnem polju. Tudi ta varianta je vsestransko sprejemljiva, morda je
pri njej »zeleno srce« bolj vidno oz. razločno. Tudi tu valovnici kažeta na termalno vodo, vendar manj krepko kot pri varianti A, zato pa
je razpoznavnost znaka večja, ker je več kontrasta med zeleno in zlato-rumeno barvo.
Menim, da sta ti dve varianti od vseh najbolj sprejemljivi kot dober, enostaven, jasno spoznaven grb v smislu gesla »Zreče - zeleno srce
izpod Pohorja«! Oba sta po svoje enakovredna in heraldično pravilna,
odločitev med njima pa je stvar okusa večine.
Lep pozdrav, prof. Božo Otorepec«
Marija Dev iz organizacije Unior-turizem se je v zvezi z dr. Otorepčevimi ugotovitvami in predlogi obrnila tudi na kastelologa dr. Ivana Stoparja, ki ji je dne 15. 5. 1995 odgovoril z naslednjim pismom:
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»Pregledal sem gradivo dr. Otorepca v zvezi z grbom, predvidenim za heraldični simbol mesta Zreče. Sodim, da bi bila daleč najbolj
ustrezna odločitev za prvo možnost, ki jo je predlagal dr. Otorepec.
Druga predvidena možnost - oblikovanje grba v zvezi s kovaškoorodjarsko dejavnostjo v Zrečab - bi zoprno spominjala na socrealistične simbole srpa, kladiva itd., kar v dobi računalništva deluje vsaj anahronistično.
Tretja možnost - grb Zreč v zvezi s termami v Zrečah - se mi ne
zdi smiselna. 0 takšnih grbih bodo nemara razmišljali v Rogaški Slatini, Radencih in nemara še kje, kjer imajo dosti izbire (Dobrna se lahko
odloči za grb gospodov Dobrnških).
Četrta možnost - kombinacija vseh treh prvih predlogov ali samo
zadnjih dveh, kovaštva in term - ima poleg zadržkov, omenjenih oh drugem in tretjem predlogu, še eno pomanjkljivost: grb bi bil po nepotrebnem kompliciran; danes si prizadevamo za enostavno, razvidno ter tako
vsebinsko kot oblikovno čisto simboliko.
Prav tako se mi zdi, da je peto ponujeno možnost - heraldična
predelava dosedanjega grba Zreč iz leta 1987 - utemeljeno zavrnil že avtor predložene heraldične študije.
Ob vsem navedenem se mi zdi edino smotrno, da se opredelim za
prvo možnost, ki jo ponuja dr. Otorepec: prevzem grba gospodov Zreških po predlogi iz 14. stoletja, in sicer v prvi predlagani različici: zlato
ali srebrno srce v zelenem polju, ali natančneje, zlato srce, kar v preprosti izvedbi pomeni rumeno barvo srca, saj bi srebrni v preprosti izvedbi
bele učinkoval preveč dolgočasno in nevtralno (belo srce na sicer zeleni podlagi, pa vendar na belem papirju ...). Glede natančnejšega dogovora o izbiri ustreznega grba in primernih barv, ki bi jih potem uporabili
tudi pri občinski zastavi, predlagam, da se v celoti upoštevajo priporočila dr. Otorepca, našega najboljšega strokovnjaka na področju heraldike, saj smo imeli in še imamo laičnih odločitev ob vendarle strokovnih
vprašanjih že doslej več kot preveč. Prof. dr. Ivan Stopar«
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Po teli sporočilih obeh znanstvenikov, dr. Otorepca in dr. Stoparja, se je geslo Občine Zreče »Zeleno sree izpod Pohorja« dokončno
utrdilo. Dogovorili so se za javno razpravo, ki naj bi predloge komisije »plebiscitarno« potrdila. Tudi rok trajanja javne razprave so določili
(trajala naj bi do srede avgusta istega leta). Oba Otorepčeva predloga je
oblikovalsko obdelal Zrečan Samo Podgrajšek v dveh verzijah, kot grb
in ustrezni zastavi. Vse to gradivo so razgrnili na sedežu občine za javno razpravo. Obenem so predloge razposlali v presojo tako vsem krajevnim skupnostim kakor tudi vsein političnim strankam v občini (sliki A
in B). Zopet citiramo.
»JAVNA RAZPRAVA O GRBU IN ZASTAVI OBČINE ZREČE
Po večmesečni razpravi je na podlagi mnenja strokovnjakov s področja heraldike občinski svet Občine Zreče na zadnji seji določil dve
možni varianti za oblikovanje grba in zastave občine ter sklenil, da javna razprava traja do 15. avgusta. V času javne razprave so oblikovne rešitve z besedilom odloka razgrnjene na sedežu Občine zreče, na sedežu
vseh krajevnih skupnosti v občini, pri predsednikih političnih strank in
vseh društvih v Občini Zreče. Pozivamo vse občane, da v javni razpravi
sodelujejo in pomagajo pri dokončni odločitvi o grbu Občine Zreče pod
geslom »Zeleno srce izpod Pohorja«.
Obenem župan poziva vse občane, da sodelujejo pri odločitvi o
občinskem prazniku. Predloge in pobude posredujte na Občino Zreče
do 15. avgusta 1995.
I. varianta

2. varianta

Slika A

Slikali
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Grb ima obliko ščita.
V sredini ščita je na zlatorumeni podlagi lik srea v zeleni barvi.
Ščit je obrobljen z zeleno barvo.
1. varianta. Okoli srca so tri valovnice, ki se tanjšajo, tudi te so zelene
barve.
2. varianta: V srcu sta dve valovnici, ki sta zlatorumene barve.«
V zgornjih dopisih že opazimo »poenostavitev«, saj Otorepčevega
zapisa »zlato/rumeno«, ki pomeni zlat oziroma rumeni ščit, nadomeščajo z zlatorumenim, kar naj bi po laični presoji pomenilo odtenek barve. Praviloma pomeni zapis »zlato-rumeni« dve varianti, namreč to, da
strokovno zlati ščit (torej kovinski) v vsakdanji uporabi nadomeščamo
z rumeno barvo (torej z barvo namesto kovine). Večina teh podrobnosti
seveda ne razlikuje.
4. julija seje oglasil Občinski odbor SKD, torej krščanski demokrati, ki se strinjajo s predlaganimi vzorci občinskega simbola.
»4. 7. 1995, Občinski odbor SKD Zreče
PREDLOG ZA GRB IN ZASTAVO
V zvezi z vašim dopisom z dne 28. 6. 1995 vam sporočamo, da
smo v razpravi o predlogu za grb in zastavo Občine Zreče prišli do enotnega zaključka, daje primernejša varianta B, ki predstavlja zeleno srce
z valovnicami v zlatem/rumenem polju. Zanjo smo se odločili zaradi večje razločnosti in razpoznavnosti. Lep pozdrav.
Predsednk OOSKD Zreče Martin Mrzovnik«
7. 7. 1995 je dal župan Občine Zreče Jože Košir grb in zastavo občine tudi formalno v javno razpravo.
»Občina Zreče - ŽUPAN
Štev: 011-1/95-1
Datum: 7. 7. 1995
ZADEVA: GRB IN ZASTAVA OBČINE ZREČE - JAVNA RAZPRAVA
Po sklepu občinskega sveta Občine Zreče z dne 6. 7. 1995 posredujem v javno razpravo predlog grba in zastave Občine Zreče.
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Občinski svet je po večkratnih razgovorih in na podlagi mnenja
slovenskega društva heraldikov ter priznanega slovenskega heraldika
prof. dr. Boža Otorepca iz Zgodovinskega inštituta pri ZRC SAZU v Ljubljani po prvi obravnavi določil dve možni varianti za oblikovanje grba
in zastave - simbolov občine.
Obe varianti sta pripravljeni v smislu gesla »Zreče, zeleno srce izpod Pohorja«. Po mnenju heraldikov sta ti dve varianti najbolj sprejemljivi kot dober, enostaven in jasno razpoznaven grb.
Osnova za obliko srca ima zgodovinski izvor. Pečat z velikim srcem v grbu je ohranjen na listinah z dne 11. 12. 1377 in 7. 5. 1381 v
Arhivu Slovenije kot grb gospodov Zreških, uporabljal gaje grol Jurij s
Freudenberga, kakor so po nemško imenovali grad, ki je stal na strmem
grebenu Brinjeve gore v naselju Zgornje Zreče.
Opisno grb, po obrazložitvi dr. Otorepca, predstavlja naslednje:
1. varianta: zeleno srce z valovi naokrog v zlatorumenem grbovem polju. Tri zelene valovnice, ki prikazujejo širjenje valov od srca
navzven, naj bodo od srca sem vedno tanjše, da bo pojemajoče valovanje bolj nazorno.
Sicer je ta predlog za grb zelo sprejemljiv, enostaven kot znak,
kaže tudi na termalno vodo oz. bazene in je heraldično pravilen (slika
osnutka »A« v barvah).
2. varianta: zeleno srce z dvema valovnicama v spodnjem delu
srca, v zlatorumenem grbovem polju.
Tudi ta varianta je vsestransko sprejemljiva, morda je pri njej »zeleno srce« bolj vidno oz. razločno. Tudi tu valovnici kažeta na termalno vodo, vendar manj krepko kot pri prvi verziji zgoraj. Razpoznavnost
znaka je večja, ker je več kontrasta med zeleno in zlatorumeno barvo
(slika osnutka »B« v barvah).
Ustrezen grbu je tudi predlog za oblikovanje zastave (sliki obeh
osnutkov zastav v barvah).
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Tako grb kot zastava imata osnovo za oblikovanje v Zakonu o
grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Ur. list, št 67/94).
Opozoriti je treba še na mnenje heraldikov, da grba mesta in občine nista identična. Torej bo mesto Zreče obdržalo svoj grb in zastavo,
ki ju bo treba tudi oblikovati po heraldičnih pravilih, vendar bo vsebina (simbolika) ostala nespremenjena.
Za razpravo vam pošiljamo:
1. besedilo Odloka o grbu in zastavi občine Zreče, kot ga je občinski
svet določil na seji dne 6. julija 1995;
2. pravilo oblikovne rešitve grba in zastave občine Zreče, ki je sestavni
del odloka.
Predlagam, da o predlogih razpravljate in posredujete svoja mnenja in pobude o predlaganih simbolih in variantnih predlogih najkasneje do 15. avgusta 1995 Statutarno-pravni komisiji pri Občinskem svetu
občine Zreče.
Občinski svet bo o predlogih razpravljal in razglasil grb in zastavo občine na prvi seji po koncu parlamentarnih počitnic, predvidoma
konec avgusta.
Priloge: 2 x
Posredovano: 1. političnim strankam v Občini Zreče
2. krajevnim skupnostim
3. društvom v Občini Zreče
Župan Jože Košir

Štampiljka: OBČINA ZREČE 1«

V naslednjih tednih so se vrstili sklepi o predlogih za simbole
Zreč. Že 20. julija so pohiteli s svojo izjavo člani SLS. Imeli so mnoge
pripombe, zato navajam njihov dopis v celoti.
»Opomba k predlaganim barvam zreškega simbola
Zelena in rumena barva, ki je predlagana za zreški simbol, je
tudi na simbolu Slovenske ljudske stranke, kar me kot predstavnika te
stranke sicer ne moti in si štejem celo v čast, vendar se čutim dolžna na
to opozoriti.
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Predlagam spremembo barve srca v modro. Modra barva lahko
pomeni vodo, lahko pa zvestobo (zvesto zreško srce sredi zelenega Pohorja). Samo rumena in zelena barva pa poleg narave in sonca lahko
pomenita tudi ljubosumje in zavist. Toliko v razmislek in lep pozdrav!
Alenka Sekirnik.«
Pri ustvarjanju simbolike je seveda treba upoštevati (če je to mogoče in sploh smiselno) tudi »ljudski glas«. Končno ustvarjamo simboliko zaradi ljudi in za ljudi, ne glede na to, da si zaradi nepoznavanja stroke zakonitosti heraldične simbolike razlagajo po svoje. Tako npr. heraldika nikjer in nikoli ne tolmači simbolike barve (kot npr. rumena - ljubosumje, modra - zvestoba itd.), ljudje pa si heraldiko prav s takšnimi
obrazložitvami tolmačijo po svoje.
4. 8. se je oglasilo Planinsko društvo Janez Koprivnik pod predsedništvom Manje Crešnar. 16. 8. seje oglasila Lovska družina Zreče
pod starešino Vekom Marzidovškom, kije simbole potrdila. Potrditev je
prispela na isti dan kot prvo priznanje iz političnih krogov, tj. stranke
SLS pod vodstvom Ernesta Mikeka. Šele 4. septembra so se oglasili iz
Združene liste pod vodstvom Zdravka Ivačiča, isti dan je prišla tudi pošta DPI) »Svoboda« iz Zreč, ki jo je tedaj prav tako vodil Zdravko Ivačič.
V Združeni listi so izbrali srce z vijugami, občinsko praznovanje pa naj
bi se po njihovem povezalo z imenom Jurija Vodovnika. 16. 8. je prišla
potrditev spredlaganih simbolov iz Krajevne skupnosti Skomarje pod
predsedstvom Jožeta Hartmana. 13. 9. seje odzval Mešani pevski zbor
Zreče. Prvi od obeh predlogov po njihovem mnenju preveč spominja na
koprivniško »Podravko«, zato predlagajo drugega. Svojega vodje v dopisu niso navedli.
28. 9. 95 je Občinski svet pod vodstvom predsednika Gorazda
Korošca in v sodelovanju s Statutarno-pravno komisijo izglasoval Odlok
o grbu in zastavi Občine Zreče. Listina ima 19 členov. Vsebina je sestavljena zelo splošno, saj so si vsi tedanji odloki, kopirani po republiškem
odloku o državnih simbolih, skoraj enaki. O heraldično strokovni predstavitvi simbola, seveda ob »geometrijskem pravilu« grba, ne more biti
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govora. Ker zakoni s tega področja šc niso dokončno urejeni, tudi ta odlok nima, razen poljudnoznanstvene, nobene pravne teže.
Kmalu po potrditvi lastnih simbolov so se začele oglašati ustanove, ki želijo v svojih dejavnostih uporabljati zreški grb.
6. 5. 96 se je oglasila Draga Pavčnik iz Laškega, ki bi ta simbol
uporabila za oblikovanje v lesu.
10. 6. 96 je »Piramida » d.o.o. prosila, če bi lahko grb upodabljala
v lesnem relielu, kar je občina odobrila kot spominek.
2.1.91 je zreškega župana povabilo HGV društvo Heraldica Slovenica na svoj redni letni občni zbor.
Osrednja knjižnica Celje seje spomladi 1998 odločila predstaviti
občinske simbole celjske regije. Na njen poziv seje odzvala tudi Občina
Zreče, ki je v svojem poljudno zasnovanem dopisu razložila svoje občinske simbole, katerih osnova ima zgodovinske temelje, izvedba pa seveda
ne sledi navodilom stroke. Razstava je bila dobro obiskana.
Ob koncu istega leta je želelo podjetje Rotting d.o.o., v katerega
upravi je hotel Planja na Rogli, svoje prostore okrasiti z grbom Zreč.
Tudi to je občina dovolila, seveda v skladu z ustreznim občinskim odlokom.
10. 12. 99 je na osnovi Zakona ZACA iz 1997 AKS pozval vse slovenske občine, da oddajo v evidenco svoje simbole. Na ta poziv seje čez
dober mesec odzvala tudi Občina Zreče in poslala tako upodobitve kot
pisno gradivo vsega, kar je imela dotlej pripravljenega.
8. 9. 2000 je zreška občina dovolila Nogometnemu klubu Zreče
uporabo svojih simbolov v klubskem emblemu. Istega dne je dovolila
tudi Afirmi d.o.o izdelavo obeskov za ključe s simbolom Občine Zreče.
Sredi marca je Heraldica Slovenica zaprosila občino za uporabo simbolov v društvenem glasilu, kar je 19. 3. občina tudi odobrila.
"k "k k
Pred slovensko lokalno herald i ko je še heraldična restitucija (prenova - renovacija po vzorih hcraldične gramatike iz druge polovice 15.
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stoletja, prerod - regeneracija in obnova - restavracija heraldike). Te se
bomo morali lotiti, če bo hotela slovenska kultura slovensko heraldiko
postaviti na enko raven, kot jo ima heraldika v EU, predvsem v srednji
Evropi, kamor sodi Slovenija. Heraldični simboli, ki ne ustrezajo heraldičnim normam, bodo nekoč morali biti strokovno dovršeni, sicer bomo
ostali na pol poti. Tudi grb Zreč ho treba izpopolniti^ atribut naj bi imel
bele/srebrne yalovnice.(tckoče pohorski- vodei. ščit naj bi dobil podobo
ščita slgvenske (in ne nemške) lokalne heraldike, obroba ščita naj bi bila
heraldična. Iz takšnega grba naj bi bila razvita zastava, ki ustreza veksilološkim normam za lokalno simboliko. Zastava občine ne sme nositi
temeljnega (in tudi sicer nobenega drugega) grba, mora pa nositi glavni atribut iz svojega grba. Izjeme so samo tisti občinski grbi, ki jim za
atribut služi miniaturni sekundarni grb. Sedaj uporabljana zastava je
izdelana v stilu deželne zastave, do kakršne so upravičene zgodovinske
dežele Štajerska, Koroška, Kranjska. Tako kot v heraldiki zahteva narodna kultura red tudi v veksilologiji, zato da je jasno razvidno, kdo je
kdo, še posebej v prostorih, kjer se družimo (ali pa se bomo družili), kot
so krajevne skupnosti, občine, mestne občine, pokrajine ... Tako bo lahko udeleženec, ki mu vedi splošnega kulturnega pomena, heraldika in
veksilologija, nista tuji, že iz predstavljenih simbolov razpoznal, s kom
vse se druži na tem ali onem političnem, kulturnem, turističnem in še
kakšnem zborovanju. Če ne bo tako, bo zastavoslovno okrasje identitet
videti kot razobešeno perilo v kakšnem od zanemarjenih predmestij. Takšen vtis pa k sreči že sedaj ne ugaja nikomur, ki da kaj nase. Slovenija
se v svetu lahko uveljavlja predvsem s kulturo. Eden izmed najvidnejših
eksponentov kulture so zastavoslovni in grboslovni simboli, ki v Sloveniji žal še ne dajejo vtisa urejene države.

J o l a n d a

L o r g e r

8.

RAZVOJ

V

ŠOLSTVA

ZREČAH

Uvod
V letu 2005 je minilo 190 let od ustanovitve prve šole v Zrečah.

Jolanda Lorger,

Vsekakor je to spoštovanja vredna obletniea, zato bi bila usodna napa.
ka, če ne bi zmogli usmeriti pogleda onstran bežečega današnjega dne

Pro(' zSnc^"v'"('
sociologije

in si vsaj v grobih obrisih pogledati sprememb, ki jih je doživelo šolstvo
v zadnjih dveh stoletjih.
Šele poznavanje osnov naše kulture nam omogoča razumevanje
sedanjosti in nas dela odprte za naš jutri. Pomemben del kulturne zgodovine predstavlja nastanek in razvoj šolstva. Zlasti evropska kultura
»stoji in pade« s svojim šolstvom.
Razvoj šolstva na slovenskem ozemlju ima poleg svoje vključenosti v evropske politične, kulturne, znanstvene in druge tokove tudi
svoje specifičnosti. Zgodovinske silnice, ki so v stoletjih delovale na slovensko ozemlje in na ljudi, ki so na njem živeli, so tudi šolstvu vtisnile svoj pečat.1
Ob vseh tokovih zgodovine ne gre pozabiti na posameznika, ki
so ga oblikovali ti šolski sistemi. Prav tako moramo zgodovinsko realno
ovrednotiti vlogo in prispevek učiteljev k naši šolski zgodovini, kajti poleg

1 Jože Ciperle, Andrej Vovko:
Šolstvo na Slovenskem. Slovenski šolski muzej, Ljubljana
mi, str. 5.
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predpisanih učnih načrtov, s katerimi so učitelji na otroke prenašali določene učne vsebine, so nanje vplivali tudi s svojo osebnostjo.
V svojem članku sem skušala podati kratek opis razvoja šolstva v
Zrečah. Zaradi boljše razumljivosti se mi je zdelo nujno na kratko prikazati tudi razvoj šolstva v širšem slovenskem prostoru. Vse spremembe, ki so se zgodile v Zrečah v osnovnošolskem izobraževanju, so bile
namreč odraz sprememb na celotnem slovenskem ozemlju oziroma na
širšem evropskem prostoru.

Začetki šolstva na Slovenskem
Čeprav je bila prva šola v Zrečah ustanovljena leta 1815, pa to ne
pomeni, daje bil slovenski človek deležen vzgoje in izobraževanja šele
od začetka 19. stoletja dalje.
Ob naselitvi Slovencev v novi domovini v 6. stoletju se je vzgoja
razlikovala glede na spol. Vsebina te vzgoje pa je bila - poleg uvajanja v
običaje rodu - seznanjanje mladih z delovnimi izkušnjami starejših, torej skrb za njihov osebnostni razvoj.
0 zavestni vzgojni akciji Slovencev lahko govorimo šele od pokristjanjevanja dalje. Prva napotila za vsebino vzgojnega dela med Slovenci je določil misijonar Alkuin v pismu Karlu Velikemu leta 796. Ker so
misijonarji poučevali nepismene, je bil mogoč samo en način poučevanja: verske obrazce so ponavljali tako dolgo, dokler si jih niso zapomnili na pamet.
Prve srednjeveške šole na Slovenskem so bile stolne šole, višje
šole na sedežih škofij. Učenci so bili v teh šolah ločeni na plemiške in
revne. Niso le stanovali ločeno, tudi pouk so imeli ločen. Učitelj, imenovan scolasticus, se je pri določanju vsebine učne snovi ravnal po sta2 Jože Ciperle, Andrej Vovko:
šolstvo na Slovenskem, siovenski
šolski muzej, Ljubljana
i()87,str. n.

nu učencev.2

.
.
.
Podatkov o šolan v samostanih na Slovenskem je v srednjeve.
i *v i
• i v
• i
ških listinah zelo malo. Pomembnejšo vlogo v izobraževanju slovenske
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mladine so imele župnijske šole. Učile so mlade ljudi peti psalme in brati bogoslužne obrazce ter jih seznanjale z verskimi nauki.
Na prehodu iz 12. v 13. stoletje je z razvojem prvih mest nastalo
meščanstvo. Meščanski sinovi so potrebovali šolo predvsem zaradi praktičnih življenjskih nalog. Pogosto seje mestna šola razvila iz župnijske
šole v mestu.
Po doslej znanih podatkih je v srednjem veku na Slovenskem delovalo - večinoma le kratek čas - okrog štirideset šol.
Slovensko ljudstvo tako na začetku novega veka ni bilo bolj nepismeno kot nemško ali ogrsko. Poudariti pa je treba, daje bila pismenost
v tem času zelo neenakomerno porazdeljena. Mesto je v tem pogledu daleč preseglo podeželje in plemstvo.
Oče osnovne šole na slovenskem ozemlju je bil Primož Trubar.
V duhu protestantske zahteve, naj bi vsi verniki sami prebirali sveto pismo, si je prizadeval, da bi se vsi naučili brati in da bi imeli na razpolago knjige, ki bi jih razumeli. Ob koncu 16. stoletja so protestantske šole
na Slovenskem postale žrtev protireforinacijske nestrpnosti.
Razvoj trgovine pa je pri meščanih povečal potrebe po izobraževanju. Tako sta v mestih začeli nastajati dve vrsti poklicnih šol: nemške
šole za pisanje in računanje ter jezikovne šole. Obe vrsti sta poleg nemškega branja in pisanja poučevali še računstvo, kije postajalo izredno
pomemben predmet.3

Šolstvo v času Marije Terezije
in Jožefa II.
Na začetku vladavine Marije Terezije v avstrijskih deželah še ni
bilo nobenih šol. Če za »osnovno« šolo vzamemo definicijo, daje to šola,
ki v maternem jeziku vzgaja vsakogar, ne glede na družbeno pripadnost,
in nudi vsakemu posamezniku temeljna znanja ne glede na bodoči
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poklic, potem lahko ugotovimo, da osnovne šole dotlej v slovenskih deželah niso poznali.
Ze pred terezijansko dobo je bilo v naših deželah nekaj mestnih
šol, ki so dajale osnovna znanja le majhnemu številu šolarjev. Te šole bi
sicer težko poimenovali drugače kot z imenom osnovna šola, čeprav je
res, da so imele bolj značaj strokovnih šol.
Vseh šol pa je bilo malo. Pred začetkom šolske reforme naj bi bilo
na slovenskem Štajerskem le okoli 22 osnovnih šol. Otroci, stari od šest
do trinajst let, naj bi tisti čas predstavljali okoli 15 % prebivalstva, šolo
pa je v mariborskem okrožju obiskovalo le okoli 0,4 %, v celjskem pa
0,1 % prebivalstva.
Podatki iz leta 1770 kažejo tudi veliko razliko med mesti in podeželjem: v mestih je obiskoval šolo povprečno vsak četrti otrok ustrezne
starosti, v mariborskem okrožju z vštetim podeželjem vsak štiriintrideseti, v celjskem pa vsak stoštiriintrideseti.4
Jožef II. je ukazal, naj ustanovijo šolo povsod, kjer je na razdalji
»pol ure hoda« vsaj 90 do 100 otrok, primernih za šolanje. Po uredbi bi
morali biti vsi učitelji pedagoško izobraženi vsaj s posebnimi tečaji. Izdajal je tudi predpise o šolskih poslopjih in podobnem, vendar seje vse
ustavilo pri gospodarskih težavah. Statistični podatki kažejo, daje v slovenskih deželah nova šola le počasi napredovala.
Na Štajerskem je število otrok v šolah leta 1788 v celoti doseglo
okoli 2,5 % prebivalstva.
Zgovoren je tudi podatek, daje v slovenskih deželah šolstvo napredovalo veliko počasneje kot v nemških pokrajinah.
Popolnoma nemška šola bi bila obsojena na neuspeh. Zaradi neznanja nemškega jezika je bilo treba v prvih razredih uporabljati materni, tj. slovenski jezik.
Splošna šolska naredita je v resnici kompromis med pedagoškimi
zahtevami novega časa in fevdalnimi načeli stanu primerne izobrazbe.
\ Zg. Slovencev, CZ Ljubljana,
str.376.

Uvaja sicer splošno in obvezno šolanje, ne pa tudi za vse enakega. Pouk
••lil • i • i i • i
• i
v
v
na podeželskih osnovnih šolah - trivialkah -je bil veliko manj zahteven
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od pouka na mestnih glavnih šolah in normalkah. Kompromisno je določena tudi šolska obveznost, kije zajemala otroke od 6. do 12. leta, vendar pa je bila bolj zaželena kot ukazana, saj ne predvideva nobenih kazni za izostajanje od pouka.
Dodatno omilitev splošne šolske obveznosti pomenijo tudi določila, da je zaradi potrebe po pomoči pri kmečkih opravilih na podeželju
otrokom dovoljeno hoditi v šolo samo v zimskem času.
Tudi vsebina pouka ni bila enaka v vseh šolah. Tako je bilo določeno, naj na podeželskih trivialkah učijo verouk, pisanje, branje, računanje, posvetno moralko in osnovne pojme gospodarstva. Na glavnih šolah, kjer so učili predvsem meščanske otroke, so poleg omenjenih predmetov poučevali še nemško slovnico in spisje ter osnove latinščine, naravoslovja, gospodarstva, zgodovine, zemljepisa, geometrije,
stavbarstva, mehanike in risanja. Podobne predmete, le v večjem obsegu, so imeli tudi na normalkah, tj. osnovnih šolah v deželnih glavnih mestih.5
Uvedba šol je imela za slovenski razvoj dve zelo pomembni
posledici, ki sta bili v nasprotju z namenom absolutistične države.
Raba slovenskega jezika v šolah in šolskih knjigah je znova poudarila potrebo, da se slovenski knjižni jezik utrdi in uveljavi na vsem
slovenskem ozemlju. Zelo pomembno pa je bilo tudi dejstvo, da seje
velik del slovenske mladine naučil slovensko brati in pisati. Osnovna šola je tako ustvarjala nove možnosti za slovensko narodno pre-

Od štirirazrednice do devetletke
Šola je organizem, ki se nenehno spreminja. Spremembe narekujejo potrebe kraja, v katerem šola deluje. Ustvarjalni pečat jim dajejo
učitelji, učenci in starši. V največji meri pa je šola odvisna od razvojne
politike v posameznih obdobjih.

210 | J o lan da I, orger | 8. Razvoj šolstva v Zreča h

Fotografija stare šole iz
šolske kronike

V Zrečah je bila šola sicer ustanovljena leta 1815, a pouk je potekal v leseni koči za mežnarja. Takrat so ji pravili Schull und Messerhaus
(šolska in mežnarska hiša).
Stala je blizu cerkve na istem mestu, kjer je bila kasneje postavljena občinska hiša, obiskovalo pa jo je 52 otrok (35 dečkov in 17 deklic).
Število otrok je naraščalo. Leta 1835 je šolo obiskovalo že 63
otrok in lesena hiša je postajala pretesna.
Okrožni urad v Celju je 18. 2. 1835 odobril finančna sredstva za
izgradnjo nove šole. Leseno kočo so podrli in na istem mestu postavili
za takratne razmere lepo šolsko poslopje. Leta 1879 so začeli zidati novo
šolsko stavbo. Naslednje leto so bila gradbena dela zaključena, šolo pa
so iz enorazrednice razširili v dvorazrednico. Čez 10 let so šolo razširili v trirazrednico.
Sola je v tem času učencem nudila le minimalno znanje. Zelo veliko veljavo je imel verouk, poučevalo pa se je tudi branje, pisanje, računstvo in temeljne pojme gospodarstva.
Znanje so tako kot danes črpali iz učbenikov. Velika razlika med
preteklostjo in sedanjostjo pa je v številu učbenikov. Medtem ko imajo danes učitelji na razpolago zelo veliko najrazličnejših učbenikov, jih
je bilo ob koncu 19. stoletja le dvanajst. V šolski kroniki sem našla zelo

2 11

| Z R E S K I ZBORNIK 2 0 0 6

natančen popis učbenikov in njihovih cen. Podatek se mi je zdel zanimiv, zato ga objavljam v celoti.
Od leta 1870 dalje so bili obvezni naslednji učbeniki:
- Mali katekizem za 1., 2. in 3. šolsko leto (8 krajcarjev)
- Abecednik za I. razred za 1. šolsko leto (17 krajcarjev)
- Slovensko-nemški abecednik za 2. in 3. šolsko leto ( 26 krajcarjev)
- I. računica za 1. šolsko leto (10 krajcarjev)
- H. računica za 2. in 3. šolsko leto (15 krajcarjev)
- 111. računica za 4., 5. in 6. šolsko leto (15 krajcarjev)
- IV. računica za 7. in 8. šolsko leto (18 krajcarjev)
- Krščanski katoliški nauk za 4. do 8. šolsko leto (27 krajcarjev)
- Prva nemška slovnica za 3., 4. in 5. šolsko leto (28 krajcarjev)
- Prvo berilo in slovnica za 4., 5. in 6. šolsko leto (34 krajcarjev)
- Drugo berilo za slovenske šole za 7. in 8. šolsko leto (41 krajcarjev)
- Druga nemška slovnica za 6., 7. in 8. šolsko leto (38 krajcarjev)
Avstroogrska denarna enota goldinar se je delila na 60 manjših
enot, to je krajcarjev. Šolnina, ki so jo morali plačevati premožnejši starši sredi 19. stoletja, je znašala en goldinar letno. Osnovna učiteljska letna
plača je znašala 600 goldinarjev - za primerjavo s cenami učbenikov.6
Od leta 1815 do šolskega leta 1906/07 je število učencev na zreški
šoli naraslo na 252. V tem šolskem letuje bila uvedena štirirazrednica. V
šolski kroniki iz leta 1922 je tudi zapis o organiziranosti pouka in učbenikih, ki so se uporabljali pri pouku. Pouk je potekal v štirih razredih.
''oleg slovenskega jezika in matematike je bil zelo pomemben predmet
verouk, ki se je poučeval dvakrat na teden. Učenci so bili deležni tudi
poučevanja ročnih del (v šolski kroniki iz leta 1918 je natančen opis, da
so pri ročnih delih plctli rokavice in nogavice za vojake na fronti). Dečki so vadili tudi različne vrste cepljenja na vrhovih vejah, deklice pa so
eno uro na teden okopavale šolski vrt.7
V 4. razredu so se učenci pričeli učiti tudi srbohrvaščino, kar je
bila logična posledica zgodovinskih dogodkov (razpad Avsto-Ogrske in
ustanovitev kraljevine M lb).

zidana! Oš I-esično, 1996.
7 Karel Mravljak: Šolski vrt,
šolska kronika 1921/22.
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Od leta 1927 je bila zreška šola petrazrednica.
Šolski zakon, kije poenotil osnovno šolstvo v okviru jugoslovanske države, je izšel 5. decembra 1929. Uvedena je bila splošna in obvezna osemletna osnovna šola, kar za Slovenijo sicer ni novost, za mnoge
predele Jugoslavije pa je pomenil pomemben korak naprej. Novost je pomenila uvedba tako imenovane koedukacije - skupnega pouka za dečke in deklice, čeprav z omejitvijo, da morajo ločiti učence po spolu povsod tam, kjer to razmere dovoljujejo. Zakon je prepovedal telesno kazen
ter uvajal razrede, oddelke in ocene, kot jih poznamo danes. Do takrat
je bila v šoli kot staroavstrijska dediščina najbolj zaželena ocena enica
(kot najboljši red), po novem pa to postane petica.
V začetku 19. stol. je bil šolski obisk v vseh slovenskih pokrajinah zelo slab. Poglavitni vzrok za tak obisk je bilo zaposlovanje otrok na
domu in pri tujih delodajalcih. Večina staršev je izobraževanje svojega
otroka imela za nujno zlo. Kmečki otroci so v tem času namreč predstavljali zelo pomembno delovno silo, zato so starši svoje otroke zelo neredno pošiljali v šolo. Podobna situacija je bila tudi v Zrečah.
V šolski kroniki iz leta 1910 najdemo zapis: »Ob času poljskih,
travniških pa tudi vinogradnih del učenci zelo izostajajo. Ob slabem
vremenu jih ni, ob lepem pa imajo doma delo. Poleti in pozimi je obisk
slab. Sicer krajevni šolski svet zamude strogo obravnava, vendar to ne
pomaga veliko.«8
V šolskem letu 1909/10 seje med 6. in 12. aprilom pojavila še davica (škrlatica). Razmere so bile tako hude, da so šolo za teden dni zaprli. 28. julija 1914 je bila izvedena splošna mobilizacija. V vojsko so vpoklicali tudi dva učitelja iz zreške šole.
Zaradi budega pomanjkanja delovne sile so starši v šol. letu
1916/17 še bolj neredno pošiljali svoje otroke v šolo. Zadrževali so jih
doma in jih porabili tudi za težja dela. Krajevni šolski svet je bil glede
8 Henrik Schell: Šolski obisk,
šolska kronika 1910.
9 Karel Mravljak: Šolski obisk.
Šolska kronika 1916/1917.

obiska brez moči, ker šolska oblast - okrajni šolski svet - sam ni glev i i • i • ■ •
dal na šolski obisk in tudi ni nikogar kaznoval, če so mu predložili zaITlude.
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Tudi v naslednjem šolskem letu je bil šolski obisk skozi celo leto
zelo slab. Kot je razvidno iz zapisov v šolski kroniki, so se zamude v šolskem letu 1918/19 tudi prvič redno in strogo kaznovale. Kaznovanih je
bilo 42 staršev, kazen pa je znašala od 2—40 K. Skupna vsota kazni, ki
sojo plačali starši v tem šol. letu, je bila 550 K.
14. decembra 1918 seje po vsej državi praznovalo zedinjenje Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ker je bila takrat šola še zaprta, je slovesnost
potekala v cerkvi. Sicer je bilo to zelo slabo leto. Bilo je obilo dežja z nizkimi temperaturami, zato so bili poljski pridelki zelo slabi, med živino
pa je razsajala kuga. Draginja je postajala neznosna.
Kot posledica vojne se je v letu 1919/20 v Zrečab pojavila kuga.
Pozno jeseni je začela razsajati gripa, februarja pa seje zopet razširila
španska bolezen. Ni bilo hiše, v kateri ne bi imeli bolnika. Kasneje je ta
bolezen prenehala, toda pojavile so se črne koze, ki so v več kot tridesetih hišah vznemirjale in trpinčile ljudi. Bilo je tudi precej smrtnih primerov (3 moški, 7 žensk in 6 otrok). Zaradi opisanih razmerje bila šola
od 14. 3. do 14. 6. 1920 zaprta.
Ker so se tudi po treh mesecih še vedno pojavljali posamezni primeri te bolezni, je bil šolski obisk upravičeno zelo slab. A zamude so se
tudi v naslednjem šolskem letu zelo strogo kaznovale, zato je bil šolski
obisk vedno boljši. Zrečani so uvideli, da se s šolskimi oblastmi ni dobro šaliti, zato seje šolski obisk iz leta v leto izboljševal.
V letu 1924/25 je bilo zdravstveno stanje šolske mladine in krajanov nasploh zopet zelo slabo. Razsajala je legionarska bolezen. Pojavila
seje škrlatinka, ki je terjala več otroških žrtev, ljudi pa je močno mučil
tudi oslovski kašelj. Vse te težave je nekoliko omilila dobra letina.
Dne 29. 6. 1929 je bila na šoli slavnostna proslava ob 50-letnici
novega šolskega poslopja.
I. aprila 1931 je bilo v Zrečah opravljeno ljudsko štetje. Izid štetja
je zanimiv. Zreče so takrat štele 1401 prebivalca, od tega 680 moških.
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Udeleženci pletarskega
tečaja
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto 1932/33

V naslednjem desetletju so bile šolske zamude v povprečju 17 %.
Zamude so se obravnavale redno, polmeseeno. Ob lažjih kršitvah so se
izdali opomini ali »svarila«.
27.4. 1931 so na šoli razglasili »dečji dan za pogozdovanje«. Učenci četrtega in petega razreda so na Dobravi posadili preko 300 smrekovih in 300 borovih sadik. Akcija je bila zelo uspešna, zato sojo v naslednjih treh šolskih letih ponovili.
Danes se mnogi starši kislo nasmehnejo, če kdo omeni, da je
šola brezplačna, do leta 1933 pa so krajevni šolski odbori dejansko financirali vse šolske potrebščine za vse otroke. V šolskem letu 1933/34
je prišlo do spremembe. Šolska kronika je dogodek zabeležila takole: »Za šolsko leto 1933/34 je krajevni šolski odbor dovolil samo revnim otrokom vse učne pripomočke, knjige in zvezke, dočim si morajo
premožnejši vse sami nabaviti. Ta vpeljava pa se ni obnesla, ker večina staršev otrokom ni hotela kupiti zvezkov, še manj pa knjig. Navajeni, da priskrbi šola otrokom vse potrebščine v zadnjih dese tletjih, SO
tudi nadalje vztrajali na tem in krajevni šolski odbor bo moral glede
ki KarelMravijak: Krajevni
šolski odbori. Šolska kronika
1933/34.

šolskih potrebščin otrokom ponovno sklepati ter željam staršev ugot

(J lil.«10
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26. 5. 1935 so
podmladek Rdečega
križa, podmladek
Jadranske straže
in sokoli priredili
mladinsko igro s
petjem »Desetnik in
sirolica«
l ir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto 1934/35

Od 2. januarja do 18. marca 1933 je na šoli potekal pletarski tečaj. Udeležilo se gaje 20 moških in 20 žensk. Ob koncu tečaja je bila na
šoli razstava pletarski h izdelkov.
V šolskem letu 1935/36 začne v Zrečah delovati šestrazrednica.
Učne knjige so ostale iste. V prvem razredu so uporabljali samo en učbenik, to je bila Prva čitanka. En sam učbenik so imeli tudi v drugem
razredu. To je bila Druga čitanka. V tretjem razredu pa se število učbenikov poveča. Učenci uporabljajo Tretjo čitanko, Prvo srbsko ali hrvaško čitanko, Slovensko jezikovno vadnico in Katoliški katekizem. Število učbenikov se nato v četrtem in petem razredu ne spremeni. Učbeniki
imajo celo iste naslove, le da so prirejeni za višji razred.
12. junija 1937 je bila v Zrečah zelo huda povodenj. Na Pohorju
seje utrgal oblak. Najbolj sta trpela Padeški Vrh in Resnik. Dravinjaje
napravila na polju in cestah ogromno škodo. Banske oblasti so zato odredile regulacijo Dravinje v Spodnjih Zrečah in Hadani vasi.
Decembra 1938 je bila v šolo napeljana elektrika, in sicer v pisarno, obe veži ter peti razred.
Prepevanje v pevskih zborih ima v našem kraju zelo dolgo tradicijo. Tudi v šolski kroniki iz leta 1937 se pojavi fotografija, ki zgovorno
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Mladinski koncert I4.
3. 1937 v deški šoli v
Konjicah
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto: 1936/37

priča o množičnosti ljubiteljev zborovske pesmi. V Konjicah so tega leta
skupaj zapeli pevci iz Konjic, Loč, Oplotnice, Prihove, Spitaliča, Tepanja, Vitanja in Zič.
Zanimiva se mi je zdela tudi spremljava učnega uspeha. V šolskem letu 1935/36 je bilo 27 učencev odličnih, 96 prav dobrih, 100 dobrih in 52 slabih. Podatek govori o solidnem učnem uspehu, ki pa se
strahotno poslabša v letu 1941.
Največji pomen pri raznarodovalnem delu v zasedenih slovenskih
pokrajinah je nemški okupator pripisoval nemškemu šolstvu. Nemške
šole naj bi bile temeljne postojanke raznarodovanja ne samo med mladino v šoli, temveč tudi zunaj šole in celo med odraslimi. Tako je nemški
okupator takoj ukinil vse slovenske šole, izgnal veliko slovenskih učiteljev ter začel odpirati nemške šole z nemško govorečimi učitelji. Šolam je bilo prepovedano uporabljati slovenske žige, obrazec in slovenska imena krajev in šol.
Leta 1941 seje pouk na šoli zaradi vojne nevarnosti izjemoma
končal že 31. marca. Zasedba Zreč seje zgodila 15. aprila 1941. Nemški vojaki so zasedli šolske prostore. Začele so se aretacije zavednih Slovencev. Vseh izseljenih je bilo nad 60. Naslednje delo vojakov je bilo
pobiranje slovenskih knjig. Zmetali so jih na kup v občinko šolo, nato
pa odpeljali v tovarno za predelavo papirja, vse slovenske učitelje [»a so
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nadomestili z nemškimi. Pouk se je odvijal samo v nemškem jeziku.
Uporaba slovenskega jezika je bila otrokom prepovedana. Pouk se je
pričel s petjem in telovadbo. Uvajali so nemške mladinske organizacije
- Hitler Jugend. Uporabljali so vsa sredstva, da bi ponemčili našo mladino. Šolski obisk je bil na začetku še dokaj zadovoljiv, a je postajal iz
meseca v mesec slabši.
Zelo zanimiv je zapis v šolski kroniki iz leta 1941. Šolski upravnik Karel Mravljak je o šolskem obisku zapisal takole: »Šolski obisk je
bil v začetku dober, toda postajal je od meseca do meseca slabši. V začetku leta 1944 meje ob neki priliki vprašal nadučitelj, če je bil v stari Jugoslaviji tudi tako slab obisk kot sedaj, saj prihaja v šolo komaj 1/3
otrok. Odgovoril sem mu, da smo imeli v stari Jugoslaviji vedno prav
dober obisk. Na tihem pa me je silil smeh, ko so mi starši otrok pravili,
zakaj bi otroke pošiljali v šolo, ko nič ne razumejo nemško in da se učijo same lalotarije.«"
V takem stanju je bila šola vse do pričetka vojne oziroma do 2.
maja 1945, ko je zgorela.
V šolski kroniki je ta dogodek zabeležen takole: »2. maja popoldne, med 3. in 4. uro, je partizan Bošnjak korakal od šole do mostu in
stražil, medtem ko sta druga dva partizana požigala šolo. Šolo so požgali z izgovorom, da Nemci ne bi imeli kje stanovati, če bi se po naključju
vrnili v Zreče. Šola je gorela še vso noč. Krajani so žalostno gledali ta
požar, a gasiti si ni upal nihče.«
Osvoboditev leta 1945 je na šolskem področju pomenila logično
nadaljevanje razvoja, ki gaje šolstvo doživelo med NOB. lega leta sprejeti odlok o organizaciji osnovnih in srednjih šol je v skladu z načelom
ločitve cerkve od države med drugim podržavil zasebne šole, ki so jih
prej upravljali cerkveni redovi. Verouk je v tem prvem obdobju še ostal
šolski predmet, vendar neobvezen.
Temeljni zakon o sedemletnem obveznem šolanju, ki je izšel 11.
julija 1946, je uvedel obvezno sedemletno šolanje in je zato tam, kjer je
.
.
vi«
*i i •
i*i
i
bilo že uveljavljeno osemletno obvezno šolanje, pomenil dejanski korak

" Karel Mravljak: Šolski obisk,
šolska kronika 1944.
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Šolska interesna
skupina l{K pod
vodstvom Antona
Podvršnika sprejema
razna darila
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto: 1)47/1948

nazaj. To je bil v resnici izhod v sili, zlasti zaradi zelo perečega pomanjkanja prosvetnih delavcev. V celotnem jugoslovanskem prostoru pa je
vseeno pomenil določeno izboljšanje dejanskega stanja. Šolski sistem je
bil z novim zakonom poenoten, šoloobvezni otroci pa zajeti v sedemletke iz štirih razredov osnovne in treh razredov višje osnovne šole. Te šole
je na predlog okrajnih ljudskih odborov ustanavljalo beograjsko prosvetno ministrstvo. Namesto v višjih osnovnih šolali so učenci lahko nadaljevali šolanje na nižjih gimnazijah, ki so imele v tem času tri nižje in
pet višjih razredov. Gimnazije so bile, razen dveh klasičnih v Ljubljani
in v Mariboru, vse realne.12
Takoj po kapitulaciji Nemčije so občani Zreč želeli, da se spet začne pouk za njihove otroke. Ker je šola z vsem inventarjem pogorela do
tal, je takratni upravitelj Karel Mravljak priskrbel tri zasebne prostore.
Pripravil je tri učne sobe: eno v bivši sokolski dvorani Davorina Kračuna, drugo v prostorih bivše gospodarske zadruge, tretjo pa v poslopju
Nine Pokornove.
12 Jože Cipcrlc, Andrej Vovko:
SoUvo na siovcnsk™ skozi
stoletja, Slovenski šolski muMj,Ljubljana 1987,str.M7.

Ker je nemška žandarmerija konec leta 1943 delno, v letu 1944
viiii*
i
pa popolnoma zasedla vse šolske prostore, so solske klopi spravil i v obo...
.
.^.1
v
kano šolsko klet, zato jih požar ni uničil.
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Izvajanje pouka jo bilo težavno, zato je Alojz Križnik iz Spodnjih
Zreč že v mesecu maju sklical sestanek v sokolski dvorani. Občani so
sklenili, da bodo z udarnim delom očistili šolsko pogorišče. Okrajni odbor OF v Slovenskih Konjicah je poslal v Zreče tehnika Kastclica, kije
napravil načrt za novo šolo v Zrečah. Pripravil seje material in 15. oktobra 1945 so začeli zidarji z dozidavo. Zidarja Ivan Turnšek in Franc
Pušnik sta zidovje dozidala do božiča 1945.
Dela na ostrešju je prevzel Leopold Fijavž s tremi delavci. Streho so pokrivali v maju. Ves čas je pri pokrivanju sodelovala tudi šolska
mladina. Zaradi mrzlih, deževnih in sneženih dni v novembru in ker
šola ni imela kuriva, je šolski upravitelj 14. 11. 1945 pouk prekinil. 19.
11. 1945 je krajevni odbor priskrbel kurivo in pouk seje nadaljeval. Verouk se je v tem šolskem letu še vedno poučeval na šoli, telovadba pa se
zaradi pomanjkanja prostorov ni poučevala.
V letu 1948/49 je močno napredovala elektrilikacija kraja.
Za takratno šolsko delo so bila značilna najrazličnejša tekmovanja. V kroniki je najden tudi zapis, da so učitelji in učenci v tcin letu
pridno pomagali pri gradnji zadružnega doma in zatiranju koleradskega hrošča.
Z odlokom ministrstva seje zreška šola 26. 6. 1949 spremenila v
sedemletko. V kroniki je zapisano tudi naslednje: »Vse delo seje vršilo
v obliki tekmovanja med razredi, oddelki, krožki in šolami. Marljivo so
se posluževali radia. Pionirji so pridno nabirali odpadni material. Mladina in pionirski odred sta se posebej slovesno pripravila na udeležbo
pri Titovi štafeti.«13
Med šolskim letom 1949/50 je močno napredovala šolska kuhinja, ki je oskrbovala 150 otrok. Na krajevni odbor je v tem času prispela prošnja učiteljstva o nujni nabavi čevljev za otroke, posebno za tiste
iz oddaljenih krajev.
Šolsko leto 1950/51 je znova prineslo spremembe. Izdelani so bili
novi učni načrti. Sprejemni izpiti za gimnazije so odpadli. Osnovna šola
. .
. . .
..
je sedaj z nižjo gimnazijo tvorila celoto.

13 Anton PodvrSnik: Sedemletka, šolska kronika 1945/49.
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Šolski pevski zbor
pod vodstvom Vladkti
Mohoriča
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto: 1)51/1952

Zanimiv pa je še en podatek iz tega šolskega leta, to je zelo slab
učni uspeh. Od 246 vpisanih učencev je napredovalo le 146 učencev,
kar je 59,3 %. To šolsko leto je bila v Zrečah ustanovljena nižja gimnazija, katere ravnatelj je bil Anton Podvršnik. Delo na nižji gimnaziji je
potekalo v treh oddelkih, na osnovni šoli pa v petih.
Učenci so še vedno pridno prepevali v šolskem pevskem zboru.
V šolskem letu 1951/52 je ljudska univerza organizirala v Zrečah
več kvalitetnih predavanj za starše. Odziv je bil zelo velik. Ob koncu šolskega leta je bila razstava šolskih izdelkov, ki si jo je z zanimanjem ogledalo veliko število staršev. Nasploh se v tem obdobju pojavlja vse večja
povezanost med starši in šolo. Na šoli je pozimi delovala tudi kmetijska
šola s 24 gojenci.
V naslednjem šolskem letu se je zelo povečalo število krožkov
(imeli so jih 9).14
Vse večja je postajala tudi skrb za zdravje. Poleg rednega cepljenja so sedaj uvedli redne zdravniške preglede za otroke prvih, četrtih
14 Takrat je bilo to zelo veliko.
v šolskem letu 1999/2000
je na zreški šoli delovalo 37
različnih krožkov.

in sedmih razredov.

,y
.
,
.
#
4
lega leta je v kroniki prvič omenjeno, da je otroke obiskal dedek
• •• i ,
•i
Mraz in jih bogato obdaril.
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Ročnodelski krožek
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto: 1951/1952

Telovadni nastop nižje
gimnazije ob zaključka
šol. leta
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto: 1952/1953

Spreminjati se začne tudi odnos do telesne vzgoje, ki prične pridobivati enakopravnejši položaj v primerjavi z drugimi predmeti.
Ze v šolskem letu 1953/54 pa je bila nižja gimnazija ukinjena in
šola se je spremenila v osemletko.
Vedno pomembnejša postaja tudi mlečna kuhinja, v kateri so pripravljali malico za vse učence.
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Mlečna kuhinja,
delitev obrokov
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto: 1952/1953

V šolskem letu 1955/56 so bile ustanovljene velike občine. Ustanovljena je bila občina Slovenske Konjice, sestavljali pa sojo kraji: Slovenske Konjice, Loče, Vitanje in Zreče.
V naslednjem šolskem letu je bil uveden nov šolski koledar. Poleg drugih predmetov na šoli dobiva vse večji pomen tudi telesna vzgoja. 20. marca 1959 je bila ustanovljena šolska vrtna zadruga, ki je štela
80 članov. Njihova naloga je bila obdelovati šolski vrt in vzdrževati park
ob spomeniku talcev.
V šolskem letu 1961/62 je bila kot dodatni predmet uvedena še
prometna vzgoja. V tem šolskem letu je na zreško šolo prvič prišel poklicni psiholog, kije učencem pomagal pri uspešni izbiri poklica.
V šolskem letu 1963/64 so se k zreški osrednji šoli priključile še
šole v Gorenju, Resniku in Skomarju. V naslednjem šolskem letu pa je
zreška mladina končno dočakala selitev v novo šolo.
V šolskem letu 1967/68 so v šoli najeli kredit v znesku 170.000
din za nabavo novega šolskega avtobusa, kije vozil učence iz Gorenja,
Skomarja in Resnika v Zreče.
Delo na šoli je v tem času potekalo po ustaljenih tirnicah. Zelo
velik pomen je imela pionirska organizacija, učenci so pod vodstvom
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učiteljev pridno pripravljali proslave ob državnih praznikih. Prav posebno doživetje je bilo vsakoletno spremljanje kurirčkove pošte in slovesnosti ob Titovem rojstnem dnevu.
V letu 1972 je bil postavljen temeljni kamen za novo telovadnico,
brez katere je bilo izvajanje telesne vzgoje zelo težavno.
Nasploh je v tem obdobju zelo naraslo število krožkov. Tako je šolska kronika v šolskem letu 1973/74 zabeležila kar 18 različnih krožkov,
učenci pa so se tudi prvič udeležili zimske šole v naravi na Rogli in poletne šole na morju.
V tem šolskem letu šolstvo zopet doživi večje spremembe. Posodobijo učne načrte in nekoliko spremenijo predmetnik ter uvedejo celodnevno osnovno šolo. Spremembe, ki jih je prinesla s sabo celodnevna
osnovna šola, so v knjigi Samostojno delo učencev v celodnevni osnovni šoli opisane takole: »Danes predstavlja celodnevna šola z vidika življenja in dela učencev v šoli najbolj uspešno organizacijsko obliko enotne osnovne šole z razširjenim vzgojno-izobraževalnim programom. Na
nastajanje celodnevne osnovne šole pri nas moramo gledati kot na proces, ki seje začel že precej časa pred uvajanjem prvih celodnevnih šol.
Šolske malice in kosila, organizirane pod vodstvom šole, prostovoljne
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Šola je s prizidkom
pridobila nove učilnice
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto: 1977/78

dejavnosti v prostem času mladih, dopolnilni pouk za slabše učence, oddelki s podaljšanim in celodnevnim bivanjem za učence, ki potrebujejo
varstvo in pomoč šole, so elementi, s katerimi osnovna šola razširja svoj
program in s tem postopno prerašča iz tradicionalne osnovne šole s poldnevnim poukom v osnovno šolo s celodnevnim organiziranim in vodenim vzgojno-izobraževalnim delom. Medtem ko tradicionalna šola v popoldanskem času organizira samo pouk, so temeljne sestavine dnevnega
življenja in dela učencev v celodnevni osnovni šoli: pouk s samostojnim
delom, prosti čas in prehrana z zdravstveno nego učencev.«15
V šolskem letu 1975/76 je bil na zreški šoli prvič organiziran
obrambni dan. Namen obrambnega dne je bil, v duhu takratnega časa
seznanjati in istočasno usposabljati mladino za samozaščito in vseljudsko obrambo. V tem šolskem letu so v vseh osnovnih šolah uvedli nov
način ocenjevanja pri pouku gospodinjstva, tehnične, glasbene, likovne in telesne vzgoje (zelo uspešno, uspešno, manj uspešno). Spremeni se
15 Helena Novak: Samostojno
delo učencev v celodnevni
osnovni šoli, Ljubljana 1975,
str.7.

tudi ocena za vedenje: vzorno, primerno, manj primerno.
n ia ia«/ •
m
y. 10 1976 je bila otvoritev otroškega vrtca, šola pa je tega leta
dobila novo opremo v pritličju in v 1. nadstropju. Zelo veseli so bili to
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29. novembra so
cicibani postali pionirji
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto: 1981,/82

zimo otroci, saj je Zavod za šolstvo SRS podaljšal zimske počitnice na
14 dni.
16. in 17. februarja je bila šola dva dni zaprta zaradi gripe. V drugem polletju so se na njej množično pojavile uši, zato so uvedli posebne ukrepe.
Večje spremembe prinese šolsko leto 1978/79. Z odlokom skupščine občine Slovenske Konjice so ukinili podružnično šolo na Resniku. Zaradi premajhnega števila učencev na Gorenju se uvede kombiniran pouk prvega in drugega razreda.
V naslednjem šolskem letu je bila svečana otvoritev prizidka k
osnovni šoli.
V šolskem letu 1979/80 se prične na zreški šoli za učence od I.
do 4. razreda celodnevno bivanje učencev v šoli. Vsi učitelji so se dodatno izpopolnjevali na seminarjih, ki jih je sklical Zavod za šolstvo. Na
občinskih aktivih so učitelji usklajevali učne načrte, pripravljali vzorne
nastope in izmenjavali medsebojne izkušnje.
Zelo dejaven je bil v tem času tudi podmladek Rdečega križa. Mladi člani so pomagali pri raznih akcijah: krvodajalstvo, zbiranje starega
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Občinsko
tekmovanje RK
Vir: fotografija iz
šolske kronike,
šol. leto: 1982/83

papirja in oblačil. Pripravili so tudi kulturni program za ostarele krajane, jih obiskovali na domu ter jim pomagali pri pospravljanju sadja.
Zaradi pomanjkanja kuriva je bila šola zaprta dne J4. 1 1980.
V tem šolskem letu je bilo zgrajeno tudi novo košarkarsko igrišče pri
šoli.
To je bilo obdobje, ko je bila na šoli zelo dejavna pionirska organizacija. Vključevali so se v delo JPI (jugoslovanske pionirske igre
pod naslovom »Rastemo pod Titovo zastavo«). Na novo so organizirali
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pionirsko delovno brigado, ki seje vključila v delo na šoli in v KS Zreče.
Pionirji so zelo lepo skrbeli za urejenost šolske okolice. Na šoli je uspešno delovala tudi Pionirska hranilnica. Zaradi hudega pomanjkanja kuriva so bile, na veliko veselje otrok, počitnice podaljšane na tri tedne.
Pa poglejmo še, kako je naraščalo število učencev. V šolskem letu
1982/83 je bilo vpisanih že 559 učencev, od tega 285 dečkov in 274 deklic. Šola je imela tudi veliko število vozačev, saj se je z avtobusom ali
kombijem vsak dan pripeljalo v šolo kar 164 učencev.
15. novembra 1982 so na šoli prešli na nov delovni čas: COŠ ob 8.
uri, predmetna stopnja pa ob 7.45. To so bila leta, ko je potekala živahna
menjava učencev in učiteljev s pobrateno občino Kosjerič.
S šolskim letom 1984/85 je bil ukinjen pouk na podružnični šoli
Skomarje. V začetku septembra 1984 je bilo v Zrečah republiško tekmovanje tabornikov, zreški taborniki so osvojili prvo mesto. V tem letu
so zopet prišli na dvodnevni obisk kosjeriški osmošolci, ki so bili v gosteh pri naših učencih.
Od 19. novembra do zimskih počitnic so učenci zreške šole množično obolevali za črevesno boleznijo.
Učenci so to leto zaznamovali tudi z uspešnim nastopom v javni
radijski oddaji Veseli tobogan, ki jo je organizirala RTV Ljubljana.
Leta 1985 je na šoli začela delovati šolska logopedinja. V tem letu
so se učitelji udeležili številnih seminarjev o miselnih vzorcih (ki so bili
v tem času zelo moderna pogruntavščina). Pomemben je tudi podatek,
da je v tem letu šola prešla na ogrevanje s plinom.
Od 28. 4. 1986 dalje so veljali posebni ukrepi za zaščito pred radioaktivnim žarčenjem, ki ga je povzročila eksplozija jedrske elektrarne v Černobilu.
V letu 1987 so preuredili šolsko podstrešje. Urejeni so bili dve
učilnici in dva kabineta za učitelje.16
9. 11. 1987 je bila uvedena nova avtobusna proga čez Resnik
Šola je bila v teh letih navzven prepoznavna po zelo uspešnih tai
. ,
,
'»orni ki h in izredno kvalitetnem zborovskem petju.

16 V teh dveh učilnicah sta sedaj
čitalnic in knjižnica.
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MPZje na republiški
, pevski reviji v Zagorju
osvojil zlato priznanje
Vir: fotografija iz
šolske kronike, šol. leto.
1987/88

V šolskem letu 1988/89 sta se dokončno poslovili pionirska organizacija, v katero so bili vključeni učenci od 1.-7. razreda, in mladinska
organizacija, v katero so bili sprejeti učenci osmih razredov. l'o šolah so
zaživeli otroški parlamenti, na katerih so lahko učenci razpravljali o temah, ki so jih izbrali saini (varno okolje, prijateljstvo, prosti čas, droge,
nestrpnost, nasilje ...).
Večje spremembe prinese šolsko leto 1992/93, ko se zreška šola
vključi v projekta Tri ocenjevalna obdobja ter Opisno ocenjevanje.
V šolskem letu 1995/96 je bila sprejeta nova šolska zakonodaja,
kije prinesla veliko sprememb. V tem šolskem letu so na zreško šolo začeli prihajati tudi otroci iz Stranic, ki so do takrat obiskovali šolo v Slovenskih Konjicah.
26. aprila 1997 je bilo slavnostno odprtje nove športne dvorane
ter dveh učilnic za učence razredne stopnje. V tem šolskem letu so se začele priprave na devetletno šolo.
Z izgradnjo prizidka in športne dvorane seje šolska zgradba močno podaljšala vzdolž reke Dravinje. Za razredni pouk je bilo sedaj na voljo 12 učilnic, za predmetni pouk pa 13. Poleg tega sta bili sedaj na voljo
še urejena računalniška učilnica in učilnica za gospodinjstvo.
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Učenci so na prireditvi
Unesco v športni
dvorani prikazali
domače obrti

Zelo se je povečalo število interesnih dejavnosti (pevski zbor, gimnastika, naravoslovni krožek, likovni krožek, kvačkanje, vezenje, pletenje,
cvetličarski krožek, modelarski krožek, foto-video krožek, ritmika, lutkovni in dramski krožek, računalništvo, taborniki, strelski krožek, nemščina, ekološki, geografski in turistični krožek, delavnica za bistre glave,
UK, planinski in novinarski krožek, odbojka, zgodovinski, gasilski in čebelarski krožek, latinščina, plesni krožek in glasbena šola). Iz naštetega se
lepo vidi, da so imeli učenci zelo raznolike interese. IVav vsi krožki so bili
zelo dobro obiskani, čeprav so mnogi potekali tudi pozno popoldne.
Leta 1998 je nov prostor dobila šolska zobna ambulanta.
V šolskem letu 1998/99 seje zreška šola vključila v dva obsežna
projekta za sprejem v ekošolo ter mrežo šol Unesco.
S pridružitvijo ASP-net mreži šol se je šola zavezala, da bodo
v učne načrte vnašali temeljne Unesco ASP-net cilje. Šola se je začela
vključevati v različne projekte na teme: svetovni problemi in vloga sistema ZN pri njihovem reševanju, človekove pravice, demokracija, strpnost
in sodelovanje, interkulturno učenje in okoljski problemi. Izvedene so
bile tudi številne delavnice za ohranjanje kulturne dediščine. Vsako leto
se učenci udeležijo tudi Unescovega kviza in Unescovih taborov.
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Ekošola pa je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Ekošola skozi metodološko dodelan in mednarodno primerljiv model razvija odgovorno ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje. Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko
vplivali na pomembne odločitve ter jib že v bližnji prihodnosti sprejemali, je eno od temeljnih načel ekošole kot načina življenja.
Prenovljeni sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je z novo
šolsko zakonodajo, sprejeto 1996. leta, obvezno šolanje podaljšal za eno
leto - uzakonil je 9-letno obvezno osnovno šolanje.
Devetletka je prinesla velike spremembe: pričetek izobraževanja
otrok pri šestih letih, delitev na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, nacionalni preizkusi ob zaključku drugega in tretjega triletja, uvedba tujega jezika v 4. in 5. razredu, lleksibilna diferenciacija v 4., 5., 6. in 7. razredu, delna zunanja diferenciacija v 8. in 9. razredu, izbirni predmeti
(obvezna izbira dveh predmetov), deseto leto izobraževanja, vključevanje učencev s posebnimi potrebami, poučevanje dodatnega strokovnega
delavca v prvem razredu in timsko delo, ki se odraža v različnih fazah
učno-vzgojnega procesa. Spremembe, povezane z devetletko, ki so jih
občutili učitelji in učenci na osnovni šoli Zreče, so bile velike.
Največja novost je bil gotovo vpis šestletnih otrok v šolo, za katere je bilo treba posebej opremiti prostore, ki so bili ločeni od osnovnošolskih, saj so se nahajali v prostorih vrtca Zreče. Novost je bila tudi
ta, da sta več kot polovico ur v razredu prisotni dve učiteljici. Učiteljice so morale opraviti tudi 200 ur dodatnega izobraževanja. Osnovni
metodi dela v prvem razredu sta igra in učenje z izkušnjami, zato je
bilo treba nabaviti veliko novih didaktičnih pripomočkov. Novi učni
načrti dajejo učitelju veliko večjo svobodo pri izbiri vsebin, metod in
oblik dela, hkrati pa odgovornost za to, da učenci dosežejo standarde znanja takrat, ko to zmorejo glede na svoj telesni, umski in socialni razvoj. Prav zaradi tega so standardi znanja v učnih načrtih za 1.
triletje zapisani tako, da jih ima učenec možnost doseči vse do konca
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3. razreda. Zato je zelo pomembno, da učence vsa tri leta spremlja ena
učiteljica.17
V drugem triletju se s prvo novostjo srečamo že kar pri predmetniku. Učenci so v 4. in 5. razredu dobili nov učni predmet naravoslovje in tehnika, v 6. razredu pa učni predmet tehnika in tehnologija. Na
začetku drugega triletja, to je v 4. razredu, se začne tudi zgodnje uvajanje tujega jezika. Prav tako se učenci 4. razreda v zadnjem ocenjevalnem obdobju srečajo še z eno novostjo, to je fleksibilna diferenciacija.
Učenci imajo možnost nekaj ur v šolskem letu svoje znanje izpopolnjevati, utrjevati ali poglabljati na treh različnih ravneh. Znanje v drugem
ocenjevalnem obdobju se ocenjuje opisno in številčno, in sicer po prvem
in drugem ocenjevalnem obdobju opisno in številčno, ob koncu šolskega leta pa samo številčno.
Devetletna osnovna šola je prinesla tudi nekaj novosti pri dnevih dejavnosti. Novost predstavljajo tehniški dnevi, ki so zamenjali delovne akcije in drugo družbeno potrebno delo. Omeniti je treba še, da
je v drugem triletju precej časa namenjenega vključevanju otrok z drugačnimi potrebami. To so otroci, ki so ali nadarjeni ali pa zaradi posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb dosegajo nižje izobrazbene standarde.18
Najpomembnejše novosti v zadnjem triletju devetletke pa so: prenovljeni ali novi učni načrti za vse predmete v 9-letni OS, nivojski pouk,
izbirni predmeti in ocenjevanje.
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je sprejel prenovljene
ali nove učne načrte za vse predmete v 9-letni OŠ. Učni načrti so prečiščeni zlasti z vidika odvečne faktogralije, cilji pa so oblikovani tako, da
posegajo na različna področja učenčevega razvoja.
V 8. in 9. razredu pri matematiki, slovenskem jeziku ter tujem jeziku poteka samo nivojski pouk. Učenci so razporejeni po ravneh zahtevnosti.
Velika novost devetletke v zadnjem triletju so tudi izbirni predj * . .
,
.
|
, lii
i
meti. Izbirni predmeti so eno-, dve- ah triletni. Učenec lahko vsako

17 Osnovna šolu Zrečo 190 let
- zbornik, »tr. si.
Osnovna šola Zreče, 190 let
- zbornik, »tr. 36.
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leto zamenja izbirni predmet. Šola ponudi izbirne predmete, za katere se je ob anketiranju opredeljevalo največ učencev, seveda pa tudi
tiste, ki jih mora obvezno ponuditi v skladu z zakonom. Na urniku
Osnovne šole Zreče so se pojavili naslednji novi (izbirni) predmeti: izbrani šport, likovno snovanje, multimedija, nemščina, obdelava gradiv, rastline in človek, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, retorika, računalniško omrežje, sonca, luna, zemlja, sodobna priprava hrane, šport za sprostitev, šport za zdravje, turistična vzgoja, urejanje besedil, verstva in etika ter življenje človeka na
zemlji.
To so bile glavne vsebinske spremembe. Sicer pa je šolska stavba
doživela veliko spremembo leta 2002, ko so bila na starem delu zamenjana šolska okna. 20. oktobra istega leta je bil v športni dvorani zelo
dobro obiskan dobrodelni koncert »Za nova šolska okna«.
Novembra 2003 seje zreška šola vključila še v dva nova projekta:
Moje pravice in To sem jaz. Oba sta poteka skozi vse šolsko leto. Učenci
so se v sklopu prvega projekta seznanili s konvencijo o otrokovih pravicah, projekt To sem jaz pa je nastal na oddelku za socialno medicino Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Učenci so delali po skupinah v treh
delavnicah: Poskušam razumeti svoja čustva, Postavljam si cilje in Izbiram pozitivne misli.
Aprila 2004 so učenci označili varno pot v šolo - takrat so po Zrečah nastale velikanove stopinje. V tem letu je šola prejela tudi certifikat
»Otrokovim pravicam prijazna šola.«
V šolskem letu 2003/2004 so na šoli zaživele »sobotne šole«.
Učenci so se ob sobotah lahko udeleževali vodenih gledaliških delavnic, se preizkusili v kiparjenju, se udeležili šole plezanja in se srečali
s priznanim alpinistom, se učili geografije na terenu ... Vse sobotne šole
so bile zelo dobro obiskane.
Novost na šoli je bil tudi starševski teden. Starši so skupaj z otroki ustvarjali, telovadili, opravili krajši planinski pohod ... Tudi ta novost
je bila z navdušenjem sprejeta.

2 3 3 | ZREŠKI Z B O It N I K 2 0 0 6

7. 5. 2004 je bila otvoritev šolske kolesarnice, ki so se je učenci
zelo razveselili.
Mesec oktober 2004 je bil zelo pomemben, kajti tega meseca je
angleško mesto Sedberg za svojega »dvojčka« izbralo mesto Zreče. Zelo
dobro je zaživelo sodelovanje med obema šolama, saj potekajo stalne menjave učencev (obiski angleških otrok pri nas in naših v Angliji).

Namesto zaključka
Zdi se, da današnje generacije preživljamo najprelomnejše trenutke
v vsej zgodovini našega naroda, kar se neposredno zrcali tudi na področju vzgoje in izobraževanja: uresničili smo stoletni sen o ustanovitvi lastne države, zamenjali družbeni red, preživeli travme julijske vojne 1991,
postali pravnomočna članica OZN in Sveta Evrope; smo na začetku tako
težko pričakovane samostojne poti v Evropo, ki pa nam je kljub odprtim
možnostim za vstop v postindustrijsko družbo pričela kazati tudi zobe.
Se vedno smo obremenjeni s hipoteko realnosti in različnimi dolgovi; pestijo nas razvojni zaostanki. Prav področje vzgoje in izobraževanja pa seje ne le povedanega, temveč tudi posledic izgube zgodovinskega in kulturnega spomina ter dvakratnega rušenja družbenih, nacionalnih in civilizacijskih vrednot, zavedlo med prvimi. Danes je to področje v slovenski družbi zelo občutljivo tudi zato, ker porablja pomemben del javnih financ, hkrati pa so z njim tako ali drugače povezani vsi
državljani.19
Šolstvo se kot živ organizem seveda ne more zapirati v zaprašene
učilnice, vedno mora biti odprto tokovom časa, sprejemati mora nove,
sveže ideje. Kako bo nanj vplivala sedanja usmeritev, bo seveda najbolj
pokazal čas. Bodo kritični glasovi, ki se danes dvigajo proti nekaterim
njegovim prvinam, pomagali k njegovemu izboljšanju? Odgovor na to
bo dala zgodovina, ki je po svoji naravi potrpežljiva, a tudi natančna
dama.20

Jože Lipnik: Stoji učilna
zidana. OS Lesično, 1996.
20 Jože Ciperle, Andrej Vovko:
Šolstvo na Slovenskem
skozi stoletja, Slovenski šolski
muzej, Ljubljana 1987.
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Turizem ima svoje zametke v prvem četrtletju preteklega stoletja. Čeprav se takrat ni imenoval turizem, je razvoj tega območja pov....
..
zročal nekatera gibanja in premike ljudi ter prve gradnje na današnji
Rogli in Pesku.
Pohorje predstavlja po geoloških merilih razmeroma mlado, v tereiarju nagubano in dvignjeno gorovje. Ob prelomih so se oblikovale
rečne doline, kotline in podolja. Na mejah prelomnic pa sta nastala dva
manjša topla vrelca, eden pri kraju Zbelovo v sosednji občini Slovenske
Konjice, drugi v Lipi v bližini Zreč. Enega od njiju so koristno uporabili v razvoju termalnega zdravilišča Zreče.
Začelo seje s stajami za živino na Rogli. V času med obema vojnama je na Rogli že stala lesena staja za pašo, kije občasnim popotnikom
nudila zavetje pred dežjem in nevihtami. Na Pesku je bila podobno zavetišče lesena koča za gozdne delavce. Postavil jo je zreški veleposestnik
in trgovec z lesom Vinter.
Desetmetrski leseni razgledni stolp so postavili leta 1934 in takrat je bila koča na Pesku že prirejena za občasne popotnike in obiskovalce, ki so prihajali iz Zreč, Vitanja in Oplotnice.
Med drugo svetovno vojno so bile lesene koče požgane. Koča na
Pesku je bila takoj po vojni obnovljena. V letu 1952 se je začela paša na

Zdenka Kejžar,
vodja lokalne
turistične organizacije
Rogla-Zreče
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Rogli za 250 glav živine, prvi pastirje bil Franc Vodovnik, in nastale so
potrebe po zavetišču. Načrte zanj je naredil arhitekt Jože Kušar, investitorji pa so bili kmetijska zadruga Zreče, Oplotnica, Vitanje in Skomarje.
Koča na Kogli ima začetno letnico 1956. Tega leta je imela šest
sobic. Leto pozneje jo je prevzelo v upravljanje zreško planinsko društvo. Kočo so razširili in je bila vse leto odprta za pohodnike, planince,
pastirje in gozdarje .
Šestdeseta leta so v dolino in v kraje pod Roglo prinesla težke gospodarske čase. Tudi skromna koča na Kogli ni več odgovarjala strogim
inšpekcijskim predpisom in po takrat veljavnem občinskem odloku bi jo
bila morala inšpekcijska služba zapreti. Vzdrževanje je postalo prevelik
finančni zalogaj za obstoječe planinsko društvo Zreče. O kakšni obnovi
pa društvo niti sanjati ni moglo, saj so bili vanj vključeni le prostovoljci,
lastnih sredstev pa ni imelo. Zato je kočo na Rogli z letom 1972 prevzela
Tovarna kovanega orodja Zreče. Po prevzemu sojo uredili, jo adaptirali, zgradili novo kuhinjo, povečali restavracijske zmogljivosti in uredili
sanitarne prostore. Tako so zadostili tudi zahtevam inšpekcijskih predpisov in koča je ostala odprta.

v razvoju turizma
Najprej so obnovili in razširili gozdno cesto iz Resnika do Rogle
v dolžini 9 km.
Z rednim vzdrževanjem in zimskim pluženjem so zagotovili
osnovne pogoje za začetek smučarskega športa na Rogli. Prvi vlečnici
sta bili Zlodejevo z dolžino 600 m in proga za začetnike Uniorček v
dolžini 200 m. Leto 1976 se piše kot začetno leto turizma na zreškem
Pohorju, saj so z naročilom študije za razvoj zreškega Pohorja začeli z
načrtno gradnjo turizma. Z večinskim prispevkom podjetja IJnior in
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s samoprispevki zreških občanov ter s skromno pomočjo državnih kreditov je bila zgrajena današnja cesta na Roglo in s
tem urejena povezava doline in Rogle na 1517 m nadmorske
višine.
V letu 1976 je podjetje Unior na pobudo takratnega direktorja, diplomiranega inženirja strojništva Marjana Osoleta, ki je danes tudi častni občan občine /reče, naročilo pri Urbanističnem inštitutu v Ljubljani študijo o možnostih koriščenja naravnih danosti na področju tega dela Pohorja.
Marjan Osole je znan kot izreden strokovnjak pri svojem delu, kot vizionar in človek, ki je neomajno zaupal v naravo in lju-

Značilna slika

di. Verjel je v bodočnost in v turizem na tem področju. Vse njegove vizi-

Marjano ^s"^'ta
vedno med ljudmi

je so se kasneje tudi udejanile in celo prerasle njegova pričakovanja in
pričakovanja ljudi teh krajev.
Na podlagi študije in prvih pokazateljev, ki so bili v prid razvoja
turizma, so v letih 1978/79 zgradili prvi hotel v Zrečah s 70 ležišči in
300 sedeži, zunanje kopališče, trim stezo in nižje ob Dravinji nov atletsko-nogometni stadion Zreče. Investicijo je s 70 % sredstev krilo podjetje
Unior, manjši delež so pokrila podjetja takratne skupne občine Slovenske
Konjice, Comet Zreče in celjska Kovinotehna, izvajalec del je bilo celjsko
gradbeno podjetje Ingrad. Začela seje gradnja hotela na Rogli, leta 1980
pa so ga pod imenom hotel Planja tudi uradno odprli. V tem letu sta bili
novi pridobitvi še vlečnici Mašinžaga 1 in 2. V objekt hotela je bil vključen tudi del stare planinske koče na Rogli s 25 ležišči, kot spomin na zečetke na tem prostoru. V hotelu je bilo 80 ležišč, manjši pokrit bazen, depandanse in bungalovi ter restavracije. Na Rogli pa so takratna konjiška
in celjska podjetja gradila tudi številne vikende za svoje zaposlene. Urejenih je bilo prvih 20 km tekaških prog in poleg dotedanjih vlečnic še
Ostruščica 1 in 2. Zmogljivost je dosegla 5000 smučarjev na uro.
Naslednja leta so bila namenjena novim investicijam, urejene
so bile nove tekaške proge, dodatne prenočitvene zmogljivost v depandansah Jelka 1 in 2 ter okoli 230 ležišč v 40 bungalovih. Na začetku

2 3 8 | Zdenka K e j ž u r | 9. T u r i z e m v občini /reče

osemdesetih, natančneje 1983, sta bila zgrajena prizidek k hotelu Planja, kije prinesel 176 ležišč, in vlečnica Ostruščica 3. Športni stadion
Rogla je zaradi svoje višinske lege na 1517 m nadmorske višine prava
redkost v Sloveniji in v Evropi. Osemdeseta leta so prinesla še nove pridobitve, tako sta bili zgrajeni še vlečnici Jurgovo 1 v dolžini 1300 m in
s kapaciteto 1200 smučarjev na uro ter Jurgovo 2 v dolžini 705 metrov.
Urejene so bile tekaške proge ter 2 športni igrišči za športne in kondicijske treninge in priprave.
Prav tako je bil to čas, ko je RTC Unior od planinskega društva
Oplotnica prevzel upravljanje koče na Pesku in je bila urejena povezovalna cesta Rogla-Pesek. Unior, nekdanja Kovaška industrija Zreče, se
je ob svojem praznovanju obletnice - 65 let obstoja (1919-1985) - ponašal z RTC Rogla kot priznanim zimsko-poletnim turističnim središčem. V tem letu je center Rogla pridobil še tehničnovzdrževalno bazo,
zgrajena so bila teniška igrišča in zdravniški Medico center s prisotnostjo zdravniške službe. Leta 1987 je Rogla ponosno odprla svojo lepotico, večnamensko športno dvorano v izmeri 2500 m2, pridobila pa je
tudi nov servisni smučarski center. Rogla se ponaša s certifikatom, ki jo
zaradi ugodne klime uvršča med klimatske centre, posebej primerna je
za zdravljenju pulmoloških, torej pljučnih obolenj. V dolini, v Termah
Zreče, so nato v letu 1992 zgradili 12 lesenih vil v gozdičku blizu term
za potrebe turizma. V hotelskem delu pa so začeli intenzivneje razvijati
medicinske programe, ki so jih od začetka do danes uspešno vključevali v svojo pestro in bogato turistično ponudbo.
Posebnost na slovenskih tleh in celo v evropskem prostoru je prav
bližina smučarskega centra in term, kiju povezuje moderna široka cesta. V svojo skupno turistično ponudbo so uspeli vključiti dejavnike, ki
so med najpomembnejšimi in odločilnimi za privabljanje turistov in
športnikov v naše kraje. Ti osnovni naravni dejavniki so: naravno klimatsko ugodno okolje, neokrnjena narava in zdravilna termalna voda.
K vsemu temu pa dodajajo še en, morda najodločilnejši dejavnik - ljudi, ki so s svojo odprtostjo in gostoljubnostjo, s pripravljenostjo sprejeti
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izzive in narediti skoraj nemogoče največje bogastvo teh krajev. Trud
in vztrajnost domačinov se poznata na vsakem koraku in pripomoreta
k pozitivni oceni celotne turistične ponudbe občine Zreče. Razvoj turističnega gospodarstva v Zrečab in na Rogli pa je prinesel s seboj še nekaj dobrega in upoštevanja vrednega. Potrdila seje namreč začetna pravilno zasnovana pot v bodočnost ljudi in krajev pod Roglo.
Razvoj turizma je prinesel veliko dobrega v te kraje, a tudi nov
način življenja. Ljudje so sprva nejeverno opazovali turiste, ki so veselo raziskovali okolje in se prijazno obračali na domačine v mnogih tujih
jezikih: nemškem, angleškem, italijanskem in še kakšnem. Marsikateri
domačin seje zaradi nepoznavanja jezikov turistom raje izognil. Vendar
se je to kmalu spremenilo in začeli so sodelovati.
Pohorci so bili od nekdaj iznajdljivi in pametni ljudje in so znali
živeti z naravo, jo čuvati in obenem izkoriščati njena bogastva in darove sebi v prid. Eden takih dejavnikov, ki ima v turizmu ključno vlogo,
je kulinarika Pohorja. Narava človeku vrača njegovo skrb in mu obilno podarja plodove. Gobarstvo je dobilo razsežnosti državnega pomena,
gobja juha pa ostaja najslavnejša jed naše občine. Bogatijo jo še premnoge domače jedi, pripravljene iz živil z bioloških kmetij ter dane v oceno
in pokušino obiskovalcem. »Nihče še ni odšel lačen iz naših krajev,« se
radi pohvalimo Pohorci.

Turistično gospodarstvo novega
tisočletja v občini Zreče
Potrebe po strokovni delovni sili so narekovale in podpirale razvoj šolstva. Ob zreški osnovni šoli je zrasla še srednja kovinarska šola,
kot jo imenujemo danes. Izobraževali so mlade za potrebe kovinske industrije v Zrečah. Na pobudo direktorja Kovaške industrije Zreče, dipl.
ing. Marjana Osoleta, je bil ustanovljen iniciativni odbor in šola je v letu
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Zimska idila na Rogli

1976 odprla vrata kot dislocirani oddelek Poklicne kovinarske šole RŠC
Velenje. Izvajalec teoretičnega pouka je bila DU Slovenske Konjice, pedagoški nadzor je vodil RŠC Velenje, praktično izobraževanje pa je prevzela Kovaška industrija Zreče. V poznejšem prizidku k šoli so bile šolske delavnice in dodatni prostori za izobraževanje, glede na potrebe in
letni vpis dijakov.
Da bi zadostili potrebam rastočega turizma, so k osnovnim izobraževalnim programom dodali še izobraževanje zaposlenih v turizmu
in gostinstvu. Tako imajo mladi možnosti za pridobitev novih znanj za
nadaljnji študij ali za delovno vključitev v katerega od programov v obilni turistični ponudbi občine zreče. V jubilejnem letu, ko Zreče praznujejo 800 let od prve omembe kraja, tj. v letu 2006, Srednja strokovna šola
Zreče praznuje 30. obletnico svojega delovanja.
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Rogla danes
»Tam, kjer je trava še zelena, potoki še bistri in zrak diši po
svežem, leži Rogla. Na čudoviti planoti, kjer si pašniki podajajo roke
s prostranimi stoletnimi gozdovi, moti mir tišine le žvrgolenje ptic.
Tukaj in nikjer drugje bije naše »pohorsko srce«. Glas o njem nosijo
številni turisti po belem svetu in ni naključje, da mnogi obiskujejo že
desetletje ali šc dlje. To dejstvo nam pove več kot vsako statistično poročilo. Pove tudi vse o ljudeh in o njihovi pohorski pravljici.
Osnovne prenočitvene zmogljivosti na Rogli so:
• hotel Planja ima 250 ležišč kategorije treh ali štirih zvezdic;
• depandansa hotela, imenovana Rrinje, v 22 apartmajih poskrbi za 66
gostov;
• na voljo je še 123 ležišč v štiriposteljnih bungalovih ob hotelu;
• 20 ležišč pa je v dvoposteljnih bungalovih, ki so opremljeni z lastnimi kuhinjami.
Obisk restavracije in apartmajev na Jurgovem nudi posebno doživetje in tam lahko v prijetnem okolju v lepo opremljenih sobah tudi prenočujete. Razvajali vas bodo z domačimi kulinaričnimi dobrotami. Nudijo tudi možnost prirejanja družinskih kosil, poslovnih srečanj, porok,
obletnic in drugih praznovanj. Med največkrat zaželenimi kulinaričnimi dobrotami so dnevna kosila, pohorska malica, jedi iz divjačinskega
mesa, jagnjetine, kislo mleko z žganci.
Športna dvorana na Rogli s svojo sodobno opremo in ureditvijo nudi obiskovalcem številne možnosti za različne aktivnosti. Možnosti
športne ponudbe so tako bogate, daje Rogla gostiteljica številnih športnih ekip iz domovine in Evrope, |>a tudi iz sveta. Klimatske razmere
za treninge in vadbo so na 1517 m nadmorske višine zelo ugodni, zlasti v poletnih mesecih. Vrhunskim športnikom in rekreativcem je na
Rogli na voljo igranje košarke rokometa, odbojke, badmintona v veliki
pokriti dvorani. V manjši dvorani, kjer se lahko ukvarjajo s skvošem,
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borilnimi veščinami, namiznim tenisom ter s fitnesoin v dvoCEIA

rani za fitnes. Zunanji športni tereni nudijo možnost za nogomet, atletiko, rokomet, tenis, mali nogomet, balinanje in rusko kegljanje.
Ljubiteljem golfa, ki si dopusta ne morejo zamisliti brez
svojega najljubšega športa, je na voljo urejeno goli igrišče z de-

vetimi luknjami. Leži v objemu škalskih gričev, med vinskimi nasadi,
kjer se vam bodo posvetili v polni meri, ne glede na to, ali ste poznavalec golfa ali pa ste ga do sedaj le od daleč občudovali in bi se enkrat želeli preizkusiti v igranju.
Od leta 1996 je Rogla priznana kot klimatsko zdravilišče. Zrak,
bogat s kisikom, in ugodne klimatske razmere sta primerna dejavnika
za zdravljenje bolezni dihal, alergij, drugih obolenj kože, očesnih ter
krvnih obolenj. V Medico centru, kjer v zimski sezoni zagotavljajo prisotnost zdravnika in zdravstvenega osebja za potrebe smučišč, deluje tudi
pulmološka ambulanta.
Pozimi se Rogla spremeni v pravi beli paradiž, ki ponuja: hotelske
objekte na samem smučišču, 100 ha urejenih umetno zasneženih smučišč, gostinske objekte na posameznih progah in postajah, izposojo in
servis smuči ter opreme v hotelu Planja na Rogli. Znana smučarska šola
je že mnoge začetnike pomagala pripeljati med izkušene smučarje. V šoli
smučanja naučijo alpsko smučanje, snowboarding, tek na smučeh in telemark. Kdor izpolnjuje osnovne zakonske predpise, se lahko preizkusi na
vožnji z motornimi sanmi po planjavah zasnežene Rogle.
V objemu pohorskih gozdov na Rogli nudijo za uspešno izvedbo
poslovnih srečanj veliko dvorano s 300 sedeži in več manjših seminarskih prostorov, razstavni prostor v avli, sprejemno dvorano pri vhodu,
ISDN priključek, ozvočenje v dvoranah, LCI) projektor, TV, možnost
videoprojekcije, grafoskop, (lip chart in demo tablo ter možnost simultanega prevajanja.
Za sprostitev in dobro počutje vabi \vellnes center s ponudbo
savn, kopeli, masaž, tajske terapije, bazenov in prostorov za oddih.
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Preseneča s kopelmi za dva in še bi lahko naštevali. Škratova učna pot
vodi v osrčje pohorskih gozdov in ob tem predstavi floro in favno tega
območja. Pravo doživetje je sprehod do Lovrenških jezer, ki so od hotela Planja oddaljeni dobro uro hoda. Na prijetni sončni jasi, le 3 km oddaljeni od Rogle, stoji Dom na Pesku.
Od nekdaj je bil Pesek postojanka pohodnikov, planincev, priljubljeno mesto izletnikov in turistov. V koči je 40 postelj in restavracija s
70 sedeži. Kuhinja je znana po domačih jedeh, zlasti divjačinskih specialitetah. Od tod so možne številne smeri. Za najmlajše je pravi užitek
jezdenje ponija v ogradi, saj tu deluje tudi konjeniški center.
Vsako leto od Doma na Pesku odide preko 1000 pohodnikov na
dolgo pot čez pohorske gozdove do zadnjega bojišča pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici.
Rogla še ponuja kolesarjenje po urejenih in dobro označenih kolesarskih poteh. Iz Maribora mimo Rogle vodijo vse do Kop in Slovenj
Gradca. Proge so redno in dobro vzdrževane, dobro označene in primerne tako za rekreacijo, kakor tudi za zahtevnejše kolesarje.
Pravi užitek je zabavna in adrenalinska vožnja z motornimi sanmi. Nič manjši užitek ne nudi adrenalinsko zimsko in poletno sankališče Zlodejevo. Vožnja poteka po 1360 m dolgi vijugasti progi s hitrostjo 40 km na uro. Avanture je konec na 1340 m, od koder žičnica gosta skupaj s sanmi pripelje nazaj na start. Sankališče obratuje v vseh letnih časih.
Terme Zreče, termalno zdravilišče ob vznožju zreškega Pohorja s
svojo zdravstveno ponudbo nudijo obilo možnosti za nepozaben oddih.
Goste pričakujejo zdravilni termalni vrelci, čudovita narava, urejene pohodne in kolesarske poti, hotelske in apartinajske nastanitve v
hotelu Dobrava 2000 s štirimi zvezdicami in v vilah Terme blizu hotela. Za sprostitev vabijo notranji in zunanji termalni bazeni v skupni izmeri 1600 m2, za otroško veselje pa imajo še Gozdni vodni park s tobogani in drčami.
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Adrenalinsko
sankališče

Ponos zdravilišča je idilična Savna vas, ki ponuja nepozabna doživetje. Sprostitev nudijo tri finske savne s kristalno in barvno terapijo,
dve parni savni z vonji zelišč, infra rdeča savna in devet ogrevanih ležišč za počitek po obisku. Vabljiva je Kneippova pot, ohlajevalni zunanji bazen in zunanja terasa za sončenje, tudi za nudiste. K savnam sodi
tudi vitaminski kotiček s ponudbo raznih zeliščnih čajev. V hotelu seje
uveljavil seminarski in poslovni turizem. Za uspešna poslovna srečanja
so na voljo: večnamenska dvorana in več manjših dvoran z najsodobnejšo opremo. Hotel zadovoljuje še tako zahtevne goste v 66 enoposteljnih
in dvoposteljnih sobah, ki so vse dobro opremljene in klimatizirane. Posebnost hotela so štirje apartmaji »relax« z lastno finsko savno, in 6 klasičnih apartmajev »klasik«. V hotelu Dobrava s tremi zvezdicami, ki je
del celotnega hotelskega kompleksa, je na voljo 35 dvoposteljnih sob.
V neposredni bližini hotela so v naravnem okolju čudovitega gozda vile Terme Zreče s štirimi zvezdicami. V njih so apartmaji in dvoposteljne sobe. Terme Zreče slovijo tudi po izjemno pestri in bogati ponudbi zdravstvenih programov.
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Ilotel Dobrava 2000
v Zrečah

Osnovni naravni dejavnik je akrotermalna - zdravilna voda.
Ogrevana je na 34 °C, njena sestava pa je:
• 54 mg Ca/l
• 37 mg Ca/l
• 3,7 mg Na/l
• 366 mg HCO:s/l (hidrogen karbonat)
Naravni zdravilni dejavniki so akro termalna zdravilna voda, blažil na srednjegorska klima in pohorska šota. S strokovnostjo jih obogatijo zdravniki in terapevti.
Indikacije zdravilišča so:
• Poškodbe gibal
• Postoperativna stanja gibal
• Degerenativni in letni revmatizem
• Poškodbe in obolenja perifernega živčnega sistema
• Motnje perifernega krvnega obtoka
V Termah Zreče so ambulante: ortopedska, ultrazvočna za notranje organe, varikološka, revmatološka, ginekološka, ultrazvočna,
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fiziatrična, nevrološka, ultrazvočna za srce in ožilje, za plastično kirurgijo, za osteoporozo, za prostato in erekcijske motnje, ter EMG preiskava.
Za vse, ki se želijo sprostiti, nabrati novih moči in uživati v razvajanju spretnih maserk in maserjev je na voljo center tradicionalne tajske terapije Savvaddee.
Terme Zreče obdaja urejeno okolje z lepim parkom, v katerem
je ograda z jeleni. Možni so sprehodi do naselja Vile Terme in do jezera
Zreče, kjer je možen ribolov. Prostor je primeren tudi za piknike.
Ljubitelje rib in ribištva vabijo na Zanggarjeve ribnike na Stranicah, kjer si lahko ribe gostje sami nalovijo v ribogojnici, ki je ob izvirih najbolj čiste pitne vode. Nalovljene postrvi gostom tudi pripravijo.
Urejene in označene pešpoti vas od Term popeljejo na vse strani
občine. Raziskujete jo lahko tudi s kolesi, saj so na voljo urejene in dobro označene poti, ki vodijo v sosednje občine. Do vinorodnih Skale in
Zlatega griča v Slovenskih Konjicah pelje Martinova pot. Sicer pa so
v občini Zreče organizirana državna kolesarska tekmovanja in vzponi,
kar priča o kolesarjem prijaznih terenih, ki so jim dovolj velik izziv ter
zato tudi priljubljeni.
Kogla in Terme Zreče s svojo bogato ponudbo in z dolgoletno
turistično tradicijo pomenijo pomembno gospodarsko panogo v občini,
ki je močno vplivala tudi na razvoj kmečkega turizma na kmetijah zreškega Pohorja.
V Zrečah se dobro zavedajo, da je pomembna urejenost okolja, v
katerem živijo domačini in ki ga obiskujejo turisti. Zato že več let sodelujejo v akciji Turistične zveze Slovenije »Moja dežela, lepa in gostoljubna«. Dvakrat so bili proglašeni za najlepši turistični kraj v deželi.
V sklopu evropskega tekmovanja ENTENTE FLORALE so Zreče prejele srebrno medaljo v tekmovanju za najlepše ocvetličena in urejena
evropska mesta. V občini skrbijo za urejenost skupnih okolij tudi tako,
da vsako leto občina skupaj s turističnim društvom Zreče pripravi cvetlični sejem, kjer vsakemu gospodinjstvu podarijo bon za cvetje za spodbudo pri urejanju okolja.
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Tekmovanje v urejenosti lokalnih okoljih poteka vsako leto pod okriljem TD Zreče, ki je nosilec in organizator
tekmovanja za najlepša urejena okolja. Zmagovalcem podelijo
priznanja vsako leto v začetku oktobra na dan obletnice, ko
so pred J9 leti Zreče svečano razglasili za mesto.
Vzporedno in v sorazmerju z razvojem turističnega go-
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spodarstva pa so se v občini Zreče razvijale še dodatne turistične dejavnosti in ponudba je iz leta v leto rasla. Tako seje
turizem preselil na kmetije in zrasli so novi poslovni turistični objekti
v različnih krajih občine ter s tem obogatili ponudbo.
Malo iz mesta se v smeri proti Rogli, v kraju Loška Gora, cesta odcepi od glavne in smerokazi kažejo proti Gorenju. Nekoč seje kraj imenoval Sveta Kunigunda. Središče vasi seje razvijalo okoli cerkve sv. Kunigunde, ki izvira iz 14. st. V vasi so imeli do leta 1964 osemletno osnovno šolo, kasneje pa le štirirazredno, saj seje število šoloobveznih otrok
močno zmanjševalo. Središče kraja Gorenje krasita dva velika objekta.
Prvi je večnamenska stavba, v kateri so našli svoj prostor center šolskih
in obšolskih dejavnosti, prostovoljno gasilsko društvo, osnovna šola in
vrtec ter krajevna skupnost.
Gostišče Smogavc
Nasproti CSOD, kakor stavbo imenujejo domačini, pa stoji gostišče Smogavc z dolgoletno tradicijo - v letu 2006 praznujejo 19 let delovanja -, ki je v lasti družine Ludvika Smogavca iz Gorenja. Gostišče je
oddaljeno 6 km od Term Zreče in le 11 km od KTC Rogla.
Do gostišča je speljana asfaltirana cesta, z razglednega mesta pred
njim pa lahko na 760 m nadmorske višine vidite vse tja do Maribora in
Celja. Sprehodi po vasi, srečanja z domačini, ki so vajeni turistov in do
njih zelo prijazni, zarišejo nepozabne sledi v srcih popotnikov.
V gostišču imajo na voljo:
•

1 apartma,

• 48 ležišč v 11 sodobno opremljenih sobah,
• restavracijo s 130 sedeži,
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• manjšo restavracijo s 60 sedeži,
• lovsko sobo, točilnico in vrtno teraso.
Daleč naokoli jih poznajo po dobri kulinarični ponudbi, po doma
pripravljenih jedeh in po prijaznosti osebja.
V bližini term in kompleksa zdraviliških objektov v Zrečah stoji
hotel Smogavc. Odprtje bil leta 2000 in dograjen štiri leta pozneje. Gradnja je povzela pohorski stil, ponuja prijetno počutje in daje življenju v
hotelu pridih lokalnih značilnosti. Hotel je v celoti klimatiziran, gostje
imajo možnost brezplačne uporabe interneta v vseh sobah.
Na voljo ima:
• 5 apartmajev,
• 3 enoposteljne sobe,
• 22 dvoposteljnih sob z dodatnim ležiščem, skupaj torej 93 ležišč.
K ponudbi sodijo poleg sodobno opremljenih sob še hotelsko parkirišče za goste, v vseh sobah pa je balkon z razgledom na prelepo naravno okolje Zreč in okoliških vrhov.
V sklopu hotela nudijo tudi prostore za poslovna srečanja, družabne dogodke, družinska srečanja, predavanja in predstavitve.
Konferenčna soba v hotelu sprejme do 90 oseb in je popestritev
ponudbe hotela Smogavc. Del hotela tvorijo še penzionska in a la carte
restavracija, zimski in sladki vrt z bogato ponudbo izbranih domačih
kulinaričnih dobrot. Prostočasne dejavnosti, ki vam jih bodo ponudili v
hotelu, pa so: krajši in daljši sprehodi ter izleti, kolesarjenje, raziskovanje lokalnih znamenitosti ter kulturnih spomenikov in muzejev, obisk
vinorodnih Skale in igranji; golfa na njihovih terenih na Zlatem griču.
Dva kilometra iz Zreč proti Rogli, tik ob glavni cesti v smeri Rogla, stoji hotel Pod Koglo. Zgrajen je bil leta 2002 in je v kratkem času
pridobil sloves dobrega hotela s ponudbo nočitvenih zmogljivosti, občasnih dejavnosti in kulinarične ponudbe, po kateri so prepoznavni med
ponudniki tega območja.
V sklopu hotela nudijo:
•

16 dvoposteljnih sob,
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• 4 klasične apartmaje in
•

2 luksuzna apartmaja z whirpoolom in vodno posteljo.
Skupaj lahko ponudijo nočitev 52 obiskovalcem naen-

krat. V vseh sobah je sodobna hotelska oprema in možnost
priključitve na internet. V sklopu hotela je restavracija za okoli 100 gostov, kjer lahko sprejmejo različne zaključene družbe, imajo pa tudi manjše prostore za manj številčne družbe
do 18 gostov: Kovaška soba, Izba, Klet.
Restavracija hotela Pod Roglo slovi po bogati kulinarični ponudbi s toplo-hladnim bifejem, po pizzah iz krušne peči, jedeh z žara, po
katerih posebej slovijo, po ponudbi slaščic, ki je pestra in pripravljena v
lastni slaščičarni. Za dobro počutje ob jedi in po njej ponudijo lastno temno in svetlo pivo, imenovano Kovaško pivo, ki ga pripravljajo sami.
V samem centru Zreč in v sosedstvu hotela Smogavc stoji garni
hotel Zvon.V sklopu nočitvene ponudbe navajajo:
• 7 družinskih apartmajev,
• 8 dvoposteljnih sob z dodatnim ležiščem.
Možnosti so v obliki najema, polpenziona, penziona, nočitve z
zajtrkom, kar pač posameznim gostom najbolj ustreza. Imajo kavarno,
kjer vam v prijetnem ambientu postrežejo z izbranimi pijačami ter hladnimi in toplimi napitki.

GIZ LTO Rogla-Zreče
V letu 2001 sta Unior Turizem in občina Zreče ustanovila Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Rogla-Zreče, skupaj s 16 ponudniki
turističnih storitev občine Zreče in z namenom promocije dodatne turistične ponudbe ter pridobivanja novih trgov in turistov v naše kraje. Sedež GIZ-a je v turistični pisarni na tržnici v Zrečah.
Leta 1998 so v Zrečah ugotovili, da je obiskovalce treba dnevno
obveščati o dogajanjih in možnostih za preživljanja prostega časa, zato

Hotel Pod Roglo
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so na novozgrajeni domači tržnici v centru Zreč odprli prvo turistično
pisarno, imenovano TIC Zreče. Tu so zbrani vsi podatki o nočitvcnih
kapacitetah, ki so na voljo v občini, tu se zbirajo podatki o vseh dogajanjih v občini; dnevno se pri njih oglasi od 5 do 20 turistov, ki dobijo celovito informacijo o bogati turistični ponudbi.

Turizem na kmetijah poživlja
okolje in turistično ponudbo
Prve zametke in začetke turizma na kmetijah najdemo že v času
med obema svetovnima vojnama. Sicer pa bi lahko rekli, da odkar se je
človek pomikal iz kraja v kraj, in niti ni pomembno, če so mu rekli popotnik, godec, izletnik ali turist, je povsod naletel na podeželje in njegove
ljudi. Različne dejavnosti na kmetijah niso bile namenjene same sebi,
ampak so jih postopno vključevali v svojo ponudbo iz kmetijske dejavnosti in morda tudi iz domačih obrti, ki so jih na nekaterih kmetijah opravljali (pletenje, coklastvo ...).
Odkar so gorniki hodili po gorah, so se ustavljali na planšarijah,
se tam okrepčali in skrili pred nevihtami. Tudi to so bili zametki kasnejšega turizma na kmetijah, kije pridobival na slovesu in bil sčasoma
tudi zakonsko opredeljen. Tako je v letu 1973 to dejavnost uzakonil obrtni zakon. V njem je zapisano, da kmečka družina sprejema goste ali izletnike na krajše ali daljše bivanje, jim nudi hrano, pijačo in drugo. Določeno pa je, da se s turizmom smejo ukvarjati le na kmetijah, ki jim je
kmetijska ali gozdarska proizvodnja glavna dejavnost.
Urejenost turističnih domovanj na kmetijah je bila zakonsko
predpisana s posebnim pravilnikom o urejenosti prostorov za prenočevanje gostov in prostorov za pripravo hrane.
Z izpolnjevanjem pravilnika in zadostitvijo njegovim predpisom
seje kmetija lahko potegovala za kategorizacijo, kar pomeni, daje glede
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na pogoje delovanja in ureditev kmetije v namene turizma lahko pridobila znak kategorizacije - stilizirano jabolko. S tem so kmetijo tudi
opredelili glede na njeno ponudbo in možnosti. Potrebno je bilo dodatno
izobraževanje kmečkih gospodinj in gospodarjev in za to je skrbela in še
danes skrbi kmetijska pospeševalna služba nekega področja.
Kmalu po letu 1991 so zaradi spremenjenih oblik gospodarjenja
v občni Zreče pričeli s spodbujanjem turizma in s tem v zvezi tudi spodbujanjem tovrstne dejavnosti na kmetijah. Leta 1997 je bilo ustanovljeno Združenje turističnih kmetij Slovenije. S tem je bila opredeljena skupna promocija slovenskega podeželja ter njegove bogate in pestre ponudbe preživljanja prostega čas.
Na področju občine Zreče trenutno delujejo devet turističnih kmetij in dve izletniški kmetiji. Vse imajo že dolgoletno turistično ponudbo, lastniki pa bogate izkušnje pri vodenju teh kmetij. Vilma Topolšek,
lastnica znane turistične kmetije Urška v Križevcu, je dolgoletna predsednica Združenja turističnih kmetij Slovenije.
Vse pohorske kmetije so znane po izredni gostoljubnosti, bogati
in pestri ponudbi ter izredni skrbi za svoje obiskovalce. Njihovi gostje
se pri njih počutijo kakor doma, saj so v času bivanja kar del družine.
Ni redkost, da gredo na skupne izlete, obhode in raziskovanja okolice.
Posebnost ponudbe so otroški programi za preživljanje počitnic na podeželju.
V pretežno hribovskih vaseh zreškega Pohorja so turistične
kmetije:
Skomarje
• TK Arbajter, Konrad in Marija Arbajter, Skomarje 46, 3214 Zreče
• TK Ločnikar, Marica Ločnikar, Skomarje 47, 3214 Zreče
• T K Kovše-Medved, Jože Kovše, Skomarje 34, 3214 Zreče
Resnik
• TK Kočnik-Kovše, Ivan Kovše, Resnik 33, 3214 Zreče
• TK Pačnik, Angela Pačnik, Resnik 21, 3214 Zreče
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Planina
• TK Gričnik, Ančka Gričnik, Planina 36, 3214 Zreče
Padeški Vrh
• TK Mernik-Ramšak, Anton in Jožica Mernik, Padeški Vrh 2, 31214
Zreče
Stranice
• TK IJrška., Vilma Topolšek, Križevec I la, 3206 Stranice
• TK Bornšek-Arzenšek, Ivan Bornšek, Stranice 2, 3206 Stranice
Izletniški kmetiji
• IK Ančka, Peter Kejžar, Bork 6, 3214 Zreče
• IK Ravničan, Vlado Ravničan, Boharina 20, 3214 Zreče

V neposredni bližini šolskega objekta stoji obnovljena pohorska hiša,
imenovana Skomarska hiša s spominsko sobo pohorskega poeta Jurija Vodovnika, kije bil domačin, njegove pesmi pa so dragocena dediščina tega
območja. V njih je namreč opisoval življenje v svojem času, torej v obdobju
od 1791 do 1858. Podjetje Comet d.d. Zreče je stavbo popolnoma obnovilo
in danes služi kot kulturni spomenik, ki ga obiskovalci Skomarja radi obiskujejo in prisluhnejo odličnemu vodenju domačina Mirka Beškovnika.
Obiskovalci te pohorske vasi so večkrat gostje na tamkajšnjih domačijah.
Turistična kmetija Arbajter
8 km iz Zreč in 11 km do Rogle stoji sredi pohorskih lepot kmetija Arbajter.
Pri Kotnikovih, kakor se po domače imenuje ta kmetija v Skomarju, na 960 m n. m. in na 68 ha zemeljske površine, je bivalo že mnogo
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turistov in že mnogo popotnikov sije tam napolnilo lačne želodce ter se
okrepčalo z domačo kapljico. Osnova kmetijske dejavnosti domačije je
gozd, s turizmom pa se ukvarjajo že desetletje. Kmetovanje so prevzeli
od prejšnjih lastnikov Filipa in Marije Grobelnik, danes na kmetiji gospodarijo Konrad in Marija ter sin Andrej Arbajter.
Kategorija domačije je označena s štirimi jabolki, specialitete
njihove bogate kulinarične ponudbe so divjačinske dobrote. Posebnost
domačije je vzreja jelenov in po tem so tudi edinstveni na območju zreške občine. Njihova larma jelenov je dobro znana doma in v tujini. Svojo ponudbo dodatno popestrijo z divjačinskimi izdelki. Na voljo je 15 ležišč, jedilnica s 25 sedeži in do 70 sedežev na terasi, kjer je prostor z odprtim kaminom, posebna igralna soba, vrtna terasa.
Turistična kmetija Ločnikar
Prav tako 8 km iz Zreč in 10 km od KTC Rogla, v vasi Skomarje,
na hribčku, daleč stran od mestnega vrveža, stoji domačija Ločnikar. V
njihovih prostorih lahko naenkrat prenočuje 13 gostov, današnja lastnika Marica in Slavko Ločnikar sta kmetijo prevzela od staršev Antona
in Verice Ločnikar. Danes na kmetiji živijo Slavko in Marica, sin Peter
in hči Mojca ter stari oče Anton Ločnikar.Vsak se po svoje trudi za goste
in vsak po svoje pomaga pri skupnem napredku domačije. Na nadmorski višini 960 m, na površini 70 ha, sta glavna kmetijska dejavnost gozdarstvo in živinoreja. S turizmom se spogledujejo od leta 1987, za turiste pa poskrbijo vsi v družini ali tisti, ki so trenutno doma.
Na vhodu imajo oznako štiri jabolka, v ponudbi pa nočitve z zajtrkom in polpenzion.
Na steni v hiši visi posebej dragocena listina, ki priča, daje priimek Ločnikar na tej domačiji še iz davnega leta 1404, kar je posebnost
in v ponos vsem potomcem družine Ločnikar.
TK Ločnikar je bila leta 2001 sprejeta v evropsko mrežo Hiš s
tradicijo.
Najpogostejši gostje so domačini, a tudi veliko tujcev obišče njihov dom. Na kmetiji se trudijo z ekološko pridelavo hrane, kulinarika
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hiše ima posebno tradieijo in ljudje se tudi zaradi teh dobrot radi vračajo k njim.
Turistična kmetija Kovše-Medved
Sredi vasice Skomarje, malo pod cerkvijo, leži domačija Kovšetovih, Medvedovi se jim reče po domače. Na nadmorski višini 944 m in
na velikosti 39 ha za domačijo skrbita Jože in Terezija Kovše z družino. Danes namreč na domačiji živijo poleg Jožeta in Terezije še sin Tomo
in vnukinji Vanja in Katja. Glavni kmetijski dejavnosti sta gozdarstvo in
živinoreja. Domačija se ponaša s častitljivo starostjo, saj so pred kratkim
svečano obeležili najdbo listine, ki priča o izvoru domačije, in sicer je
omenjena že davnega leta 1404.
V treh sobah lahko prenoči devet gostov, v apartmaju sprejmejo
še dodatne štiri obiskovalce. Za goste imajo 30 sedežev, ponudba domačije pa so nočitve z zajtrkom in polpenzioni. Ponujajo še domači jabolčnik, vino, sadno žganje, slivovko in borovničevec.

Resnik
Na 932 m n. m. leži pohorska vas Resnik. Prvič je bil kraj omenjen že davnega leta 1390. Sredi vasi kraljuje cerkev svetega Jakoba, ki
datira iz začetkov 16. st. Ob cerkvici sta zrasli mežnarija in nova večnamenska dvorana na mestu nekdanje šole, otroci se sedaj vozijo v osnovno šolo v Zreče.
Turistična kmetija Kovše-Kočnik
Blizu cestnega odcepa, na nadmorski višini 1000 m, kjer se cesta
odcepi od glavne ceste na Roglo, se oko ustavi na lepo in sodobno opremljeni domačiji Kotnik-Kovše. Od term so oddaljeni nekaj manj kot 8
km in do Kogle je le okoli 19 km.
V hiši lahko prenoči 15 gostov hkrati in sprejemajo družbe do 20
obiskovalcev ob posebnih priložnostih. Na kmetiji znajo za svoje goste
lepo poskrbeti in gostje se k njim radi vračajo. Imajo možnost sodelovati
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pri domačih kmečkih opravilili ali se odpraviti na potepanje po okoliških krajih.
Pred vstopom v center vasi Resnik leži na 1000 m n. m. domačija Pačnikovih. Odmaknjeni od mestnega hrupa, sredi zelenja, skrbijo za razvoj domačije in razvajajo svoje goste. Do Rogle je okoli deset
km, do Term Zreče nekaj manj. V hiši je prostora za 15 gostov, nudijo nočitve z zajtrkom in polpenzion. Sprejmejo pa lahko tudi družbe
do 20 oseb. Med bogato kulinarično ponudbo naštejmo le nekaj jedi:
suhoinesne in mlečne izdelke, jedi iz mesa in zelenjavne jedi, posebnost hiše pa so v krušni peči pripravljene jedi, po katerih so posebej
znani. Vsa hrana je iz doma pridelanih živil, posebnost ponudbe so domači jabolčnik in sokovi, tudi domača vina in borovničevec popestrijo ponudbo.
Turstična kmetija Ramšak
Ob glavni cesti, ki vas iz doline in iz Zreč popelje na vrh Rogle,
stoji v naselju Padeški Vrh domačija Antona in Jožice Mernik, Ramšakovih po domače. Na 954 metrih n. m. in na 62 ha kmetije je potrebnega veliko truda in mnogo delavnih rok, da se lahko vzdržuje še turistična dejavnost kmetije. Glavni kmetijski panogi sta gozdarstvo in živinoreja. Turizem je kot dopolnilna dejavnost na kmetiji Ramšak znan
od leta 1995.
Domačija se ponaša s tremi jabolki in s priznanji za urejenost
okolja ter z zlatim priznanjem GTZ Slovenije, doseženim na tekmovanju kmetic, na razstavi izvirnih narodnih jedi, in z zlatim priznanjem
in diplomo za kosilo žanjic.
Najpogostejši gostje so domači obiskovalci, a tudi tujcev je med
stalnimi gosti kar nekaj. V hiši je 15 ležišč, ponujajo nočitve z zajtrkom
in polpenzione. Pri njih najdejo prostor za praznovanje različne zaključene družbe in veliko družb je svoja družinska slavja praznovalo skupaj s prijazno družino Mernik na njihovi domačiji. Vsa hrana je biološko pridelana.

25 6 | Zdenka Kcjžar | 9. Turizem v občini Zreče

Turistična kmetija Gričnik
Nedaleč stran od glavne ceste, ki vodi iz Zreč na Roglo, je odcep
za Planino in čez kakšen kilometer pridete do turistične kmetije Gričnik. V treh sodobno in lepo urejenih sobah ponujajo svojim gostom nočitve z zajtrkom in polpenzionske storitve. Sprejemajo tudi zaključene
družbe in pri njih se boste dodobra sprostili, naužili dobre hrane iz domače kuhinje ter preživeli nepozabne trenutke ob razvajanju domače
gospodinje Ančke.
Posebnost turistične kmetije Gričnik je pridelovanje in prodaja jagod na kmetiji. Lahko pa kakšnega od njihovih proizvodov, poleg okusnih zdravih jagod, seveda tudi poskusite ali kupite.
Turistična kmetija Arzenšek
V vasi Stranice, v njenem središču, tik ob cerkvi in kapelici, stoji
domačija Bornškovih, ki jo vsi poznajo po njenem domačem imenu - Arzenšek. Ponudijo lahko spanje 16 gostom naenkrat in pogostijo družbe
do 50 oseb. Ker so na ravnini in v centru kraja, se pri njih ustavlja dosti izletnikov in popotnikov. Obiskujejo jih zaradi bližine term in Rogle,
zaradi lege, daleč stran od mestnega hrupa. Kmetija leži na nadmorski
višini 420 m in obsega 15 ha.
Kruh in potice spečejo doma, goste razvajajo z jedrni po njihovih
želja. Arzenškovi se ponašajo tudi z domačimi kvalitetnimi vini, saj so
med tistimi vinogradniki, ki ponujajo svoja vina v sklopu VTC 17, podpohorske vinske ceste.
Turistična kmetija Urška
Na 422 m n. m. in na 12,5 ha površine se v naselju Križevec v kraju Stranice nahaja ena najznamenitejših turističnih kmetij Slovenije, ki
je za svojo urejenost dobila številne laskave nazive. Lastnica Vilma Topolšck skupaj z možem Tonetom vodi kmetijo od leta 1991 in je že dolgo časa tudi predsednica Združenja turističnih kmetij Slovenije.
Po domače jih poznajo pod imenom Kacmaunovi, ki izvira z domačije v sosedstvu, na njej pa živijo Vilmini starši, Ivan in Slava Tinče.
Vendar so turistični kmetiji dali ime Urška po domači hčeri Urški, ki
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skupaj z mamico Vilmo, očetom Tonetom, starim očetom Ivanom in babico Slavo spretno skrbi za turiste. Njihove osnovne kmetijske dejavnosti so vinogradništvo, živinoreja in poljedelstvo. Za goste poskrbijo kar vsi v družini, pač glede na
to, kdo je doma in kdo utegne v trenutku, ko se gostje oglasijo pri njih.
Kategorizacija kmetij z nastanitvijo jih uvršča med
kmetije s štirimi zvezdicami in imajo status stacionarne
kmetije. Posebnost domačije je nedavno urejen in zgrajen welness cen-

Turistična kmetija

ter v hiši, kjer vas razvajajo tako telesno kot duhovno. Prvi so bili, ki so
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zgradili posebno stavbo, primerno za ljudi s posebnimi potrebami, in že
samo okolje ter izredna prijaznost domačinov pripelje sem mnoge ljudi
s posebnimi potrebami, da si oddahnejo in se sprostijo.
Posebnost ponudbe so že omenjeni welness center, spanje na
senu, posebna kulinarična ponudba. Gospodar Tone se ponaša s številnimi priznanji za domača vina, saj je priznan vinar in kletar, obiski njihove hišne vinoteke so nepozabni. Prav tako so ponudniki doma pridelanih vin v sklopu VTC17, podpohorske vinske ceste.
Iz bogate in izvirne kulinarične ponudbe naj naštejemo le nekaj
jedi: ržen, ocvirkov, sadni kruh, suhomesnati in mlečni proizvodi, juhe
in prikuhe, sadje in zelenjava, vegetarijanska, makrobiotična hrana, dietna prehrana po izbiri in potrebah, domači napitki in sokovi in seveda
domača vina iz priznane vinoteke gospodarja Toneta.
Izletniška kmetija Ravničan
Nekje na petem kilometru iz Zreč proti Rogli se cesta odcepi levo
pri turistični oznaki, na kateri piše, da zavijamo k izletniški kmetiji
Ravničan v naselju Boharina. Do Rogle je od tukaj le še nekaj nad 15
km in razgled izpred hiše napolni dušo s spokojem in veseljem. Ze okoliška narava očara popotnika, še preden vstopi k Ravničanovim. Tam
vodita turistično ponudbo Vlado in IVlilena Ravničan s svojo družino,
po domače jim rečejo llribernikovi. Vlado je prevzel vodenje kmetije od
staršev Justine in Franca Ravničan.
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Vlado in Milena imata pet otrok in ob večerih, ko se družina skupaj z gosti zbere v veliki sobi v hiši, ko ati Vlado raztegne meh in ima
mamica Milena najmlajšega še na rokah, ko se razleže domača pesem
naokrog, ljudje pritegnejo in pete jih kar same potegnejo na plesišče. Pri
Ravničanovih znajo z gosti. Vsak se trudi po svoje, skupaj so en velik
družinski tim, ki sodeluje in očara vsakega obiskovalca.
Sprejmejo lahko skupine do 75 članov in mnoge zdravice so bile
izrečene na tej domačiji, bodisi ob srečanjih upokojencev, prijateljev, družin ali ob posebnih slavjih in praznovanjih. Mama Milena s svojo kuhinjo očara obiskovalce in nihče še ni odšel lačen in žejen iz njihove hiše.
Posebnost kmetije je ekološko pridelana hrana, ponašajo se s
pohvalami številnih obiskovalcev, pri njih so potekale radijske delavnice, obiskali so jih predstavniki medijev in vsakdo, ki se tu ustavi, je očaran nad videnim in ponujenim.
Izletniška kmetija Ančka
Od leta 1995 je turizem tudi dodatna dejavnost na kmetiji Kejžarjevih. Vodenje te izletniške domačije je za mamo Ančko in očetom
Jožetom Kejžarjem prevzel sin Peter z ženo Barbaro in svojo razširjeno družino. Tako so v skrbi za obiskovalce združene štiri generacije,
mama Zofka, mama Ančka in oče Jože, sin Peter in žena Barbara ter
njuni dve deklici, ki s svojo ljubkostjo privabljata nasmehe na usta gostov in obiskovalcev.
Na 470 m nadmorske višine in na 5 ha zemljišča se člani Kejžarjeve družine trudijo na znani kmetiji Kardun, tako je namreč staro domače ime, ugoditi zahtevam gostov, jih po svojih najboljših močeh razvajati ter se jim posvečati s svojo ponudbo in posebno prijaznostjo ter
gostoljubnostjo. Status izletniške kmetije imajo zato, ker nimajo nastanitvenih kapacitet, sicer pa se ponašajo z bogato kulinarično ponudbo,
kadar jih gostje obiščejo.
V notranjih prostorih lahko sprejmejo do 40 gostov, dostikrat se
pri njih srečujejo prijatelji, sodelavci, družine na svojih slavjih. Zunanja terasa nudi možnost posedanja in uživanja v lepotah zelenega okolja
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ter hišne ponudbe hrane in doma pridelanih vin. Oče Jože in sin Peter
sta vinogradnika in kletarja in glas o kvalitetni vinski ponudbi se širi z
vsakim gostom, ki poskusi kaj iz te kleti. So namreč znani tudi kot ponudniki vina na VTC 17, podpohorski vinski cesti. Med kulinarične dobrote sodijo številne hladne in tople jedi.
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Uvodna misel

Urejeni, cvetoči domovi,
bujni zeleni gozdovi,
zdravi in krepki rodovi!

Načrtno ravnanje z gozdovi in divjadjo se je že v preteklosti izkazalo kot nuja za uravnotežen odnos med človekom in gozdom. Tudi
nasprotno razmišljanje je zelo staro, na žalost je imelo precej uničujoče posledice: od požiganja gozdov, pustošenja s sekiro pa vse do iztrebljanja divjadi. Kam bi nas tako enostransko razmišljanje pripeljalo danes, ob vseh brezmejnih potrebah po naravnem prostoru na Pohorju,
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ob boljših prometnih povezavah, pri večjem številu prebivalstva, ob vse
močnejših ujmah in napadih lubadarja? Sedanja slika bogatih zreških
gozdov je torej v veliki meri posledica dolgoletnega načrtnega dela gozdarske službe.
Poskusi trajnega gospodarjenja so znani že v predrimskih in rimskih časih, ko so v vinorodnih predelih Galije sadili kostanjeve gozdove za kolje. Pustošenje gozdov so v Evropi preprečevali vladarji z gozdnimi redi že v 14. stol. Nemško klasično gozdarsko šolo, nastalo okoli
leta 1800, z goloseki in monokulturami v obliki lesnih njiv je posnemala ruska šola. V drugi polovici 19. stol. pa so kot odziv na posledice velikih poškodb v monokulturah iglavcev uvedli v Franciji in Švici kontrolno metodo rednega spremljanja živega gozda z glavnim sporočilom,
da je skrivnost gozdne proizvodnje skladje vseh v gozdu delujočih sil.
Sodobno gospodarjenje z večnamenskim, človeku prijaznim gozdom je
vsekakor v skladu s pestrim dogajanjem v gozdnogospodarski enoti Zreče. Zakon o gozdovih, sprejet leta 1993, je temelj sodobnega sonaravnega gozdarstva. Zreški Pohorci imajo zeleno srce, a ne samo v grbu. Zakaj jim torej gozd, na katerega so navezani, ne bi dajal veliko več kot le
smrekovino?
Ob pisanju tega sestavka moram poudariti, da bi bila za natančnejšo predstavitev te teme potrebna knjiga, ki bi se podrobneje dotaknila tematske zakonodaje ter številnih pomembnih, bolj ali manj znanih
ljudi, graditeljev zreškega gozdarstva in varuhov zreških gozdov. V sestavku v poljudni, skrajšani obliki omenjam zgolj tiste ljudi, ki so predstavljali ustni vir in ki so jih pripovedovalci omenjali ali celo z njimi delali. Številna odločilna imena v sestavku manjkajo, upam pa, da se bodo
kdaj pojavila v izčrpni knjigi s podobno tematiko. Svoje pisanje sem zastavil nekoliko zunaj strogih meril in predpisov.
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I. Opis naravnih razmer
Današnja občina Zreče v glavnem pokriva gozdnogospodarsko
enoto (GGE) Zreče, skrajno severno pokriva del k.o. Hudinja vključeno
v GGE Vitanje, na južnem koncu pa sega v območje GGE Slovenske Konjice, in sicer na ozemljih k. o. Stranice, Križevec, Preloge in na delu
k. o. Škalce. Je severni del celjske območne enote, ene zmed 14 območnih enot ZGS v Sloveniji. GGE Zreče leži na južnem pobočju Pohorja,
med dolinama Oplotniščice in Dravinje. Sestavljajo sedem katastrskih
občin. Za GE Zreče je značilna precejšnja reliefna jarkasta do grebenasta razgibanost, ki se spušča proti konjiško-oplotniški ravnini. Med
Oplotniščico in Dravinjo so značilni grebeni Loška gora, Ločnik, Resnik, Bohorina in severno pobočje Goleka. Območje sega od 368 metrov
(Radana vas) do 1315 metrov nad morjem (Snežinka). Povprečen nagib
je 26 stopinj. GGE (gozdnogospodarska enota) leži na meji med srednjeevropskim alpskim in panonskim klimatskim področjem z značilnim
prehodno celinskim podnebjem. Vdori hladnega zraka od zahoda, severovzhoda in severa so najpogostejši nosilci obilnih padavin, katerih višina znaša okoli 1400 mm letno, predvsem v maju in oktobru. Pozimi
se pojavljajo megle in nizke oblačnosti, poleti je v gorah velika osončenost, hkrati pa dosti neviht in s tem povezane nevihtne oblačnosti. Velikih nihanj sicer ni, kar pomeni, de poletja niso prevroča, zime pa ne
premrzle. V gorah je v hladni polovici leta dosti več sončnih ur kot v dolinah. Temperaturne razlike so zaradi toplotnih obratov v kotlinah in
dolinah pozimi precejšnje. Snežna odeja traja v teh predelih več kot dva
meseca. Za to območje na splošno velja, da je, kar se tiče gozdov, požarno manj ogroženo.
Hidrološke razmere so pestre. GGE spada v povirje Dravinje, s
pritokom Oplotniščico. Obe imata številne pritoke z grabni, ki so hudourniškega značaja, kar pomeni neenakomerno, sunkovito odtekanje
vode. Dravinja je sestavljena iz dveh izvirov. Prvi je na Rebru severno
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od cerkve sv. Vida pri Dravšniku v zahodnem delu GGE, drugi pa izvira pod Roglo in teče kot Ločnikarica. Oba pritoka se pri Ošlaku zlijeta v eno strugo Dravi nje. Precej neprepustna geološka sestava Pohorja in močna gozdnatost umirjata vodni val in blažita poplave v Dravinjski dolini. Masiv GGE tvorijo predvsem metamorfne kamenine. Izjema
so karbonatne kamenine in peščenjaki, ki na vzhodnem in zahodnem
delu obkrožajo Zreče. Značilna znamenitost je Pavlakova jama vzhodno
od Term Zreče. V območju so najbolj razširjena tla na silikatnih kameninah, potem tla na laporjih in peščenjakih ter najredkejša na apnencih in dolomitih. Človek je na ta prostor močno vplival s snovanjem čistih smrekovih gozdov, izgradnjo gozdnih prometnic, pašo v gozdu, steljarjenjem ...
Najpogostejša so kisla rjava tla na kislih podlagah (eruptivne kamenine, skrilavci, peščenjaki) z majhno količino baz, ki so precej degradirana zaradi človeških vplivov. Zavzemajo pretežno zmerne do strme
lege do 1000 m nadmorske višine. Tla na silikatu so slabo propustna in
pri razgolitvi občutljiva na erozijo. Prav tako so podvržena močnim vplivom človeka tla na laporjih in peščenjakih, ki se nahajajo v osrednjem
pasu GGE. Osojne lege prekriva gozd. Tla na apnencih in dolomitih se
pojavljajo predvsem malopovršinsko. Reakcija tal je zmerno kisla. Pokrivajo jih pretežno bukovi gozdovi s primesjo iglavcev.
Pitni izvir v kraškem
podzemlju odseka
37-181
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Površina GGE Zreče znaša 4336 ha, od tega 2795 ha gozdne in
1541 ha negozdne površine. V GGE Zreče zavzemajo pašniki znotraj
gozdnega prostora 45 ha, travniki 23 ha, daljnovodi 6 ha in kamnolomi 1,7 ha.
GGE je razdeljena na dva krajinska tipa.
Gozdna krajina leži oz. pokriva zgornjo tretjino hribovitega sveta GGE, njena celotna površina znaša 1466 ha. Gozd na tem področju
predstavlja najpomembnejšo kmetijsko kategorijo, saj doseže gozdnatost kar 91 %. Meja tega področja se začne na vzhodu pod Vranjekovim
vrhom, nato teče po cesti do kmetije Ostruh, kjer se spusti do Ramšakove kmetije, od tam se meja zopet dvigne proti zahodu na greben do
kmetije Jereb, na zahodu GGE pa se meja gozdne krajine konča nad vasjo Skoinarjc.
Gozdnata krajina pokriva dve tretjini celotne GGE s skupno površino 2870 ha. Gozdnatost znaša 51 %. Tukaj se gozd enakomerno prepleta s kmetijskimi površinami (njiva, sadovnjak, travnik in vinograd),
razen v spodnjem delu okoli mestnega jedra Zreč, kjer je nekaj parkovnih površin.

Apneniea: bukovirui
je služila pretežno kot
kurivo
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Površina gozdov v GGE Zreče po katastrskih občinah, gozdnatost
Katastrska občina
Gorenje
Loška Gora
Padeški Vrh
Rada na vas
Resnik
Skomarje
Zreče

Površina (ha)
568,90
507,08
968,50
154,59
647,57
884,67
604,36

Gozdnatost (%)
52,09
63,54
52,09
40,81
77,10
70,75
42,53

II. Rastlinstvo in živalstvo
Nekaj najpomembnejših drevesnih vrst v gozdnogospodarski enoti Zreče
Ena temeljnih sestavin gozda so drevesa z vsemi svojimi značilnosti, ki omogočajo razumevanje gozdnih združb, zato bom na kratko
opisal naše najpomembnejše drevesne vrste.
Bukev je pri nas naravno najznačilnejša drevesna vrsta in bi brez
umetnega vnašanja iglavcev sestavljala 70 % površine slovenskih gozdov. Pohorje pri tem ni nikakršna izjema. Bukev odlikuje izredna prilagodljivost. Prenese veliko sence, močno žene veje, obilno rodi, odporna je proti boleznim in dobro uspeva od nadmorske višine 300 m pa
vse do gornje gozdne meje, do višine okoli 1600 m. Potrebuje pa seveda globlja tla. Kadar je premalo zasenčena, posebej če raste posamično
med smreko, požene obilo vej, zato Pohorci neredko trdijo, da na Pohorju uspeva slaba bukev. Bukev v skupini je vsekakor lepša. V nižjih
predelih bukove gozdove naravno spremlja hrast graden, v gorskih in
visokogorskih predelih je njena naravna spremljevalka jelka ter posamično ali v manjših skupinah javor, šele v hladnejših legah, na bolj kislih tleh, se bukvi in jelki naravno pridruži smreka, visoko v Alpah pa
macesen. Bukov les je precej uporaben. Poškodovano drevo v gozdu hitro napadejo glive.
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Jelka (hoja) je precej manj razširjena od bukve in je veliko občutljivejša na onesnaženje ter vremenske spremembe. Večje vročine, hujša
suša in izrazitejši mraz ji ne odgovarjajo. Raste pretežno v višinah med
600-1200 m nad morjem, v gorskem in visokogorskem svetu Slovenije.
Zadnja desetletja je bilo tudi na zreškem Pohorju opaziti močnejše sušenje omenjene vrste. Potrebuje dovolj zračne in talne vlage. Ustrezajo ji
tako plitvejša kot tudi globlja tla, samo da so zračna in polna življenja.
Je sencovzdržna, pod zastorom večjega drevesa lahko čaka na ugodnejše okoliščine kar 150 let, nato pa zraste v odraslo drevo. Težave nastanejo že prej, pri pomlajevanju. Vznik je dokaj občutljiv na sušo, jelova
drevesca se okrepijo šele v četrtem letu, ko postanejo zanimiva hrana
za rastlinojedo divjad. Kot lahko ugotovimo iz navedenega, je jelovemu
mladovju v začetku priporočljivo strokovno pomagati.
Smreka je prisotna skoraj po celotni Sloveniji. Naravna, prvobitna smreka zavzema precej manjše površine ter sama uspeva v hladnejših predelih mrazišč ali na slabih tleh, neugodnih za drugo drevje. V
mešanih sestojih se naravno druži z bukvijo in macesnom. Umetna razprostranjenost smreke po Sloveniji je posledica vsestranske uporabnosti smrekovine, enostavne vzgoje, prilagodljivosti, sorazmerne neobčutljivosti na kisla ali bazična tla in močnejšega pomlajevanja te vrste. V
mladosti prenaša zasenčenost, vendar manj od jelke, bukve ali tise. Pomisleki glede pretiranega vnašanja smreke so upravičeni. Cisti sestoji
v toplejših legah poslabšajo tla, jih zakisajo, zmanjšajo življenje v njih
in povzročijo izpiranje hranil. Debela plast iglic preprečuje naravno pomlajevanje in razvoj zeliščnega sloja. Poškodovana drevesa rade napadajo glive, posebej rdeča gniloba. V toplejših, nižjih legah so v zadnjem
času, ob podnebnih spremembah, odlični pogoji za razvoj smrekovega
lubadarja na smreki. Njen plitvi koreninski sistem se kaže kot slabost
pri vse pogostejših vetrolomih na Zreškem.
Gorski javor sam ne tvori gozdnih sestojev, razen na zelo bogatih tleh nakopičenih skal, skalnih vrtač in ob vznožjih strmin. Pogosto
je skupaj z velikim jesenom in gorskim brestom, ki pa na žalost izumira.
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V sestojih bukve, jelke in smreke raste posamič. V starejših smrekovih sestojih, zlasti v nižjih predelih gospodarske enote /reče, se močno pomlajuje, tako učinkovito preraste precej posekanih žarišč lubadarja. V mladosti ta plemeniti listavec dobro prenaša senco in močno žene, vendar ga
kasneje začne prehitevati bukev. Priporočljivo mu je pomagati z negovalnimi ukrepi že v zgodnji mladosti. Za rastlinojedo divjad je prava poslastica, zato je zaščita mlajših sadik izjemno koristna. INjegov sorodnik oslrolistni javor je nekoliko odpornejši na sušo. Les javorja je zelo iskan.
Veliki jesen se razteza od nižavij do gorskih bukovih gozdov.
Ljubi zračna, bogata tla ter veliko talne in zračne vlage. Njegova svetla
krošnja daje poseben videz globokim gozdnim jarkom, vendar se stoječi vodi in kislim tlem izogiba. V zgodnji mladosti laže prenaša senco, v
tekmi z bukvijo pa mora imeti višinsko prednost. Najkakovostnejši les
da veliki jesen v družbi z bukvijo, gorskim javorjem in belim gabrom.
Ne smemo ga zamenjati z malim jesenom, katerega les je trenutno tehnično bistveno manj uporaben in uspeva na sušnih predelih. Popki velikega jesena so veliko temnejši od popkov malega jesena.
Rdeči bor dobro uspeva na najrazličnejših tleh, ugajajo mu rahla, sveža peščeno-glinasta tla. Na /reškem je primešan smreki, v nižjih, sušnejših predelih blizu /reč ponekod prevladuje v sestojih. Znan
je po pionirski, začetniški vlogi, saj učinkovito osvaja zapuščene kmetijske površine, kar je močno vidno na Guleku in drugod. Ima manjše
prirastke, občutljiv je na snegolome, velika vejnatost razvrednoti tehnični les. Primeren je za zimzeleni okras v naseljih, ker je manj občutljiv
na sušo, onesnaženje in napade podlubnikov od jelke in smreke. Te lastnosti so se v Termah /reče pokazale kot prednost pred smreko. Manjši prirastki z ožjimi letnicami dajejo kakovostnejšim sortimentom dodatno vrednost.
Pomembnejše gozdne združbe
Kljub dejstvu, da danes Pohorje prekriva pretežno smreka, zreške
gozdove tvorijo številne gozdne združbe, kjer sta močneje poudarjeni
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jelka in bukev. Vzroki upada deleža bukve v preteklosti so znani (oglarstvo, apnarstvo, fužinarstvo, višja cena smreke), prav tako sušenje občutljive jelke (onesnaženje ozračja v novejšem času). Predstavil bom samo
najpomembnejše.
Delež najpomembnejših gozdnih združb na 2795 ha zreških gozdov
Gozdna združba
Dryopterido-Abietetum
Luzulo-Fagetum
Abieti-Fagetum prealpinum
dinarieum
Savensi-Fagetum
Fagetum submontanum
prealpinum

Slovensko poimenovanje
jelovi gozdovi s praprotmi
bukov gozd z belkasto bekico
gorska in visokogorska bukovja in
jelovo bukovje
visokogorski bukov gozd
predalpski podgorski bukovi
gozdovi
drugo

delež (%)
48
20
15
4
4
9

Delež ostalih gozdnih združb skupaj znaša manj kot 10 %. Te so:
Myrtillo-l>inetum, Ostryo-Kagetum, Querco-Carpinetum var. Luzula, Querco-Carpinetum var. Ilaequetia, Genisto-Pinetum, VaccinioVitis ideae-Pinetuin, Quereo-Ostryetum, Bazzanio-Picetum itd.
• Jelovi gozdovi s praprotmi, 1352 ha
Združba porašča hladnejše lege zmernih nagibov, vlažne jarke
in doline ter pokriva zgornjo polovico gozdnogospodarske enote. Globoka in vlažna tla so zelo rodovitna. Količina letnih padavin do 1600 mm
omogoča precejšnjo vlažnost. Osnovna sestavina koluvialnih kislih rjavih tal so bazični silikati s kislimi nanosi gline ali ilovice. V drevesnem
sloju prevladuje jelka, kije tod naravno najmočnejša, spremljajo smreka, večkrat prevladujoča v sestojih. Posamično je primešana še bukev.
Ostale drevesne vrste so: veliki jesen, gorski javor, divja češnja, beli gaber, jerebika, gorski brest. V grmovnem sloju se pojavljajo leska, črni in
rdeči bezeg, navadni volčin, robida. Večinski smreka in jelka se pod starim sestojem dobro pomlajujeta. Zeliščni sloj je srednje razvit. Ti gozdovi so najbolj razširjeni v zreški GGE.
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• Bukov gozd z belkasto bekico, 571 ha
Preteklo gospodarjenje je v teh gozdovih bistveno zmanjšalo delež bukve na račun smreke, /družba porašča različne lege zmernih do
večjih nagibov s pestrim reliefom v višinah od 300-900 m nad morjem.
Osnova srednje rodovitnim kislim rjavim tlem so vulkanske kamenine
ter skrilavci in peščenjaki. Tu rastejo pretežno zasinrečeni bukovi gozdovi z večinsko drevesno vrsto smreko, ki ji je v drevesnem sloju primešana bukev in posamično kostanj, gorski javor, graden, beli gaber, od
iglavcev pa jelka in rdeči bor. V vrzelih grmovnega sloja se največkrat
nahaja robidovje in malinovje. Značilne vrste zeliščnega sloja so belkasta bekica, borovnica in navadni črnilec.
• Gorska in visokogorska bukovja ter jelovo bukovje, 411 ha
Ekološko precej uravnotežena gozdna združba obsega severne,
hladnejše in više ležeče predele GGE, zmernih do strmih nagibov, nadmorskih višin od 600-900 m. Klima je bolj humidna s poudarjenim alpskim podnebjem. Matično podlago tvorijo bazični silikati in peščenjaki,
na katerih nastajajo kisla rjava tla. Združba se prepleta z združbo jelovih gozdov s praprotmi. Drevesno osnovo v naravni združbi tvorijo jelka in bukev, smreka pa se pridružuje večinoma v višjih legah. Vendar je
dejanska slika drugačna, in sicer je večinska drevesna vrsta smreka, njej
je šopasto primešana še jelka, bukev se pojavlja posamično. Maloštevilni
plemeniti listavci rastejo v vlažnejših predelih ob jarkih.
• Visokogorski bukov gozd, 122 ha
Združba uspeva na kislih rjavih tleh s silikatno podlago. Na večjih strminah je bolj občutljiva, tako jo lahko močne sečnje precej opustošijo. Odgovarja ji nekako od 800 do 900 m nadmorske višine. Prevladujoči bukvi se pridružuje jelka s smreko ter gorski javor. Zeliščni sloj
je glede na grmovnega bogat. Predstavnice zeliščnega sloja so: trolistna
in deveterolistna mlajnica, zajčica, okroglolistna lakota itd.
• Predalpski podgorski bukovi gozdovi, 411 ha
Glavni graditeljici teh sestojev, ki so pretežno v bližini naselij, posebej na južni in zreški strani Guleka, sta bukev in smreka, po grebenih
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se nahaja rdeči bor, posamično rastejo še gorski javor, graden, jelka, kostanj in ostali toploljubni listavci. V pravi količini in zmesi smreka ne škoduje tlom. V dobro razvitem grmovnem sloju prevladujejo poleg bukve,
malega jesena, smreke, mokovea in pravega kostanja tudi grmovnice: navadni volčin, dobrovita, enovrati glog, navadni češmin, bradavičasta trdoleska in navadna kalina. V zeliščni [»lasti srečamo trilistno vetrnico, beli šaš
in mali zimzelen. Gozdovi ležijo na precej strmih legah (do 30 stopinj) pretežno dolomitne podlage, kjer so večinoma nastala srednje globoka rjava
pokarbonatna tla. Zaradi panjevskih sečenj in podiranja najlepšega drevja
je gozd rahlo poslabšan, večje sečnje zaradi erozije niso primerne.
Kot zanimivost moram omeniti star bezeg na Gračiču s prsnim
premerom 62 cm.
Živalstvo v zreških gozdovih
Populacija srnjadi je v rahlem porastu. Prisotna je na vsem območju, vendar njena gostota z nadmorsko višino upada. Gornje predele območja zaseda gams, ki se druži v manjših čredah. V sezonah se umika
v mirnejše predele pred gobarji, sankači in drugimi turisti. Stalež je v
današnjem času malo nižji, tekmeca sta mu srnjad in jelenjad. Divji prašič se je občutno preveč razmnožil, zato je treba zniževati številčnost v
vsej sestavi populacije. Največ škode, ki jo povzroči divji prašič na poljščinah, je v k. o. Gorenje, Resnik in Padeški Vrh. Divje kure ogrožajo na
njihovih rastiščih. Hitje divjih prašičev pa je tudi koristno, in to ne samo
za naravno pomlajevanje slavonskega hrasta; tudi na strmem Pohorju
z ritjem preorjejo gozdna tla, s čimer omogočijo boljšo rast ter hitrejšo
obnovo gozda. Jelen se pred ljudmi seli v tišje predele gozdov, velik del
dneva se pase. Lupljenje debel smreke v drogovnjakih je v zadnjem času
nekoliko upadlo, vendar so posledice v sestojih še vedno vidne. Poškodovana drevesa napadejo bolezni in jih je treba izločiti z redčenjem. Jelena so spet naselili na Pohorje v začetku 20. stol., doselili pa v gojitveno lovišče po 2. sv. vojni. Njegove sledove je videti praktično do doline.
Številčnost poljskega zajca je precej upadla, mogoče je zadnje čase malo
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bolje. Vzrok so pesticidi, intenzivno kmetijstvo, bolezni, psi in verjetno
namnožitev lisice po uspešnem cepljenju proti steklini. Planinski zajec
živi v višjih nadmorskih legah, je lažji od poljskega, ima daljše noge in
se pozimi obarva belo. Je zelo previden, zato je teže spremljati njegovo
populacijo.
Gozdni jereb je zaradi ogroženosti od leta 1994 zaščiten, zato
mu je treba pomagati z dodatnim sajenjem plodonosnih dreves in grmov nad 700 m nadmorske višine, kjer živi. Lisico so s cepljenjem pretežno ubranili stekline, zaradi prevelike gostote pa je velik delež populacije okužen z garjami. Poleg negativnih učinkov na populacijo divjih
kur lisica preprečuje tudi prenamnožitev malih glodavcev. Številčnost
kune narašča, stalež jazbeca pa upada. Od sov najdemo veliko in malo
uharico, lesno sovo, čuka in skovika. Soje, krokarji, sive čaplje, kanje,
kragulji in skobci so v porastu, siva in poljska vrana sta redki, postovke
pa ni več opazili. V nižinskem delu bi bilo priporočljivo oblikovati več
grinišč kot zavetišče za malo divjad. Zadnjega volka so tod ustrelili po
letu 1950 in ga v Zrečah kazali učencem. Zadnja leta je bil na severnem
koncu Zreškega nekajkrat opažen medved, pred 15 leti pa sta lovski čuvaj Feliks Crešnar in revirni gozdar Franci Crešnar na Ločniskih vrhih
videla divjo mačko.
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III. Pogled v preteklost
ZGODOVINA širših okoliščin - življenje z gozdom
V preteklosti so gozdovi gospodi služili kot prostrano lovišče. Lovili so jelene, medvede, rdečo, črno ter drugo divjad. Imeli so gozdne
čuvaje, oborožene z loki, in vodili so lovske knjige. Cesar Maksimilijan
je imel pri gozdnem dvorcu celo svoj zverinjak. V začetku 16. stoletja so
gozdovi, druga posest in rudniki v lasti države prešli v rudniški fond,
voden v rudarskih knjigah. Gozd je postal nepogrešljiva surovinska in
energetska osnova za lužine in glažute. S pojavom premoga je les in z
njim gozd izgubil svojo ceno, razvoj lesne industrije pa je stanje spet popravil. Ti vplivi so se izrazito odražali na Pohorju in so vidni še danes.
Delež listavcev, predvsem bukve, je bil tod bistveno večji, kot je danes.
Od srede do konca 19. stoletja seje v naših krajih precej razmahnilo glažutarstvo in oglarstvo, nekaj pa fužinarstvo. Veleposestniki so morali
dati gozdove v najem ali se sami ukvarjati s steklarstvom, do so imeli od
njih korist. Najbližja, precej velika steklarna z dvema pečema je stala v
Rakovcu. Zanimiv je podatek, da so Vitanjčani prvo steklarno v Rakovcu postavili že leta 1781. Za 3 kg pepelike so porabili 1 m3 lesa. Poraba
bukovine za oglje, pepeliko in tudi apnenice je posredno pospeševala razvoj pohorskih iglavcev. Staro kovaštvo na Zreškem je potrebovalo oglje
za svoje dejavnosti. Zahodno od Zreč je apnenčasta kamninska sestava
hribovja omogočala kamnit material za žganje apna. Za apnenice so dodatno skurili precej bukovine. Drugi razlog v prid smreki, jelki in boru
pa je bila visoka cena lesa iglavcev, saj lesna tehnologija še ni bila kos bukvi. Obdelovati so znali predvsem iglasti les. Ne smemo zanemariti tudi
porabe skorje. Uslužbenci pri grofu Turnu v soseščini so radi omenjali
(če je temu mogoče verjeti), da je grof precej rakovških gozdov odplačal
z izkupičkom za prodano skorjo. Tako občutimo na Zreškem vrsto posledic monokulture nekoč gospodarsko zanimivih iglavcev, ki se sami pomlajujejo: zakisana tla, bolezni gliv, lubadar, lupljenje divjadi itd.
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V drugi polovici 19. stoletja so v zvezi s služnostno odvezo kmetje
prejeli gozdove v last, a so jih bili zaradi velikih davkov prisiljeni hitro
izsekati. To je bilo v času, ko so se na našem ozemlju pojavili prvi šolani gozdarji in je bila na žalost strokovna skrb za zelena bogastva usmerjena izključno v gozdove veleposestnikov. Kmečki gozdovi so bili zunaj
zakona in tako na milost in nemilost prepuščeni sekiri lastnikov in premetenosti lesnih trgovcev.
Po zakonu o agrarni reformi so v kraljevini SIIS maloštevilnim, a
sorazmerno velikim gozdnim veleposestnikom odvzeli del gozdov. Prevzela jih je Začasna državna uprava razlaščenih gozdov. Veleposestvo
Iluga Windischgratza je imelo gozdove v Slatini, Bogenšperku, na Planini, v Oplotnici, Podsredi in na Bizeljskem. Pod začasno državno upravo je prišlo 1042 ha gozdov v revirjih Konjice in Rogla, 252 ha pa so
prostovoljno izročili pristojnim občinam. Crof Ferdinand Attems iz Slovenske Bistrice je sporazumno prepustil občinam Slovenska Bistrica,
Hoče, Slivnica, Pilštanj in Podčetrtek 765 ha gozdov, okoli 5200 ha pa
jih je ostalo v njegovi lasti. Veleposest Alfreda Windischgriitza iz Rogatca, v velikosti 2527 ha, je bila ocenjena na 2.829.107 din. Država ni
imela denarja za plačilo odškodnine, zato mu je namesto denarja vrnila del gozdov v naravi.
L. 1932 so agrarni interesenti protestno zborovali v Ljubljani, ker
je Začasna državna uprava razlaščenih gozdov na predlog banske uprave sklenila:
- da od grofa Attemsa brezplačno prevzame 758 ha gozdov, ponujenih
občinam Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah in Brežice, namesto
da se mu odvzame 2269 ha, kakor določa zakon; kot olajševalni razlog je bilo navedeno, daje dal Attems svoje otroke v naše šole, daje
sokol in da je storil naši državi neke usluge;
- da princu Alfredu Windischgratzu odvzame Boč (750 ha), ne pa
Koga, ker revni, nedobičkonosni gozdni revir Kog ne ustreza družbenim namenom agrarne reforme.
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Razlaščeni gozdovi so morali oskrbovati kmečka gospodarstva,
občinske in druge gospodarske ter kulturne potrebe. Da bi bila razlastitev družbeno pravična, so les v razlaščenih gozdovih priznali samo tistim kmetovalcem, ki niso imeli svojih gozdov ali so jih imeli premalo.
Les so prejeli brezplačno iz preostanka etata (možnega poseka), ko so s
prodajo lesa pokrili letno odplačilo odškodnin in stroškov upravljanja.
Državni gozdni upravi razlaščenih gozdov v Rogatcu in Slovenskih Konjicah sta prevzeli gozdove v dokaj slabem stanju. Za njihovo načrtno ureditev, za gradnjo prometnic in gozdarskih zgradb bi potrebovali veliko denarja. Veleposestva so zaradi pričakovanja agrarne reforme
najslabše gozdove, ki so jih namenila odstopiti, predhodno močno izsekala. Za njimi so ostale opustošene zgradbe in ceste ter veliki goloseki.
Agrarna reforma naj bi omogočila kos kruha tudi revnejšemu prebivalstvu, zato so nekaj lesa pri državni gozdni upravi pripravljali kar doma,
večji del pa so ponavadi kar na panju prodali preko javnih dražb.
Od stare Jugoslavije smo prevzeli zapuščene veleposestniške in
zanemarjene zasebne gozdove. Na celjskem območju je v predvojni Jugoslaviji obratovalo 300 žag venecijank in 37 polnojarmcnikov. Gozdarstvo je skupaj z lesno industrijo predstavljalo 80 % takratnega celotnega izvoza.
Uradi za utrjevanje nemštva, imenovani DAG, so upravljali z zaplenjenimi gozdovi slovenskih pregnancev, samostanov, cerkva ter vaških in občinskih skupnosti v času nemške okupacije. Z lesom so oskrbovali vojno industrijo. Sedeže so imeli v Gornjem Gradu, Radečah in
Celju.
V 50-letnem povojnem obdobju je gozdarstvo doživelo vrtoglave
spremembe, večje kot prej v 1000 letih. Konje in vole je zamenjal traktor
in tovornjak, ročno gozdarsko orodje pa motorna žaga. Sečnja je v družbenih gozdovih precej nihala in je bila pretežno nad etatom. Velike krčitve na relativno gozdnih tleh (možnost kmetijske rabe) so bile namenjene sadnim plantažam in pašnikom. V Petelinjeku so v letih 1961 in 1962
za krčitve posekali kar 9150 m* lesa, a kmetijstvo ga ni hotelo prevzeti
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kot kmetijsko neprimerno območje. Zato je GG naredilo pospešen nasad iglavcev. Gozdarska politika se je pri nas dvakrat tako spremenila,
da lahko ločimo tri različna povojna obdobja.
1. Med letoma 1945 in 1952 je potekala obnova porušene domovine. Takratni gospodarski kalup j«; skupne koristi uvrščal visoko nad osebne. Za kmete in njihove potomce je bilo zaželeno iti med proletarce.
V letih 1945, 46 in 48 je potekala nacionalizacija. Agrarni maksimum je bil 45 ha vse zemlje v goratih legah. Dodatno breme je bila
obvezna oddaja. Gozdarstvo naj bi služilo potrebam ostalega gospodarstva. Zelo malo prostora je bilo za strokovno odločanje. O amortizacijah in akumulacijah ni bilo govora. Številne reorganizacije so
privedle do nenačrtnega, nepremišljenega in na žalost precej nestrokovnega izkoriščanja gozdov. Bili so celo primeri, da so prostovoljci
x drevje posekali brez spravilnega načrta in hlodovina je propadla v
gozdu. Kljub temu so bili tedaj gozdovi in gozdarji cenjeni, saj je do
leta 1952 jugoslovansko gozdno in lesno gospodarstvo vzdrževalo do
14 % prebivalstva in ustvarjalo povprečno 25 % narodnega dohodka.
2. V obdobju med letoma 1953 in 1990 seje stanje precej spremenilo.
Kljub določenim pomanjkljivostim ga nekateri imenujejo zlata doba
gozdarstva. Slovensko gozdarstvo je namreč pred drugo svetovno
vojno zaostajalo za srednjeevropskim, po vojni pa smo dohiteli gospodarsko razvitejše države in jih kasneje na več področjih celo prehiteli, zato ni naključje, daje bil svetovni gozdarski kongres prav v
Sloveniji. Načrtno strokovno usmerjanje gozdov se je resneje začelo
šele po 1953. letu, ko so izšolali prve domače strokovnjake in ko je
gozdarski zakon zagotovil trajnostno gospodarjenje, podprto s prvimi povojnimi gozdnogospodarskimi načrti. To je bil čas kartiranja
rastlinskih združb in živahnega znanstvenoraziskovalnega dela ter
konec pustošenja z ognjem, pašo, steljarjenjem in sekiro. V dobrih
treh desetletjih so se naši gozdovi občutno izboljšali glede lesne zaloge, prirastkov in kakovosti v vseh pogledih. Strog državni nadzor
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je lastnike omejeval pri svobodnem razpolaganju s premoženjem in
razvoj načrtno usmerjal v prid dolgoročnih skupnih koristi. Majhni
lastniki so bili tako kratkoročno do določene mere prikrajšani, stroka pa je lahko celostno gospodarila uspešneje od prenekatere razvitejše države. Po drugi strani pa so uspehi slovensko gozdarstvo uspavali, tako da ni bilo povsem pripravljeno na prihajajoče spremembe.
Do 1990. leta je bilo v slovenskih gozdovih zaposlenih 6540 delavcev,
med njimi 1100 inženirjev in tehnikov. Manjšini od 250.000 lastnikov v odročnejših predelih je gozd predstavljal celo glavni vir dohodkov. Gozdnogospodarske organizacije so vlagale v gozdove do 18 % celotnega letnega prihodka, od tega pol za gozdne ceste, tretjino za obnovo, nego in varstvo gozdov ter petino za melioracije gozdov.
3. Po letu 1991 so postali prednostni zasebna lastnina, tržno gospodarstvo, povečano pisarniško delo, zmanjšanje vlaganj v gozdove,
pa tudi drugačni pogledi na družbeni in prostorski vidik sodobnega
gozdarstva v tržni proizvodnji. Medtem ko so nekateri poudarjali izrecno lastniški vidik, so drugi gledali le čisti strokovni vidik velikih
ekosistemov. Vse bolj je postajalo jasno, da je potrebna pravilna in
zdrava mešanica obojega, če želimo ustvariti nove temelje v spremenjenih okoliščinah. Denacionalizacija je spremenila lastniško sestavo gozdov v prid zasebni lastnini. Treba je bilo ponovno vzpostaviti
globji stik z lastniki gozdov in s celotno slovensko družbo, kajti pot
do gozda vodi preko človeka.
Gozdarstvo pri nas danes predstavljajo:
• Zavod za gozdove Slovenije, ki opravlja javno gozdarsko službo v
vseh gozdovih;
• Gozdarski inštitut Slovenije, ki opravlja raziskovalno dejavnost na
področju gozdov, gozdarstva, divjadi in lovstva;
• gozdarska inšpekcija, ki nadzira uresničevanje določb zakona o gozdovih in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
• Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov kot lastnik državnih gozdov in
ostali lastniki gozdov;
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• gozdna gospodarstva kot koncesionarji (lastniki pravice za izvajanje
del) v Skladovih gozdovih, ki izpolnjujejo kadrovske, prostorske in
tehnološke pogoje za to dejavnost;
• gozdarska fakulteta in še nekateri drugi.
Delo Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije in koncesionarjev nadzira ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Podlaga za gospodarjenje in rabo gozdov kot obnovljivega naravnega bogastva so Program razvoja gozdov Slovenije in načrti za gospodarjenje z
gozdovi (gozdnogospodarski načrti območij, lovskogojitveni načrti območij, gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot in gozdnogojitveni načrti).

Z zreškimi gozdovi nekoč
Tisti, ki okušali so svet,
bili so tehle misli, teh besed:
»če oče svojo zemljo bo prodal,
mu sin na lastnem domu tujec bo postal«.
Po izročilu: Roman llren, Iztok Vrščaj
Pri prodaji lesa so si kmetje nekoč pomagali z zelo preprostimi
pripomočki. Okoli svežnja rezanega lesa določene dolžine so ovil i verigo in prešteli člene obsega. Vsak člen je pomenil stotino (centi). Tako
so s štetjem členov verige ugotovili prostornino in s tem ceno celotnega
svežnja lesa. Zelo uporabna je bila lesena deščica (pohorski računalnik),
na katero sta si pri prodaji lesa prodajalec in kupec z zarezami označila medsebojne obveznosti, jo prelomila in vzela vsak svoj konec. Ko sta
se ponovno srečala, sta staknila oba konca iste deščice in poravnala račune.
Pred drugo svetovno vojno so kmetje z vdovskimi, konjskimi in
kravjimi vpregami vozov, pozimi pa še s sanmi, vozili hlode do Tijeka
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(blizu gozdarja Črešnarja ob cesti za Skoinarje). Manipulant je odkupoval les za veleposestnika Gruntnarja. Poleg sta bili trgovina in gostilna,
kjer so se kmetje zadolžili na kredo in so lahko dolg plačali z izkupičkom od lesa. Furmani so z večjimi vozovi in konji vozili les na Gruntnarjevo žago, postavljeno nad Zrečami, nasproti sedanjega odcepa za
Gorenje. Odcep je bil narejen na tem mestu ravno na zahtevo veleposestnika Gruntnarja, ker je želel prestreči ves pohorski les. V svoji žagi je
imel polnojarmenik (gater) z dvanajstimi kovinskimi listi, brento za rezanje debelih hlodov, krojilec (štucar) na mero, stroj za tesanje, mehanizacijo za izdelavo ladijskih podov, zračno sušilnico pod kozolcem, kjer
je rezan les zlagal navpično, šele za prevoz vodoravno, in celo dinamo
za razsvetljavo. Pri sedanji pekarni Prijatelji v Zrečah pa je bilo znano
mizarstvo.
Po drugi svetovno vojni se je gozdarstvo na Zreškem živahno
razvijalo. Pohorci na Zreškem so imeli več kot 30 žag. Povojne gozdarske usmeritve so bile zastavljene že v medvojnem času. V Celju je bila
oblikovana Okrožna uprava narodne imovine. Velik delež zasebnega lastništva gozdov je narekoval nekoliko zahtevnejši odnos gozdarstva do
kmetov. Zaradi večinske zasebne posesti gozdov so imeli kmetje večji
vpliv na potrditev šefa gozdne uprave. Les so sprva še vedno z živalskimi vpregami spravljali do Tijeka. Odpremo za zasebni sektorje vršil lesni manipulant Kmetijske zadruge Skomarje, ki soji kasneje pridružili
še zadrugi Zreče in Loška Gora. Ustanovili so skupno Pohorsko zadrugo v Zrečah, kasneje pa sojo prenesli v Konjice. Po ustanovitvi TOK-ov
(temeljnih organizacij kooperantov) je nastala samouprava. Prihajali so
številni vplivni politiki in se vmešavali v strokovno delo. Po zakonu je
bil kmet lastnik gozda in stoječega drevja, za les pa je moral prositi in
ga prodati GG-ju. Po reorganizaciji je manipulant v zasebnem sektorju
prevzemal preko TOK-a. Delo je bilo naporno, saj je bilo v začetku razlaganje z manjših vozov ter nalaganje na večje furmanske vozove ročno.
Zaradi obnove porušene Jugoslavije so morali delati do noči. Za obvezno oddajo so bile kot okrepitev pri sečnji leta 1949 postavljene frontne
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brigade. V brigadi je bilo od 50 do 150 delavcev s sekirami in žagami.
Mnogi izmed njih jih niso znali uporabljati. Ženske so skrbele za hrano
in prvo pomoč. Posekan les so morali voziti udarniški furmani s svojimi starimi vozovi. Pogosto so nemočni opazovali lomljenje in pokanje
lastnih vozov. Zajtrk in večerja gozdnih delavcev in manipulantov sta
bila navadno v temi, za kosilo pa so imeli prva leta suhi obrok iz malhe
kar na terenu. Kruh s klobaso ali mesom in zaseko so zalili z jabolčnikom. Posledično seje celodnevno delo brez tople hrane odražalo v težavah na prebavilih delavcev. Pozneje jim je na GG pripadala oprema in
topla malica. Večkrat je pri utrudljivem pretovarjanju lesa pomagal inanipulant. Delo je mnogokrat potekalo v globokem snegu do temperature -25 stopinj Celzija.
V Zrečah je bila ozkotirna železnica, kjer so na postaji z vozov prelagali les na vagone, z ozkotirne železnice pa je potoval dalje po navadni
železnici in naprej do uporabnika. Razvoj in čas sta privedla do tega, da
so začeli vprege izpodrivati na začetku traktorji, kasneje pa tudi tovornjaki. Sprva so kmetje prodajali poleg hlodovine še les, rezan z žagami
venecijankami. V prvih povojnih letih je bil delež lesa za celulozo zaradi
debelejših celuloznih sortimentov večji. Posekana roba je romala v bližnjo in daljno okolico. Jamski les je potoval v Zabukovico in Velenje, celulozni v Krško, tehnični na LIP Konjice, rezan les ter vodnjaške rante
na Hrvaško, v Srbijo, na Kosovo itd. Manipulant je bil v nezavidljivem
položaju, saj je moral usklajevati ceno lesa med kmeti in zadrugo. Skupno prostornino rezanega lesa je npr. manipulant Jože Kovše računal po
italijanskem ali pa nemškem postopku.
V obdobju po 1963. letu zadrugam odvzamejo trgovino z zasebnim lesom, kader, ki seje ukvarjal z odkupom, pa je šel na GG. Odkazilo (označitev dreves za posek) lesa je bilo tako kot danes obvezno, nadzor pa strog. Inšpektorji so se po terenu sprva vozili z mopedi, nadzirali,
kako je les zložen, če so hlodi lubadark (smrek, ki jih je napadel lubadar)
olupljeni in drugo. Znanje primer, ko je bil kmet prijavljen zaradi črne,
nedovoljene sečnje in je moral revirni gozdar priti prevzet štore. Hlapec
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je iz pogovora med gozdarjem in gospodarjem razbral, da se ne obeta
nič dobrega, in na svojo pest ukrepal. Hitro je odšel v gozd in uspel z
iglieami od mravljišč v bližini prekriti na črno posekane panje. Svojega
gospodarja je rešil pred kaznijo. V obdobju, ko je bilo odkupovanje rezanega lesa od kmetov prepovedano po zakonu o gozdovih, to je bilo pred
1980. letom, seje razmahnil črni trg z deskami in plohi (fosni). Obstajale so določene žage za lastno porabo, kjer so ponoči les rezali in ga vozili na konjiško in zreško železniško postajo. Kmete je sprendjala tradicija izpred druge svetovne vojne. Kot primer naj omenim, daje v Lukanji
stala žaga felicijanka na vodni pogon, last Jožeta Rutnika (po domače
Ernejčka) in delo mojstra Drakslerja (po domače pri Tineki), kije žago
naredil kar v grabnu. Leta 1969 sojo prestavili v Crešnovo pri Zorgah.
Iznajdljivi gospodar jo je predelal tako, da jo je gnal trifazni elektromotor moči 5,5 kW, ter jo s pridom uporabljal.
Na žalost so vodni mlini in žage vztrajno propadali. Zasebnim
lastnikom so zreški gozdarji v tistem času pomagali na poseben način.
Ker sta bila dovoljena le travniška sečnja in 5 m;! rezanega lesa za lastno
porabo (če je kdo gradil, izjemoma tudi več), so kmetom priznali netravniški rezan les kot travniški. Hlode za rezanje so gozdarji označili z odkaziln im kladivom, prej pomočenim v rdečo barvo, kot odobritev za žaganje. Za 10 m3 rezanega lesa si dobil 15 m1 hlodovine, ki sojo kmetom
priznal i. Na račun navidezno povečane količine lesa so revirni gozdarji priznali kmetom večjo kvoto za pokritje biološke amortizacije. Tako
so kmetom prihranili les, zavarovali zasebne gozdove pred pretiranimi
potrebami takratne države, sebi pa pokrili planirano vrednost za biološko amortizacijo. Pogumni zreški gozdarji so z upoštevanjem kmetove
dodane vrednosti tvegali lastno službo. Pozneje, ko so sprostili zasebne
žage, pa seje življenjska raven domačinov dvignila. Mizarstvo Zreče pri
današnji pekarni Prijatelji je nadaljevalo svoje predvojno uspešno delo z
12 dobrimi mizarji. Preko ceste je zadruga obzidala velik predvojni kozolec. V njem je imela mehanično delavnico in poleg mizarjev zaposlovala kolarje, čevljarje in krojače.
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Kmetje so si denar z gozdom služili še drugače. Konus v Slovenskih Konjicah je odkupoval lubje za tanin. Ta je predstavljal domačinom
še 15 let po vojni dober zaslužek. Posebno poglavje je bilo prepovedano
nabiranje in sušenje mravlji h jajc. Zanje je bilo neko podjetje pripravljeno odšteti lepe denarce. Gozdarji so to škodljivo početje preganjali. Poudariti moram, da so bili podobni dogodki (s hlapcem in prekritimi panji,
z mravlji m i jajci in z deskami) le izjeme, ki potrjujejo pravilo. Ravnanje
z gozdovi kot tudi druge dejavnosti so bile po drugi svetovni vojni urejene s planskim gospodarstvom vse do lastne slovenske države. Okviri so
bili postavljeni po strokovni in politični plati z zakoni in predpisi danega trenutka in jih je bilo treba upoštevati v skladu z naravnimi možnostmi. Zaradi agrarnega maksimuma in nekaterih drugih razlogov je nacionalizacija doletela Piklovo, Krajčevo, Ravnjakovo, Verčnikovo, Kovšejevo ... Gozdovi so šli za dolgo v državne roke. Resnosti takratnih okoliščin so se vsi dobro zavedali.
Načrtno gospodarjenje z gozdovi na Zreškem
Upoštevanje načel sonaravnosti, mnogonamenskosti in trajnosti
gozdov z vključevanjem gozdarjev v družbeno življenje je znano že od
prej.
Načelo sonaravnosti teži k prvotnemu, naravnemu stanju, ko je
bilo Pohorje večinoma listnato. Čeprav vemo, da je smreka lastnikom
pomenila obstoj, je gozdarska stroka na Pohorju kmalu po vojni skušala pospeševati listavce, kar je danes, ko monokulture smreke napadajo
glive in ko imajo listavci višjo ceno, bolj zaželeno.
Pojem mnogonainenskost pomeni, da gozd ni samo lesna njiva, ampak vpliva na celotno okolje in družbo v njem. V povojnih letih
so gozdarji večinoma prisostvovali pri posegih v prostor, še posebej na
gozdnatem Zreškem, kajti sleherno drevo je bilo mogoče podreti samo
ob prisotnosti gozdarja. Takoj po vojni so v okviru GG ustanovili hudourniško službo z ustreznimi strokovnjaki. Gradili so lesene in ponekod betonske pregrade, vidne še danes. V upravljanju GG so bili tudi vsi
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kamnolomi. Obrat za gradnjo gozdnih cest na GG Celje je zgradil večino današnjih krajevnih in gozdnih cest na Pohorju.
Dela pri gradnji ceste Zreče-Skomarje je po letu 60 vodil gozdarski inženir Dušan Hus v sodelovanju z revirnim gozdarjem. 200 mladih
fantov iz Like je spalo pri kmetih, ko so gradili traso ceste. Nastajale so
ceste Krajnik-Petrov travnik, panoramska cesta Vitanje-Rakovec-Skomarje-Resnik-Planina-Jurgovo, Mah-Planina, Bcškovnikova kaščamizarstvo Crešnar in seveda danes najproinetnejša cesta hotel pod Roglo-Rogla (narejena je bila poševna povezava z delom nove trase, to je
povezava Filček-Petrov travnik). Z gradnjo cest je bil povezan razcvet
počitniških hišic kot večji poseg v naravni prostor.
Turistično središče Kogla je vzklilo iz povezave med Osoletom
(Unior), Pirnatom (gozdarstvo) in Klemenom (KS Zreče), seveda ob sodelovanju mnogih drugih. GG je zgradil Petrovo bajto, v lasti gozdarjev
je bila še planinsko-gozdarska koča na Rogli. Obe koči spadata v GGE
Vitanje. Zavod za gospodarstvo v Celju je spodbujal kmečki turizem, na
kar so se odzvali Ločnikar, Beškovnik, sp. Vidmar in drugi. Prav tako
so s pridobivanjem kamna kmetje vidno posegali v prostor. Karel Kuzman ga je svoj čas pridobival, prodajal je pesek za okrasne posipe ter izdeloval kamnite plošče. Gozdarji so bili pogosto skupaj z vodarji pri pregledih terena. Od električarjev so dosegli, da so čiščenje tras daljnovodov izvajali v novoletnem času. Tako so omogočili kmetom prodajo božično-novoletnih drevesc. GG je vseskozi sodeloval s kmetijsko zadrugo Slovenske Konjice. Združena denarna pomoč kmetom je privedla
do ustanovitve skupne hranilno-kreditne službe. Pisarna gozdarskega
revirnega vodstva je bila v prostorih, s katerimi je upravljala zadruga.
GG je zanjo plačeval najemnino zadrugi. Zaradi denarnih sredstev in
širše prostorske vključenosti so bili uslužbenci GG prisotni skoraj na
vsakem pomembnejšem sestanku lokalnih skupnosti. Lokalni gozdarji so bili povabljeni na številne prireditve, a še pestrejše je bilo znotraj
GG. Za družabno življenje je bilo dobro poskrbljeno v prvem in v velikem delu drugega povojnega obdobja. Znano je bilo vsegozdarsko slavje
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GG Celje in GG Maribor, ki so ga za četrti julij, ob 30. obletnici GG, pripravili uslužbenci leta 1978 na Rogli. K druženju so povabili lastnike
gozdov in lokalne veljake. Za prvi maj so skupaj s sezonskimi delavci postavljali mlaj na skladišču pri Fijavžu in ga dobro zalili. Za 29. november
so gozdarji skupaj z gozdnimi delavci jedli prašiče in purane. Seveda se
je reševanje sindikalnih vprašanj ter varstvo pri delu vedno zaključilo
z rajanjem in nalivanjem čistega vina. Nisem pa omenjal javnih zborov
kmetov, sveta kmetov lastnikov gozdov, nekdanje gozdarsko-poslovne
zveze s vodjem ing. Antonom Knezom v Celju in občinskim gozdarjem
Rojkom ter še mnogih organizacij, dogodkov ... Iz napisanega je razvidno, da pohorski gozdovi so in bodo mnogonamenski, saj vseskozi vplivajo na celotno prostorsko in družbeno dogajanje ter ga soustvarjajo.
Trajnost gospodarjenja z gozdom je lahko zagotovila le dobro zastavljena gozdarska služba. Ze leta 1959 je bil izdelan prvi ureditveni
načrt za gozdove GGE Zreče.
Organizacija službe
Po vojni je bila v Celju Okrožna uprava narodne imovine zadolžena za varovanje družbene lastnine. Inženir A. Svetličič je v okrožju
organiziral gozdarsko službo, gozdar A. Rihteršič pa je delal pri prevzemu veleposestniških uprav skupaj z gozdovi. Podržavljeni gozdovi so
spadali pod posebno upravo, imenovano KUNI (Komisija uprave narodne imovine). Lov je bil možen le z dovolilnicami. Po ustavi FLRJ leta
1946 je postalo za gozdarstvo pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in
gozdarstvo. Avnojske obljube o samostojnem gozdarskem ministrstvu
so bile pozabljene do danes. Državna uprava gozdov na Celjskem je bila
neposredno podrejena ministrstvu in razdeljena med državne uprave
Celje, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice. Upravi Slovenske Konjice so pripadala oskrbništva Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica.
Še sredi istega leta sta bili upravi Celje in Rogaška Slatina združeni v
novoustanovljeno Gozdno gospodarstvo Celje, medtem ko sta oskrbništvi Vitanje in Slovenske Konjice prešli pod GG Maribor, a ne za dolgo.
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Oplotnica je ostala pod GG Maribor. Zaradi družbenih premikov so bile
v gozdarstvu stalne manjše reorganizacije drevja. V letu 1949 so osnovali logarsko službo za gospodarjenje z zasebnimi gozdovi. Od takrat
naprej pa vse do danes je bilo v zasebnih gozdovih obvezno odkazilo s
premerbo. Za Zreško je zanimiva gozdna uprava Slovenske Konjice, ki
je imela gozdnogospodarske enote (kasneje gozdne obrate - GO) Loče,
Slovenske Konjice in Zreče. Krištof, Pirnat, Korbar in Zupane so bila
le nekatera imena vodilnih na gozdnem obratu Slovenske Konjice. Ze
leta 1950 so bile GG Celje odvzete vse žage, ki so jih takoj prevzeli LIPi. LIP Slovenske Konjice z obrati Oplotnica, Vitanje, Poljčane, Polskava je sprva nadaljeval žagarsko tradicijo Gruntnarjeve žage. Zaposloval
je okoli 700 ljudi.
Leta 1975 so v gozdarstvu na osnovi predhodnega zakona izvedli
razdruževanje med državnimi in zasebnimi GO. Državni so bili TOZD-i
(temeljna organizacija združenega dela): Boč, Gozdnik, Pohorje, Preske,
Gradnje-mehanizacija ter Trgovina. Imeli so gozdarje, gozdne delavce in
odkupovalce (manipulante). V zasebnem sektorju so bili TOK-i (temeljna organizacija kooperantov): Celje, Laško, Kozjansko, Šentjur, Vransko-Zalec in Slovenske Konjice-Vitanje. Sprva so v zasebnem delali le
odkupovalci in gozdarji, kasneje pa so pridružili gozdne delavce gojiteIje, izvajalce nege v zasebnih gozdovih, ker je bilo izvajanje nege tudi v
zasebnem gozdu obvezno. V tem času so sekačem priznali benificirano
(skrajšano) delovno dobo. Na Zreškem so bili trije revirji, in to dva zasebna: revir Skomarje, ki je pokrival današnje k.o. Loška Gora, del Hudinje, Skomarje, Resnik ..., in revir Padeški Vrb, kije obsegal današnje
k. o. I ludinja, Mašinžaga, Kunigunda, Križevec, Zreče ... Državni revir
je bil Ločnik in je spadal pod Vitanje. Vsak revirje imel svoj plan in kader. Jože Kovše je bil odkupovalec lesa v obeh revirjih od 1949-1985,
sprva za zadrugo, v 60. letih pa za GG, dokler ga ni nasledil Ernest Mikek za obdobje do leta 1992. Kmetijsko zadrugo so preselili v Konjice, v Zrečah je ostala le kmetijska trgovina. Vodja revirja Padeški Vrh
je bil Maksimiljan Mastnak s pomočnikom Jankom Pirnatoin. Njegov
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predhodnik je bil Ivan Fijavž. Revir Skomarje je vodil Stane Pirnat, ob
pomoči Francija Crešnarja, do 1989. leta, nakar je do nastanka Zavoda
za gozdove Slovenije 1994 dalje to nalogo opravljal Srečko Skarlovnik,
in sicer v spodnjem delu enote. V državnem revirju Ločnik je bil po vojni logar Konrad Kajtna. Inženir Dušan Jug je kot tehnični direktor GG
Celje močno pripomogel k razvoju zreških gozdov.
Ob gradnji nove stavbe za današnjo trgovino kmetijske zadruge
so načrtovali več prostorov. GG je v novi zgradbi odkupil dve pisarni, polovico sanitarij in polovico sejne sobe. Gozdarska pisarna v stavbi, kjer
je bilo kasneje revirno vodstvo za revirja Spodnje Pohorje in Zgornje Pohorje, je bila v letu 2002 ukinjena. Znana stavba v Zrečah je logarnica.
1957. leta so jo dogradili, tako daje bila vseljiva. V njej sta stanovali družini Pirnat in Rojko. Dve turistični sobi je 1959. leta dobil na razpolago
za bivanje Maksimiljan Mastnak, po pol leta pa je zasedel stanovanje, ki
gaje izpraznila družina Rojko ob selitvi v Slovenske Konjice. Leta 1973
seje Mastnak odselil v lastno hišo.
Kot sestavni del gospodarjenja, tako z državnimi kot tudi z zasebnimi gozdovi, je bila nega gozda obvezna. V Zrečah je bila leta 1955 za
potrebe obnove ustanovljena krajevna drevesnica, vendar sojo leta 1961
ukinili. Profesor Miklavčič z inštituta je v GGE vnašal macesen. Za primerjavo je treba omeniti količine iz zbirnih podatkov o povprečnem letnem obsegu gojitvenih del na celjskem območju med 1961 in 1970. Sajenja je bilo okoli 100 ha (60 % v državnem), žetve okoli 600 ha, redčenj
60 ha, obžagovanja vej preko 6 ha itd. Na Zreškem so pogozdili precej
travnikov. Približno v tem obdobju je sajenje denarno podpirala še lesna industrija. Vsak izmed dveh zasebnih zreških revirjev je imel na razpolago 5-6 delavcev. Skupine delavcev gojiteljev so takrat, ko niso imeli dela na GG, izvajale nego zasebnim lastnikom gozdov, kar je GG lastnikom v protivrednosti odbil pri odkupljenem lesu. Med letoma 1980
in 1985 je bilo opravljenih posebno veliko gojitvenih del. Samo v revirju Skomarje so v enem letu posadili 30 000 sadik smreke. Veliko nege
so izvajali pri Zbičajniku, Ločnikarju, Vidmarju, Marinšku, Gričniku,
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Ostruhu itd. Na bogatih rastiščih so smreko dvakrat letno želi. Sami
kmetje so v povprečju zelo malo pogozdovali in negovali, kdor pa je to
želel, je lahko izvajal dela pod nadzorom gozdarjev. Prej je moral skleniti pogodbo z gozdarjem v obliki tiskovine, imenovane Civilno-pravno
razmerje - CPR, kjer je šlo za uradni prenos znanja. CPR so izvajali od
1960 do 1985, kar je bilo zelo koristno, kajti le dobro negovan gospodarski gozd (nega je lahko med drugim tudi sečnja) daje kakovosten les
visoke vrednosti. Obenem je bilo obvladovanje negovalnih ukrepov dodaten dolgoročni kapital lastnika gozda.

IV. Načrtno ravnanje z gozdovi
Izhodišča za načrtno ravnanje z gozdovi na Zreškem danes, kot
vidimo, segajo daleč v preteklost. Cilji urejanja gozdov so se preko izkušenj oblikovali in izpopolnjevali skozi dvestoletni razvoj. Najprej so samo
ugotavljali stanje gozdov, nato so se dolgo obdobje ukvarjali z uravnavanjem trajnosti donosov lesa, nakar se je razvilo pravo proizvodno načrtovanje. Vemo, da gozd ni lesna njiva, ki jo enostavno požanjemo in poberemo pridelek v obliki lesa, zato je naloga sodobnega urejanja gozdov
celostno načrtovanje mnogonamenskega in sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi. Med slovenske začetke starega načina urejanja gozdov spadajo idrijski rudniški gozdovi (1724, 1759), namenjeni za topljenje rude, za
izdelavo rudniških podpornikov in za drva rudarjev. Znani izumitelj ladijskega vijaka, gozdar Josip Ressel, je v letih med 1828 in 1839 delal na
geodetski izmeri Trnovskega in Krakovskega gozda. Začetke sodobnega
gozdnogospodarskega načrtovanja pri nas pa zasledimo na Kočevskem s
llufnaglovim osnutkom za prebiralne gozdove ter na Notranjskem Snežniku s Schollmayerjevo kontrolno metodo. Kontrolno metodo so uporabljali celo v Lehnu na Pohorju od 1909. leta naprej, kar je bilo za tiste
čase zelo napredno. Po 2. sv. vojni so pri nas zastavili nove smernice: obračunali so z nemško gozdarsko šolo lesnih njiv, prepovedali goloseke,
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poudarjali so pomen gojenja naravnih gozdov. Z gozdnogospodarskimi
načrti naj bi zajeli vse gozdove ne glede na lastništvo ter območja celostno pokrili z območnimi gozdnogospodarskimi načrti, ki so postavljeni
nad načrte gospodarskih enot, kot je na primer zreška. Kartiranje gozdnih združb je zaradi vse bogatejšega znanja o rastlinskem svetu pripomoglo k usmerjanju gozdov v najbolj naravno sestavo. Sledi postopno
spreminjanje monokultur smreke v mešane sestoje.
Danes slovenski zakon o gozdovih določa, da so izhodišče za gospodarjenje z gozdovi Program razvoja gozdov Slovenije (sprejme ga državni zbor)in načrti za gospodarjenje z gozdovi. Ti načrti so: gozdnogospodarski načrti območij, gozdnogospodarski načrti gospodarskih
enot, gozdnogojitveni načrti in lovskogojitveni načrti območij. I'o 12.
členu Zakona o gozdovih je nosilec lovskogojitvenega načrtovanja Zavod
za gozdove v sodelovanju z lovci, kmctijci, naravovarstveniki in drugimi.
Načrti določajo rabo gozdov lastnikom (sečnja, nega, varstvo) in nelastnikoin (gobarstvo, borovnice, rekreacija ...), poleg tega pa določajo posege v
gozd in gozdni prostor ter seveda gospodarjenje z živalskim svetom.
Gozdnogojitveni načrti so izvedbeni načrti splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote (npr. zreške). Gozdna površina GGE Zreče je razdeljena na 182 oddelkov in odsekov, kijih načeloma pokriva 182 gozdnogojitveni h načrtov. Vsebujejo gozdnogojitvene cilje, smernice in ukrepe. Gozdnogojitveni cilj opredeljuje takšno
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zgradbo in sestavo gozdnega sestoja, ki bo glede na rastiščne razmere
dal najboljšo kombinacijo učinka okoljskih, proizvodnih in družbenih
lunkcij. Dolgoročno to pomeni želeno stanje gozda ob njegovi zrelosti.
Gozdni sestoji so si med sabo različni, zato je pri negi treba upoštevati
njihovo zgradbo.
Enodobno zgradbo tvorijo drevesa približno enake velikosti, katerih razlika v starosti ne presega 20 let. Gozd izgleda precej enolično,
lakšni so številni umetno ustvarjeni pohorski smrekovi sestoji. Polnilni sloj podrejenih dreves z dodatno zasenčitvijo preprečuje predhodno
pomlajevanje gozda ob redčenjih in pospešuje odmiranje vej dreves gornjega sloja ter s tem izboljšuje kakovost debla.
Prebiralno zgradbo tvori stopničasto razporejeno drevje različnih starosti, debelin, višin na manjši površini. Drevesa čakalci, to so
vrste, ki prenesejo več sence (jelka, bukev ...), spodaj čakajo, da po
umiku starega drevja planejo v višave in se razrastejo. Približno takšni
so pogosto pragozdovi. Opozorili moram, da pri običajnem kmečkem
prebiranju podstojno ponavadi ni sencevzdržnih vrst drevja (smreka
zastara) in da se s sekanjem samo kakovostnih velikih dreves gozd siromaši.
Skica 2: skupinsko
raznodobni sestoji
debeljak, zrel sestoj

letvenjak, drogovnjak
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Skica 3: prebiralni
gozd

Skupinsko raznodobno zgradbo, kije vmes med enodobno in prebiralno, tvori množica različnih skupin enodobih sestojev. Ti lahko imajo malopovršinsko razgibano zgradbo ali pa velikopovršinsko raznodobno zgradbo. Zaradi večjih svetlobnih oken so lahko v spodnjih plasteh
gozda drevesne vrste, ki potrebujejo več svetlobe. Tako zgradbo pogosto
srečujemo na Pohorju.
Se nekaj o negi gozda. Z njo uresničujemo gozdnogojitvene eilje.
Trajen in večnamenski gozd je treba negovati, če želimo ohraniti in izboljšati njegovo kakovost. Dokler je gozd mlad, je nega enostavnejša. V
vsakem izmed razvojnih obdobij je treba ustrezno ukrepati. V grobem
jih delimo na mladovja, drogovnjake, debeljake in sestoje v obnovi.
Mladovje sestavljajo: vznik (začetek mladega gozda - vzniklo
seme), mladje (drevesca tekmujejo z zelišči in grmovjem, višina okvirno do kolen), gošča (osebki se dotikajo, so višji, ostra borba za svetlobo,
razslojevanje in tekma med koreninami), letvenjak (tekma se nadaljuje,
drevje se čisti vej in je prepoznavno, višina preko 3 m, debelca do 10 cm
prsnega premera).
Drogovnjak je po zgradbi podoben letvenjaku s srednjim prsnim
premerom v vladajočem in sovladajočem položaju od 10-30 cm. Meja
med tanjšim (sortimenti načeloma še ne pokrijejo stroškov redčenja) in
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Skica 4

debelejšim drogovnjakom je prsni premer debla 20 cm. V primeru, da
podmladek pokrije spodaj več kot 35 % površine, je lahko to izjemoma
poinlajenec.
Debeljak je sestoj s srednjim premerom dreves v vladajočem in sovladajočem položaju nad 30 cm, s tem da podmladek ne sme preseči 35
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% pokrovne površine. Glavni negovalni ukrep je redčenje, kjer je že pričakovati kakovosten tehnični les.
Sestoj v obnovi je sestoj srednjega prsnega premera v glavnem
nad 30 cm, vrzelast, spodaj pokriva podmladek nad 35 % površine ali
je vsaj možna nemotena naravna obnova. S premišljeno sečnjo odstranjujemo star sestoj in ustvarjamo svetlobne pogoje za kakovosten razvoj
podmladka.
Do letvenjaka je pogost ukrep množična izbira, kjer odstranjujemo slabe osebke (dvovrhate, predrastke, silake), od vkjučno letvenjaka
naprej pa postanejo osebki prepoznavni, zato dobrim izbranim osebkom
odstranjujemo tekmece s posamično izbiro (redčenje).
Vprebiralnem gozdu je glavni ukrep sečnja. Z njo negujemo, pomlajujemo in izkoriščamo večnadstropni sestoj, kije navidezno vseskozi enak, ter vzdržujemo prebiralno zgradbo. INa Pohorju takšnih sestojev ni dosti.

V. Današnja slika gozdov
Današnje stanje gozdov na Zreškem, ki je del območne enote Celje, dobro opisuje gozdnogospodarski načrt gospodarske enote Zreče, ki
gaje v sodelovanju z drugimi izdelala Območna enota Celje Zavoda za
gozdove Slovenije. Določa gospodarjenje v tem predelu za obdobje med
letoma 2001 in 2010. To je peta obnova osnovnega načrta za gozdove zasebnega sektorja iz leta 1959 in druga obnova načrta iz leta 1991, narejenega za vse gozdove po lastništvu. Gozdnogospodarski načrt je obnovljen na podlagi Zakona o gozdovih iz leta 1993 in Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih iz leta 1998.
Danes so vidnejše gozdnogospodarske težave na Zreškem
• prevelika zasmrečenost gozdov,
• zdravstvena prizadetost monokultur iglavcev, umiranje gozdov (gniloba smreke, sušenje jelke),
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• pogosti vetrolomi, žledolomi in snegolomi,
• objedanje mladja in vznik preredkih listavcev in jelke,
• tnanko redčenj letvenjakov in drogovnjakov,
• prevelik delež drevja s prsnim premerom debla nad 30 cm in premalo površin mlajšega gozda,
• množični turizem, ki je ponekod v neravnovesju z živalskim in rastlinskim svetom.
Zreški gozdovi so večnamenski, s skupinskim postopnim načinom
gospodarjenja (slika), ki se ponekod prepleta s sproščeno tehniko gojenja gozdov. Okoljske in družbene funkcije so bolj izražene v gozdovih

Tehnika: strojna
sečnja, pripomočki
za odkazilo drevja,
gradnja ceste nekoč,
orodje za nego gozda
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bliže Zrečam in Kadani vasi, kjer je treba pazljiveje sekati, dosledneje
upoštevati gozdni red in seveda paziti ne videz gozda. V celotni enoti je
pretežni del naravnih listnatih, v glavnem bukovih gozdov spremenjen
večinoma v smrekove sestoje. Gozdov naravne drevesne sestave je komaj 12 %. Polovica drevja je srednje kakovosti glede proizvodnje lesa,
le desetina je dobre. Bistveno poškodovanih dreves je okoli 16 %. Oblike lastništva so večinski zasebni gozdovi, državni, občinski gozdovi ter
gozdovi drugih pravnih oseb.
Sečnja in lesne zaloge na Zreškem
Pred obdobjem denacionalizcije je gibanje lesnih zalog (koliko
3

m lesa se nahaja povprečno na 1 ha gozda) potekalo v državnih gozdovih precej drugače kot v zasebnih. V državnih gozdovih so lesne zaloge padale do leta 1976 (do 256 m'/ha). Delni vzrok je bil sušenje jelke.
Potem so začele lesne zaloge postopoma rasti. V zasebnih gozdovih zasledimo padanje lesnih zalog do leta 1959 (do 190 m3/ha) in med letoma 1980-1990 (do 245 m3/ha), sicer pa so lesne zaloge rasle. Danes je
povprečna lesna zaloga GGE 330 m3/ha, kar je za 28 % več od slovenskega povprečja, ki znaša 257 m3/ha. Delež lesne zaloge iglavcev znaša precej, kar 83 %, medtem ko je slovenski delež iglavcev precej nižji,
le 47 %. Po lesni zalogi so v GGE najpomembnejša smreka (64 %), sledi ji jelka (14 %) in šele tretja je včasih prevladujoča bukev s sedaj skromnimi 12 %. Letni prirastek lesa v GGE znaša celih 10 m3/ha in je za
okoli 54 % večji od slovenskega, ki znaša 6,5 rn3/ha. Za izključno državne gozdove so vrednosti še nekoliko večje. Lesne zaloge in prirastki so na skrajnem severnem delu in na skrajnem južnem delu občine
Zreče nekoliko nižji.
V prejšnjem 10-letnem obdobju je bilo opravljene le 43 % predvidene sečnje, zaradi nestabilnih smrekovih monokultur pa je bilo od skupnega izvedenega poseka 36 % sanitarnega. Daleč najbolj sekano drevo
je smreka, precej zadaj sta jelka in bukev. Očitno premalo sečenj pomeni pomanjkanje redčenj zasebnih drogovnjakov.
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Gojitev in varstvo
Zaradi nestabilnih monokultur iglavcev in močnejših vremenskih sprememb zadnja leta so ujme povzročile presežek umetne obnove. To seje odražalo na močno povečani izpopolnitvi sadnje in pripravi
sestoja na obnovo. Od gojitvenih del je najnižja izvedba nege letvenjakov in nege tanjših drogovnjakov. Na splošno gojitvena dela po izvedbi prednjačijo pred varstvenimi deli (divjad, podlubniki...). Za krepitev
funkcij gozdov so bila vzdrževana grmišča in obrobja travnikov v gozdu
ter steze. Posajene so bile še plodonosne drevesne vrste.
Ob primerjavi najugodnejšega modelnega stanja gozdov po razvojnih fazah z dejanskim stanjem vidimo, da primanjkuje mladovja in
drogovnjakov, preveč pa je debeljakov in sestojev v obnovi, torej so gozdovi prestari.

VI. Pogled naprej
Kako ravnati z gozdom?
V bodoče je treba vzpostaviti čim bolj naravno in pestro drevesno
sestavo gozdov v GGE, povečati delež bukve, plemenitih in drugih listavcev. V višjih legah seje treba varovati rdeče gnilobe, vjužnem, spodnjem delu, ki ga nekaj spada pod GGE Slovenske Konjice, pa je zadnja
leta ogrožujoč lubadar. Ukrepati je treba s pastmi, lovnimi drevesi ter
pravočasno in pravilno sečnjo. Preveč je debeljakov in sestojev v obnovi,
zato je treba starejše, vrzelaste in spodaj pomlajene debeljake pospešeno
uvesti v obnovo, torej jih s sečnjo spremeniti v pomlajence, medtem ko je
v pomlajencih treba hitreje nadaljevati in zaključiti z obnovo, to pomeni
podmladku z umikom starega sestoja dati možnost hitrega razvoja. Razvoj mladovja je treba z nego pospešiti do stanja drogovnjakov, ker jih
primanjkuje. V povprečju je možno posekati 21 % lesne zaloge. Umetna
obnova je predvidena v obliki izpopolnitve naravnega mladja z večjo pestrostjo domačih listavcev. Priporoča se več nege v zamujenem mladovju,
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največ v gošči. Predvideno je še precej nege letvenjaka in tanjšega drogovnjaka. /aradi razdelitve osnovnih smernic na večje podobne gozdne
površine je GGE razdeljena na štiri gospodarske razrede.
Pogoji za divjad
Gozdarstvo ima skupaj z lovskimi družinami dejavno vlogo pri načrtovanju staleža prostoživečih divjih živali. Po lovski plati je GGE razdeljena med gojitveno lovišče Pohorje in Lovsko družino Zreče. Del ravnovesja v gozdu je seveda živalski svet, ki mu moramo omogočiti pogoje
za nemoten obstoj in razvoj. Precej opazno je ravno porušeno ravnotežje med živalskim in rastlinskim svetom v zreških gozdovih. Srnjad, jelenjad in gamsi zavirajo naravno pomlajevanje listavcev. To je pokazal popis objedenosti gozdnega drevja, ki gaje izvajal ZGS (Zavod za gozdove
Slovenije). Ko bo delež listavcev bistveno večji, se bo tudi pritisk divjadi
na listnato drevje porazdelil, s tem pa ublažil. Lovci se skupaj z gozdarji trudijo vnašati plodonosno drevje. Danes je treba vsako sadiko listavcev dobro zaščititi s tulcem, količki ali pa z žičnato ograjo. Neravnovesje je tudi med divjadjo in zvedavimi turisti. Precej pripomb je na neoviran širok dostop obiskovalcev z osebnimi vozili globoko v gozdove, kjer
vznemirjajo divjad. Ustrezna usmeritev je oblikovanje več mirnih con,
posebej v okolici Skomarja in Resnika, ter vzdrževanje pasišč.
Funkcije
Družbeni in okoljski pomen teh gozdov, torej njihova nelesna
funkcija, je še posebej poudarjen v zvezi z rekreacijo in turizmom. V
bližini naselij naj bodo sečnje malopovršinske, s posebno skrbjo za gozdni red. Množične turiste pa je treba usmerjati proč od mirnih con za

Gospodarjenje z gozdom zunaj drevja
Posamezno in v skupinah rastoče drevje v kmetijskem območju je
izredna krajinsko-prostorska prvina, zato je ravnanje z njo vredno pre-
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misleka. Za kakovostno gospodarjenje s temi zelenimi otočki je potrebna jasna krajinska členitev stanja in potreb na danem ozemlju.
Cilj razpršenega gozdnega drevja v kmečki pokrajini je izrazito
mnogonamenski in bolj poudarjen pri manjši gozdnatosti, torej je razpršeno drevje pomembnejše ob podnožju Pohorja, bliže Zrečam. Tu gre
predvsem za okoljski (varstvo tal, zgradb, uravnavanje vodnega pretoka in podnebnih vplivov, kot so vetrovi, suše ..., kritje koristnim prostoživečim in domačim živalim) in družbeni vidik (rekreacija, okras
naselij, vzgoja, izobraževanje, raziskave rastlinstva in živalstva na Zreškem ...).
Če še enkrat podrobneje pogledamo gozdnogospodarsko enoto
Zreče, opazimo dve pokrajinski obliki:
- južni ravninski in gričevnati svet (del k.o. Zreče in k. o. Radana
vas),
- preostali del gozdnogospodarske enote Zreče.
Za hribovit in precej gozdnat gornji predel niso posebej poudarjene smernice za posamično gozdno drevje oziroma skupine drevja zunaj naselij. Drugačna pa je slika spodaj, v južnem oziroma jugovzhodnem predelu enote. Zaradi gostejše poseljenosti je v gozdnih osredkih
tudi večja možnost divjih odlagališč. Vendar zadnje čase to občina Zreče uspešno rešuje. V tej krajini so ostanki gozda in omejki pomembni za
preživetje mnogih vrst ptic ter za okras, predstavljajo pa tudi življenjske
prehode med posameznimi celki gozdov. Gozdne robove in omejke tvori precejšen delež plodonosnih dreves in grmov, potrebnih za hrano pestrega živalskega sveta. Obvodno drevje in grmovje, predvsem ob l)ravinji, poleg naštetega ščiti brežine reke, povečuje mešanje vode in vsebnost kisika ter umirja temperaturna nihanja. Sicer pa so omenjeni gozdni ostanki najbolj ogroženi v južnem ravninskem delu, in sicer zaradi
širjenja stanovanjskih naselij, industrijskih obratov in infrastrukture.
Usmeritve za gospodarjenje so naslednje:
- ostanke gozda, omejke, posamično drevje in obvodno drevnino je
treba ohraniti;

<s5®fe^s
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- edini sprejemljivi način gospodarjenja je posamično prebiranje;
- v ozkih ostankih gozda ob vodotokih, ki niso ogroženi zaradi spodjedanja, je treba težiti k čim večjemu deležu starega drevja, sečnja naj
bo praviloma le sanitarna (bolezni, poškodbe);
- obvodni drevesni pas za vodotoke, širše od 2,5 m, naj bo širine nad
5 m;
- posamezna avtohtona drevesa v gozdnih ostankih in posamezna rastoča drevesa sredi kmetijskih površin (npr. hrasti, vrbe, jelše ...) je
treba puščati do njihove zrelosti;
- skupine drevja in grmovja naj bodo živalski selitveni mostovi, zato
naj bo njihov razmak največ 400 m;
- drevesne skupine naj imajo svoj gozdni red;
- plazišča je možno utrditi in umiriti z zasaditvami gozdnega drevja in
grmovja;
- preprečiti in odstraniti je treba morebitna divja odlagališča.
Ob vsem tem je odlično, če so obrežne drevnine hkrati skrivališča za male živali in vetrozaščitni pasovi. Tudi gozdni rob, ki sili na
travnik, kjer je ponavadi že negozdna parcela, je priporočljivo sekati s
premislekom. Z premočnim krčenjem porušimo trenutno mikrokliino
v gozdu, kar lahko zmoti rast drevja.
Na večjih strminah ob potokih tvorijo jelše koreninske pragove,
kar onemogoča odnašanje bogate prsti, zanimivo pa je tudi odkritje, da
jelševje vsrkava odvečne nitrate s polj, ki drugače uhajajo v vodotoke in
ogrožajo življenje v njih.

VII. Zaključna misel
Kdo bi si v času glažut mislil, da bi lahko iz bukve pridobivali poleg oglja in pepelike tudi kakovosten tehnični les. Mogoče si ravno tako
danes ne moremo predstavljati, kaj bo gozd dajal prihodnjim generacijam. Sodobno gozdarstvo že davno ni več izrecno vezano samo na traj-
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no proizvodnjo kakovostnega lesa, ampak gozdarji danes skrbimo za
zdravo ravnotežje med človekom in gozdom v širšem smislu. Zanimiva
so opažanja, da je ob gradnji gozdnih cest in drugih objektov prišlo do
pojava počitniških hišic, katerih lastniki so vplivni in znani ljudje. Med
njimi najdemo gozdarske inženirje, direktorje, tožilce, zdravnike in gospodarstvenike. Prišlo je do uspešnega prepletanja gozdarstva, turizma
in industrije. Napredne države gozdove hranijo za svojo bodočnost, nerazvite pa te nosilce življenja neusmiljeno sekajo. Moja želja je, da bi s
prispevkom spodbudil nadaljnje pisanje o tej temi in da bi gozdarstvo
na Zreškem v bodočnosti predstavljalo enega izmed temeljnih stebrov
razvoja zreške občine.
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VIRI
1. Franc Gašperšič, Gozdnogospodarsko načrtovanje v sonaravnem ravnanju z gozdovi, BTF, oddelek za gozdarstvo, LJ-1995.
2. Milja Cimperšek, l'ol stoletja Gozdnega gospodarstva (
3. Franc Perko, Nega mladega gozda.
4. ZGS OE Celje, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Zreče
2001—2010.
5. Lidija Zadnik-Stirn, Matematični model za optimalno upravljanje gozdnogospodarskega območja, LJ 1986, IGLG pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
6. Zakon o gozdovih s komentarjem, Ministrstvo RS za kmetijstvo in gozdarstvo,
LJ 1994.
7. Ustni viri: revirni vodja Franci Crešnar, gozdarski tehnik Maks Mastnak, lesni
manipulant, Jože Kovše, ?.

USTNI VIRI
revirni vodja Franci Crešnar
gozdarski tehnik Maks Mastnak
lesni manipulant Jože Kovše
lastnik gozda Janez 11ren (tudi lastnik črnobelega posnetka gradnje ceste)
Milan Mernik
slike v lesu: Luka Spiljak
ilustracij«; in obdelava fotografij: Vojko Volavšek
loto: Iztok Vrščaj
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1 O zreškem govoru
Slovenski pregovor pravi, da ima vsaka vas svoj glas. Tudi mesto Zre-

Peter Kos,

če v tem ni nikakršna izjema, saj prebivalci Zreč uporabljajo svoj govor. Da

Pmf- ^oven&čine m

pregovor drži, bodo hitro ugotovili tudi bralci tega članka, saj si bodo ver-
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jetno pri marsikateri besedi mislili, da sami že ne govorijo tako. Zakaj bo
prišlo do tega?
V članku bom natančneje predstavil narečje, ki se govori v Zrečah,
kar pomeni, da se bom omejil na govorico samega mesta Zreče. Ker pa bodo
nekateri bralci tega članka tudi iz krajev v okolici Zreč, ki spadajo v zreško občino, se jim bo ob določenih besedah morda zazdelo, da to ni njihov
govor. Manjše razlike pa se pri posameznih govorcih zreškega narečja lahko pojavijo tudi znotraj samega mesta. Tako se zopet vrnemo na pregovor o
slovenskih glasovih in vaseh.
Zreški govor na vzhodu in zahodu omejujejo večji hribi, na severu
prehaja v narečja, ki se govorijo v vaseh, ki ležijo više na Pohorju, na jugu
pa preko Dobrove preide v konjiški govor. Govori okoli Zreč se od samega
zreškega govora bistveno ne razlikujejo, razlike so v dolžini naglašenih samoglasnikov in v besedju.
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Govor Zreč spada v štajersko narečno skupino, in sicer med južnopohorske govore. Tonemskega naglaševanja ta govor ne pozna, uporablja se le
jakostno naglaševanje samoglasnikov.

2 Besedilo (odlomek)
Govor Zreč sem proučil s pomočjo več besedil, ki so mi jih pripovedovali trije različni informatorji, ki vsi za sporazumevanje večinoma uporabljajo zreški govor. Pri tem članku se bom osredotočil na besedilo, ki mi ga
je povedala gospa Jožefa Vidmar (rojena 1923), ki z izjemo druge svetovne
vojne ves čas od rojstva živi v Zrečah.
Kaj pomenijo znamenja, ki so zapisana v odlomku?
Naglas v besedi je označen z navpično črtico pred naglašenim samoglasnikom oziroma pred zadnjim soglasnikom, ki stoji pred naglašenim samoglasnikom. Če se vokal izgovarja dolgo, je dolžina označena z dvopičjem
za tem vokalom (leto - 'li:tu). Polglasnik je zaznamovan z znakom a, naglašeni srednje dolgi polglasnik pa s piko zgoraj za znakom 9 (a-). S piko zgoraj za naglašenim vokalom so zaznamovani tudi drugi samoglasniki, ki so
srednje dolgi (sobota - su'bu-ta). Pika pod o ali e (e, o, npr. greva - g're:ma,
moka - mo:ka) pomeni, da sta vokala ozka. E in o brez pike sta široka (dvajset - d've:st, mati - mo:ti). Pri dvoglasnikih stoji dvopičje za tistim delom
diftonga, ki je po času izgovora daljši (šola - 'ša:ula, Zreče - Z'ra:iče, žena
- 'žie:na). Variante fonema v: v je zobnoustnični (veter - 'vi:tar), u je dvoustnični (zavzela - zau'ze:la), w pa ustničnoustnični (vzel - w'zie:u). Z znakom x je zapisan nezveneč mehkonebni pripornik h.
... Pu'z3:imi sgšeš'la: u 'ša:ulo,naspumlortsppa 'ma:gla 'i:ts'h:užit.
U 'Bi:starco. Pa je b'lu: 'ta:u ap'ri:la, ap'ri:la sg ži du'b3:ila 'ti:sto olaj'ša:vo
za 'ša:ulo, de so me uprus'ta:ili 'ti:stix 'pa:r 'ma:jsco, pu'zo:imi s$ še pa 'puo:l
š'la: u 'ša:ulo naze:. Miet pu ci:tgcami pa s'lo:užit. 'Te:j pa b'lu: 'ju:lija, kuje
'uo:čau'ma:r. Nu 'puo:l pu 'ti:stimsg pa 'te: u 'ša:ulošeš'la: pu'zalimi... 'Ki:
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sn pa 'puo:l b'la:? ... 'Puo:l smu se pa prese'lo:ili pa 'tu: 'da:u u 'Be:smanovo
'ko:čo. Ut 'to:t sg pa 'puo:l 'xu:dla M'ra:ulakam pusp'ra:ulat, tok de up
'šie:stix sg 'ma:gla 'ta:m 'bi:t v'ja-tru, pa du de'sie:tix, 'puo:l sg pa šla:
da'm3:u, up 'ie:nix pa naze:, 'te: sg pa 'ta:m pu'so:do u'm3:ila
par M'ra:ulaki, 'puo:l sg 'mi:la pa 'ša:ulo za pusp'ra:vit. ...
... A, 'puo:l sg pa 'po:ustla. 'Va:iš, 'kak je b'lu:? 'Duo:ma je 'vie:s
d'na:r 'ša:u, 'ja-s si an ca:is 'n3:isg 'muo:gla 'ko pit. Sg pa 'puo:l si zau'z?:la,
de sg š'la: ... Pa na P'tu:ji 'duo:l b'la:, f 'Xa:lozax p'ra:uzaprau. 'Ta:m sg
'mi:la 'la:ipo p'lo:čo pa 'ka:uxala pa pusp'ra:ulala sg, dar'ga:č pa je kar š'lu:.
Nu, 'puo:l so pa 'Na:imci p'ri:šli. Se še 'ta-k spu'm3:jyam, ku je tok b'ra:jk
'ta:m 'guo:r, 'tu: pa 'mo:l 'na:iže 'duo:li, ku je 'ci:rku pa 'ša:ula, sg g'le:dla
guo:rta, 'ko'k so 'Na:imci 'da:u pu 'ti:stix ve'nu:ggredax š'li:, ka k je 'ta:u
margu'li:lu. 'Puo:l so pa 'tu: p'ri:šli, sa'va:ide, 'puo:l so pa ... 'Tu:dga 'še:fa
'no:žga so za'pa:rli pa ... 'tos sg pa 'ma:gla pa 'puo:l da'mo:u 'ji:t, sa'va:ide.
'Ki: sg pa 'puo:l, 'ko: sn pa 'puo:l? ...
...Pa na:jb'lu: mu'gu:če 'vu:n 'duo:bit d'na:rja. 'Ze: pa 'a:inket 'uo:ča
bi:u 'buo:len, je pa 'ma:ma 'no:ma 'do:la z 'Be:tko k'ni:go 'ti:sto. »'I:ta pa
d'vo:iggta d'na:r, ne 'te:.« G're:ma, je pa 'ri:ku zu:pnik: »'Ki:m pa w'zie:u
d'na:r?« Je 'ri:ku: »'Na.imam 'ki: w'zie:t.« 'Te: sma pa d've:st 'di:narjo
du'b9:ile, pa 'to:ka dru z3:ina, d'na:rja pa 'ni:x, na 'va:im, 'kie:uk je b'lu:
'na:t, 'ta:u na 'mu:rem 'rie:čt 'ze:, ku 'n9:isn 'te:, dtougi 'ra:zred 'ni:kut sg
'te: 'xu:dla, ku sg pu 'ti:sti d'na:r š'la:, p'ra:j 'kie:da. ...

3 Glasovi v zreškem govoru
3.1 Samoglasniki
V zreškem govoru se je veliko samoglasnikov diftongiziralo, kar pomeni, da sta se v eni glasovni enoti združila dva glasova. Zrečani tako uporabljajo kar šest diftongov, zaradi česar se slušni vtis pri zreškem govoru in
slušni vtis pri knjižnem govoru precej razlikujeta. Sicer je tudi za druge južnopohorske govore značilna zelo močna diftongizacija.

C/tsdGcKs
3 0 4 | Peter Kos |

11.0 zreškem govor u

Vsi naglašeni samoglasniki so v zreškem narečju dolgonaglašeni, kratkonaglašenih vokalov narečje ne pozna. Tudi naglašeni polglasnik ni nikoli
kratek, ampak je po dolžini večinoma nekje na sredini med dolgimi in kratkimi vokali. Pri počasnejšem govoru pa se vedno podaljša in je dolgonaglašen.
Polglasnik se v zreškem narečju pojavlja na mestih, kjer seje skrajšal diftong. V primeru 'ko:upim>'k3-pim seje skrajšal diftong s:u, v primeru p'ro:idcm>p'rodcm pa seje skrajšal diftong a:i. V Zrečah se uporabljata
v podobnih primerih obe varianti, raba je bolj ali manj odvisna od posameznika. Redko se lahko v polglasnik skrajša diftong a:i ('ma:inde>'mo-nde) ali
glas i: ('vi:lek>'v3-lek). Polglasnik se pojavlja tudi v prislovih 'ko k iz kako
in 'ta-k iz tako. Kjer je polglasnik naglašen v knjižnem jeziku, se v zreškem
govoru večinoma pojavlja diftong ie: ('die:š, 'mie:gla).
Pred zaporniki in zaprtimi zlogi se lahko predvsem ob hitrem govorjenju skrajša tudi predhodni vokal. Takšni skrajšani vokali so po dolžini med
dolgimi in kratkimi, oziroma so sredinski (su'bu ta).
Pred zaprtimi zlogi in pred zaporniki se skrajšata tudi diftonga o:i in
a:u (kadar se ne skrajšata do polglasnika), zato imamo vtis, da je govor zasekan. Pri diftongih a:i in a:u pa je vtis ravno nasproten, saj se zdi, kot da
bi govorec diftonga »potegnil«.
3.1.1 Nenaglašeni samoglasniki
Nenaglašeni samoglasniki so: i u e o ie s uo e o a.
Večinoma so nenaglašeni samoglasniki v zreškem govoru takšni, kot
so v knjižnem jeziku.
Razlika v primerjavi s knjižnim jezikom je pri ponaglasnem i, ki gre
pri glagolih druge vrste v a (spu'tc:knat). Prednaglasni in izglasni o preideta v u: gu'lo:p, guvu'ro:im, čie:lu, 'ki.slu. Nenaglašeni polglasnik ima v zreškem narečju refleks e ('pe.tek, x'lo:pec). Če polglasnik stoji pred r:, je refleks a ('vi:tar, s'tie:bai). Kadar sklop soglasnikov ni težko izgovorljiv, se nenaglašeni polglasnik izpušča že v imenovalniku: 'pi:srp, 'tuo.rk. Takšni primeri so redki. Nenaglašena diftonga ie in uo se sploh pri hitrejšem govoru
skrajšujeta v e in o.
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3.1.2 Dolgonaglašeni samoglasniki
Večinoma so se diftongirali.
Primeri dolgonaglašenih samoglasnikov v besedilu.
li:tu (leto), 'mi:li (imeli), 'ni:č (nič), p'ri:šla (prišla)
Dolgi i zastopa praslovanska y in i, staroakutirani e (jat) in
novoakutirani e.
'xu:dla (hodila), 'mu:rem (morem), 'purstit (pustiti), 'pu:šta (pošta),
zu:pnik (župnik)
Dolgi u zastopa umičnonaglašeni in kratkonaglašeni u in
novoakutirani o.
'x3:išo (hišo), puzaiimi (pozimi), 'Š3:ivat (šivati), zgu'b3:ili (izgubili)
Diftong a:i zastopa stalno dolgi i in staroakutirani i.
d'ro:ugi (drugi), 'po:ustli (pustili), s'b:užit (služiti)
Diftong o:u zastopa stalno dolgi in staroakutirani u.
g're:ma (greva), 'je:zni (jezni), razg'le:dan (razgledan), u ce:ta (očeta)
Dolgi ozki e zastopa nosni

dolgi cirkumflektirani a in

novoakutirani s v nezadnjem zlogu.
'go:be (gobe), 'ko:čo (kočo), 'Po:xarji (Pohorju), 'so:bo (sobo)
Dolgi ozki o zastopa stalno dolgi nosni q, staroakutirani nosni
9, o pod terciarnim naglasom, pojavlja pa se tudi v prevzetih
besedah.
'rie:kli (rekli), 'rie:tkvine (redkvine), 'sie:stra (sestra), zie:na (žena)
Diftong ie zastopa staroakutirani e, kratkonaglašeni e, e pod
terciarnim naglasom, sekundarno naglašeni e, novoakutirani e
v zadnjem zlogu in e pod terciarnim naglasom.
'duo:ma (doma), 'muo:gli (mogli), 'uo:ča (oča), ut'ruo:ke (otorke)
Diftong uo zastopa sekundarno in terciano naglašeni o in
novoakutirani o v zadnjem besednem zlogu.
d've:st (dvajset), ze: (zdaj)
Dolgi široki e zastopa zvezo glasov a in j.
'mo:ti (mati), na'go:jala (naganjala), parpe'lo:li (pripeljali), 'so:ma
(sama), stanu'vo:li (stanovali)
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Dolgi ozki o zastopa dolgonaglašeni in staroakutirani a.
a:j -

d'va:i (dve), k'ra:igala (kregala), 'va:iš (dve), Zra:iče (Zreče)
Diftong a:i zastopa stalno dolgi e in dolgi cirkumflektirani e.

a:u - s'pa:udne (spodnje), 'ta:učem (tolčem), 'ša:ulo (šolo)
Diftong a:u zastopa dolgi cirkumflektirani o in zlogotvorni 1.
a: -

'ma:gli (morali), 'ma:ma (mama), š'la: (šla)
Dolgi naglašeni a zastopa kratki nenaglašeni a
in stalno dolgi a.

3--

'ka-pli (kupili), vp-tru(zjutraj)
Srednje dolgi polglasnik se pojavi na mestih, kjer so se
skrajšali diftongi.

a:r -

pu za:rli (požrli), za'pa:rli (zaprli)
Zlogotvorni r seje razvil v a:r - 'ga:rlu (grlo), 'pa:rst (prst).
V zreškem govoru sta za staroakutirani e (jat) dve varianti, in sicer

dolgonaglašeni i: in diftong ie: ('li:tu, st'ri:xa in pu'vie:dat, rie:zat). Prav
tako sta dve varianti tudi za stalno dolga a (g'la:va in t'ro:va) in u('h:upim
in 'ku:ra). Primeri, kjer dolgonaglašeni a ne da refleksa o:, so redki. Dolgonaglašeni u ne da diftonga s:u ob zvočniku r (,ku:ra, ,u:ra).
Razporeditev samoglasnikov glede na mesto izgovora.
i:

u:
a:i

a:u
e:

s-

o:

ie:

uo:
e:

o:
a:j

+a:r

a:u
a:

3.2 Soglasniki
Soglasniki v zreškem govoru se od soglasnikov v knjižni izreki ne
razlikujejo tako močno kot samoglasniki. Zvočniki v zreškem govoru so m,

c
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n, r, I, v, ki ima še varianti w in u, in j ter nezvočniki p, t, k, b, d, g, k, g,
x, s, š, c, č, z, ž.
3.2.1 Zvočniki
Fonem I
V zreškem govoru so srednji, velarni in palatalni 1 sovpadli v srednji 1.
Primeri srednjega I, kije nastal iz palatalnega 1: k'ro:l, 'vu:la, 'zie:mla,
s'ti:la, 'pie:let.
Primeri srednjega 1, ki je nastal iz trdega 1: k'ra:igala, na'go:jala,
sp'lo:čali.
Nenaglašene končnice pri deležniku na -1:
-al > o; 'čo:ko, 'di:lo, g'le:do, pu'vi:do;
-il > u in o; 'xuo:du, 'ku:ru, 'nuorsu, d're:gno, 'p3:ixno, puk'le:kno,
pu'te:gno (Če sta v korenu v knjižnem jeziku dolgi i ali e, v zreškem
narečju pa e: ali a:u, gre končni it v o in ne v u.);
-čl > o; 'sie:do, 'ta:rpo, 'ži:vo;
•

-ai > u; 'pi:ku, 'ri:ku, 'ti:ku, 'va:rgu.
Fonem r
V zreškem govoru pri fonemu r ni prišlo do večjih sprememb. Sku-

pini čre- in žre-, ki se v knjižnem jeziku ne govorita, sta ohranjeni. Beseda
čevelj pa je v govoru v celoti zamenjana z germanizmom 'šu:x.
Čre-: č'ra:išna, č'ra:iva, č're:da, čre'pa:ija. Skupina čre- je ohranjena
tudi v krajevnih imenih (Črešnjice - Č'ra:jšpce, Črešnova - Č'rie:šnova) in v
priimkih. Črešnar (Č're:šnar in redkeje Č'ra:išnar, v mestniku je pogostejša
varianta par Č'ra:jšnarji) je pogost priimek.
Primera s skupino žre-: ž'rie:be, ž'rie:bu.
Fonema m in n
Pri fonemu m v zreškem govoru ne prihaja do sprememb, podobno
je tudi s fonemom n. Palatalni n je izgubil palatalnost in prešel v n. Če pa
je izgubil nazalni del, je prešel v j. Med dvema samoglasnikoma palatalni
n preide v j, npr. gud'vo:je (godovanje), guspu'do:jja (gospodinja), ku'rie:je
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(korenje), na'go:jala (naganjala), žiu'lie:je (življenje). Tudi palatalni n na začetku besede preide v j: 'jie:ga (njega), 'ji:va (njiva).
Palatalni n' za soglasnikom ali na koncu besede preide v n: č'ra:išna
(češnja), k'ni:ga (knjiga), 'ta:ukna (luknja), 'pa:n (panj), s'pa:udnc (spodnje),
z'gu:rne (zgornje), zo:dn (zadnji).
V besedah z -manj- se zgodi premena nj>jn - 'ma:jn, enako tudi v
besedi zastonj - zas'tu:jp, čeprav se uporablja tudi zas'tu:j. Premena nj>jn
je redka.
V zreškem govoru se pojavlja tudi sekundarna nazalizacija: m'la:ii]ku,
'na:inče (noče, 3.os. ed.), 'na:unč, s'na:igk. Beseda noč ima tudi variante na:
mč in 'na:uč.
Fonem v
Fonem v se je razvijal zelo podobno kot v knjižnem jeziku in ima takšne variante, kot jih ima tudi knjižni jezik. Nezveneča varianta fonema v,
fonem f, se sliši zelo redko.
Fonem j
V zreškem govoru ni doživljal večjih sprememb. V j preide palatalni
n' na začetku besede ali med samoglasnikoma (,ji:va, s'vi:ja). Narečje pozna
tudi parazitski j, ki se vriva zaradi lažjega izgovora, predvsem pred sičniškimi glasovi (,ji:t, na'vuo:izu, ,pu:istla, ,tu:idi).
3.2.2 Nezvočniki
Fonemi p, b, t in d
Nobeden od teh fonemov se ni spreminjal, le zvenča fonema b in d
v položaju na koncu besede ali pred nezvenečim soglasnikom izgubita zven
(gu'lo:p, drup't3:ina, 'so:set, 'ta:rt).
Primarni skupini ti- in dl- nista ohranjeni. Izjema je glagol moliti,
kjer je soglasniška skupina dl ohranjena - 'muo:dlit. Govorita pa se sekundarni skupini ti in dl - k'ro:dla, 'ji:dla, p're:dla, p'lie:tla. Na začetku besede
gre ti- v ki-, npr. k'la:ix, k'lo:čit.
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Fonemi k, g in x
Fonemi se niso spreminjali, le g na koncu besede izgubi zvenečnost.
Primeri: b'ra:ik, d'ro:k, k'ro:k, 'sna:ii)k.
Hč - gre v šč - šcie:rka, v nikalnem zaimku nihče - nišče č onemi, dobimo ni:š. Fonem k je nastal tudi iz skupine tj: 'ki:dp 'teden', t'ri:ki
tretji'.
Fonemi c, z, č, ž, s, š
Tako kot večina nezvočnikov se tudi sičniki in šumevci v zreškem govoru niso bistveno spreminjali, le z in ž sta na koncu besede izgubila zven.
Primeri: 'kuo:š, 'nuo:š, pa:uš (polž). Soglasniški sklop šč se reducira v š,
'go:ša, 'i:šem, na 'tie:še.
Palatalizacija v zreškem govoru ni ohranjena. Izjema je le prislov drugje - d'ru:zi, kjer se palatalizacija pojavi. Palatalizacija pa je ohranjena tudi v
imenovalniku množine besede otrok, kot je tudi v knjižnem jeziku- ut'ruo:ci.
Mestnik množine ima obliko par ut'ruo:kax.
Fonem f
V zreškem govoru se pojavlja v prevzetih in izposojenih besedah in
v onomatopocjskih izrazih. Npr. ,Ta:ič farfu'to:.

4 Samostalniška beseda
4.1 Samostalnik
V zreškem govoru so ohranjeni vsi trije spoli in vsa tri števila, saj je
moderna vokalna redukcija šibka in končni samoglasniki ne onemijo, npr.
mi:stu, 'uo:knu, pu'li:nu.
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4.1.1 Moške sklanjatve
Prva moška sklanjatev
ed.

dv.

mn.

b'ra:t

b'ro:ta

b'ro:ti

2.

b'ro:ta

b'ro:tou

b'ro:tou

3.

b'ro:tu

b'ro:tama

b'ro:tam

4.

b'ro:ta

b'ro:ta

b'ro:te

5.

par b'ro:ti/u

par b'ro:tax

par b'ro:tax

6.

z b'ro:tam

z b'ro:tama

z b'ro:tami

Sklanjatev v zreškem govoru se od knjižne v ednini razlikuje samo
v mestniku, kjer končnica -/zamenjuje knjižno končnico -u, in v orodniku
ednine, kjer je namesto končnice -om končnica -am.
V dvojini je razlika v dajalniku, kjer je končnica -ama namesto oma, v mestniku, kjer je končnica -ah namesto -ih, in v orodniku, kjer knjižno končnico -oma zamenjuje končnica -ama.
V množini je razlika v imenovalniku, saj se v zreškem govoru uporablja končnica

druge knjižne končnice -je pa zreški govor ne pozna.

Podobno kot v dvojini je razlika tudi v množini pri dajalniku s končnico am namesto -om, v mestniku s končnico -ah namesto -ih in v orodniku s
končnico -aminamesto knjižne končnice -i. Tudi pri drugih samostalnikih,
ki imajo lahko v imenovalniku množine končnico -je, se v zreškem govoru
uporablja le končnica -i. V rodilniku množine se lahko končnica ou reducira v o (b'ro:to), vendar ta pojav ni pogost.
V knjižnem jeziku je pri samostalniku brat kol i kostna premena. V zreškem narečju kažeta na to premeno različna vokala v imenovalniku (b'ra:t,
nastal iz kratkega a) in rodilniku (b'ro:ta, nastal iz dolgega a), kolikostno pa
sta enaka, saj sta oba dolga.
Premični naglasni tip je v narečju dobro zastopan. Npr. chio:vckčluvi.ka, jie:zik - jezojka, 'mie.dvet- med'vi:da. Končniški naglasni tip
se je izenačil z nepremičnim, npr. pie:s, 'pie:sa, 'pic:su, enako tudi mešani
'da:r, 'da:ra, 'da:ru.
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Samostalniki tipa grad-gradu imajo v rodilniku samo končnico -a
(g'ro:da), tudi v drugih sklonih se ne sklanjajo tako, kot se lahko v knjižnem
jeziku, ampak gredo po tipu brat.
Po prvi moški sklanjatvi se sklanjajo tudi samostalniki srednjega spola, ki se v dvojini in množini maskulinizirajo, npr. d'rie:vu, 'kuo:lu, 'uo:knu,
'ti:ele. V ednini so ti samostalniki še vedno srednjega spola.
Zanimivo pa je podaljševanje osnov pri imenih, ki se v imenovalniku
ednine končajo na -a. Tu si narečje pomaga z manjšalno obliko, npr. 'Ma:ixa
- 'Mo:ixeca - 'Mo:ixccu, 'Lu:ka- 'Lu:keca- 'Lu:kecu. Zanimivo je, da manjšalne oblike v tem primeru ne pomenijo manjšalnosti. Moška imena, ki se
v knjižnem jeziku v imenovalniku končajo na -e, se v zreškem govoru že v
imenovalniku končajo na -a. V vseh ostalih sklonih se osnova podaljšuje s
-k-, 'Jo:ža - 'Jožeka, 'Ju.ra - 'Ju.reka.
Druga, tretja in četrta moška sklanjatev
Samostalnikov, ki se sklanjajo po drugi moški sklanjatvi, je malo, primer je samostalnik ata.
Tretje moške sklanjatve narečje nima, po četrti pa se sklanjajo posamostaljeni pridevniki moškega spola (ta s'to:ri, ta s'to:riga, ta s'to:rimu). Velikokrat se ob posamostaljenih pridevnikih uporablja določni člen ta, ki pa
se ne sklanja.
4.1.2 Ženske sklanjatve
Prva ženska sklanjatev
ed.

dv.

mn.

1.

'žie:na

'žie:ne

'žie:ne

2.

'žie:ne

'žie:n

'žie:n

3.

'žie:ni

'žie:nama

'žie:nam

4.

'žie:no

'žie:ne

'žie:ne

5.

par 'žie:ni

par 'žie:nax

par 'žie:nax

6.

z 'žie:no

z 'žie:nama

z 'žieinami
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V zreškem govoru je prva ženska sklanjatev taka kot v knjižnem jeziku. Razlike so v dvojini, kjer zreški govor v imenovalniku in tožilniku dvojine prevzame množinski obliki. V rodilniku dvojine in množine oblik žena
v zreškem govoru ne poznajo.
Mešani in končniški naglasni tip sta sovpadla z nepremičnim naglasnim tipom, npr. 'vuo:da - 'vuo:de in 'mie:gla - 'mie:gle.
Samostalniki ženskega spola, ki se v knjižnem jeziku končujejo na
-ev, se v zreškem govoru sklanjajo po a-jevski sklanjatvi. Že v imenovalniku
imajo ti samostalniki končnico -a. Primeri: 'b.rukva, b'rie:skva, puo:tkva,
rie:tkva. Izjema je le samostalnik cerkev, kjer imata imenovalnik in tožilnik
obliko ci.rku, sklanja pa se po a-jevski sklanjatvi.
Po prvi ženski sklanjatvi se sklanja tudi nekaj samostalnikov, ki so
v knjižnem jeziku srednjega spola, v zreškem govoru pa so ženskega spola.
Taki samostalniki so: č'ra:iva, je:ca, 'jo:pka. Samostalnik jajce ima lahko
v ednini tudi obliko je:ce in je ženskega spola samo v dvojini in množini.
Tudi samostalnik 'li:tu (leto) je ženskega spola samo v dvojini in množini.
V zreškem govoru ženski spol prevzamejo tudi množinski samostalniki srednjega spola, npr. 'da:rve, je:tre, v'ro:te.
Druga, tretja in četrta ženska sklanjatev
Druga ženska sklanjatev se od knjižne sklanjatve ne razlikuje. Pri samostalnikih miš in /7/7 je opazna premena osnove 'mi:š - mo:iši, saj seje
diftong razvil iz dolgega i:. Samostalniki, ki se v knjižnem jeziku sklanjajo
po mešanem naglasnem tipu ('pe:st, st'va:r), se v zreškem govoru sklanjajo
po nepremičnem naglasnem tipu (pe:st- 'pie:sti', st'va:r- stvari).
V zreškem govoru se po tretji ženski sklanjatvi lahko sklanjajo ženska imena tujega izvora, ki imajo v imenovalniku ničto končnico. Če pa se
v zreškem govoru takšna imena že v imenovalniku končujejo na -ca in -ka,
se sklanjajo po prvi ženski sklanjatvi.
Po četrti ženski sklanjatvi se sklanjajo posamostaljene pridevniške
besede, ki so ženskega spola. Dodan jim je člen določnosti ta, ki pa se ne
sklanja (ta m'lo:da, ta m'lo:de, ta m'lo:di).
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4.1.3 Srednje sklanjatve
Prva srednja sklanjatev
Po tej sklanjatvi se sklanjajo samostalniki srednjega spola, ki imajo v
knjižnem jeziku v imenovalniku ednine končnico -o ali -e, v zreškem narečju pa -u ali -e. Večina samostalnikov srednji spol ohrani samo v ednini, v
dvojini in množini pa so moškega spola. Redki samostalniki postanejo ženskega spola. Vedno se to zgodi v vseh treh številih ('jo:pka, 'jo:pke, ]o:pke),
razen pri nekaj izjemah, npr. 'Ii:tu in 'je:ce, ki se feminizirata samo v dvojini in množini. Množinski samostalniki srednjega spola postanejo ženskega spola. Samostalniki, ki srednji spol ohranijo v vseh treh številih, so redki. Tak je samostalnik mesto - mi:stu.
ed.

dv.

mn.

1.

mi:stu

mi:sta

ini:sta

2.

'mi:sta

mi:st

mi:st

3.

'mi: stu/i

mi:stama

'mi:stam

4.

'mi:stu

mi:sta

ini:sta

5.

v 'mi:sti

v mi:stah

v ini:stax

z 'mi:stam

z mi:stama

z 'mi:stami

V ednini se sklanjatev od knjižne razlikuje v mestniku, kjer se namesto knjižne končnice -u pojavi končnica

prav tako lahko knjižno konč-

nico -u zamenja končnica -/v dajalniku, vendar je končnica -u v dajalniku
pogostejša. Dvojina in množina se razlikujeta samo v dajalniku in orodniku,
imenovalnik in tožilnik dvojine sta prevzela množinsko obliko.
Premični naglasni tip je pri samostalnikih srednjega spola ohranjen
pri tistih samostalnikih, ki osnovo podaljšujejo s -s-, -t- ali z -n-, npr. 'si:me
- seme.na, tie:lc- te'le:ta. Samostalniki tega tipa se v dvojini in množini
sklanjajo po moški sklanjatvi. Končniškega in mešanega naglasnega tipa v
narečju ne slišimo.
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Druge srednje sklanjatve
Po srednji sklanjatvi se sklanjata posamostaljena nedoločnika jesti in
piti: 'ji:sti, 'po:it i. V vseh sklonih imata ničto končnico.
Prav tako se po srednji sklanjatvi sklanjajo posamostaljene pridevniške besede, ki so srednjega spola. Primer: ,Ka:ršku, ,Ka:rškiga, ,Ka:rškimu.
4.2 Samostalniški zaimki
Osebni zaimki
Primeri, ki so takšni kot v knjižnem jeziku, niso navedeni.
'jie:s/'j3-s, 'mie:ne mie, 'mie:ni mi, 'mie:ne mie, par 'mie:ni, z me'no:i/
me'nu:i; 'mi:dva, 'na:ju/'no:i naju/noi, 'na:ma/'no:ma nama/noma, 'na:ju/'no:i
naju/noj,u 'na:ma/'no:ma, z 'na:ma/'no:ma; 'uo:n/'u:n, jie:ga ga, 'jie:mu mu,
jie:ga ga, par 'jie:mu, z 'ji:m.
Vprašalna zaimka
Kdo: 'da:u, 'kuo:ga, 'kuo.mu, 'kuo:ga, par 'kuo:m, s 'kuo.m
Kaj: 'ko:, cie:sa, cie:mu, 'ko:/'ke:, par cie:m, s ci:m (tudi s cie:m,
se rabi pogosteje)
Za zaimek kdo se lahko rabi tudi posamostaljeni pridevniški zaimek kateri ('ki:r/'kie:r, 'ki:rga/'kie:rga, 'ki:rmu/'kie:rmu) in oziralni zaimek 'die:r.

5 Pridevniška beseda
5.1 Pridevnik
Za razliko od knjižne sklanjatve se v narečni sklanjatvi v ednini moškega spola v končnicah namesto -ega, -emu, -em pojavljajo končnice iga, -imu, -im. V ednini moškega spola sta zato mestnik in orodnik identična, vendar to ni vedno nujno, saj ima lahko mestnik tudi knjižno končnico -cm (je celo pogosteje rabljena), in sicer pri vsaki pridevniški sklanjatvi.
Kadar je zaradi izgovora možno, pride v končnici do redukcije in -i- izpade

c9sk$j>
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('pojsan - po:isanga, ar'de:č- ar'de:čga). Končnica se v primerih, kot je
pridevnik lahek, ne reducira, saj bi sicer dobili težko izgovorljiv soglasniški
sklop. V dvojini in množini moškega spola ni razlik v primerjavi s knjižnim
jezikom. Ženska sklanjatev se od knjižne razlikuje samo v imenovalniku in
tožilniku dvojine, saj v narečju prevzame množinski končnici -e ('lie:xke).
V ednini srednjega spola je razlika taka kot pri ednini moškega spola, v
množini ni razlik, v dvojini pa imenovalnik in tožilnik prevzameta množinski končnici -a. Naglas je pri večini pridevnikov nepremični, primer premičnega je npr. 'ruojcn - rujie:tjga, 'vi:sok - vi'su:kiga, lahko je tudi že v
imenovalniku visu:k, vendar je ta oblika redkeje rabljena.
Narečje teži k opisnemu stopnjevanju, še posebej je to opazno v primerniku, v presežniku so oblike z obrazili bolj prisotne, kar se vidi tudi na
primeru lahek - bul lie:xek, naj'le:žji. Primernik z določnim členom izraža
presežnik: ta 'bu:Iši/'ba:uši ima pomen najboljši.
Določna oblika pridevnikov s končnico -i je sicer še ohranjena, a raba
peša. Največkrat se določna oblika pridevnika izraža z določnim členom ta,
ki stoji pred pridevnikom in se ne sklanja (Tam'lo:di 'pie:p jep'ri:šu). Nedoločnega pridevnika majhen narečje ne pozna, ampak uporablja samo določno
obliko mali. Oblika mali pa se pogosto zamenjuje z narečno besedo ci:nek,
ki ima samo nedoločno obliko. Tako ta pridevnik tudi v posamostaljeni rabi
ne dobi končnice -i, npr. Ta ci.nek pa 'xo:itru 'ro:ste.
5.2 Števnik
Glavni števniki se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi:
m. sp.: 'ie:n, 'ie:nga, 'ie:nmu, 'ie:nga/'ie:n, par 'ie:nim/'ie:nem, z 'ie:nim,
enklitična oblika: pn;
ž. sp.: 'ie:na, 'ie:ne, 'ie:ni, 'ie:no, par 'ie:ni, z 'ie:no, enklitična oblika: na\
sr. sp.: 'ie:nu, 'ie:nga, 'ie:nmu, 'ie:nu, par 'ie:nim, z 'ie:nim, enklitična oblika: nu\
dvo:/d'va:i, d'va:ix, d'va:ima, d'vo:/d'va:i, par d'va:ix, z d'va:ima;
t'ro:i, t'ra:ix, t'ra:im, t'rs:i, par t'ra:ix, s t'ra:imi;
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š'ti:rje/š'ti:r, š'ti:rix, š'ti:rim, š'ti:r, par š'ti:rix, s š'ti:rimi.
Vrstilni števniki so: 'pa:rvi/'pa:rva/'pa:rvu, draiugi/draiuga/draiugu,
t'ri:ki/t'ri:ka/t'ri:ku. V zreškem govoru se uporabljata le ločilna števnika
d'va:uje in t'ra:uje. Namesto ostalih ločilnih se uporabljajo glavni števniki.
Z množinskimi samostalniki narečje raje uporablja množilne števnike, npr.
d'vujne v'ro:te, t'ru:jne x'lo:če.

6 Glagol
Glagol se v zreškem govoru v primerjavi s knjižnim jezikom ni
bistveno spreminjal. Narečje pozna le kratki nedoločnik, ki jo enak namenilniku. Glagoli na -či imajo v zreškem govoru nedoločnike na -čt.
( pie:čt). Velelna oblika je pie:či, palatalizacije torej ni.
Redki glagoli imajo namenilnik drugačen od nedoločnika. Takšna glagola sta: pasti, spati.
namenilnik

nedoločnik

pasti

Žie:ni k'ro:ve 'po:st.

'So:set 'ma:re še 'pa:st.

spati

Idi s'po:t.

Vo:truk 'ma:re s'pa:t.

Nedoločnik se uporablja tudi v zvezi s predlogom za\ 'No:iza gu'vuo:
rit. 'De: mi za 'pi:t. 'Ji:sti in 'po:iti se uporabljata v pomenu hrana in pijača.
Glagola moči in morati se v zreškem govoru dosledno ločita. Js-s
na 'mu:rem 'i:t 'ta:u die.lat, 'ma:rem 'to-k za'sb:užit, ku 'ma:m u'truo:ka.
6.1 Spreganje glagola
Nesti
ed.

dv.

mn.

1. os.

'nie:sem

nie:sema

'nie:semu

2. os.

'nie:seš

'nie:seta

'nie:sete

3. os.

'nie:se

'nie:seta

'nie:sejo

Velelnik: 'nie:si, 'nie:sima, 'nie:sita, 'nie:simu, 'nie:site (Naglas v
edninski obliki je po analogiji prevladal tudi v dvojini in množini.)

c5Ž)SH&>
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Deležnik na -n: 'nu:šen
Deležnik na -1: 'nuo:su, 'nu:sla
Spregatev atematskega glagola dati
ed.

dv.

mn.

1. os.
2. os.

'do:m
'do:š

'do:ma
'do:ta

'do:mu
'do:te

3. os.

'do:

'do:ta

'do:jo

Velelnik: 'de:, 'de:ma 'de:ta, 'de:mu, 'de:te
Deležnik na -n: 'do:n
Deležnik na -1: 'da:u, do:la
Razlike glede v primerjavi s knjižnim jezikom so v prvi osebi dvojine, kjer se v zreškem govoru pojavlja osebilo -ma, ki zamenjuje knjižno osebilo -va. Pri atematskih glagolih se lahko v drugi in tretji osebi dvojine in
v drugi osebi množine slišita tudi osebili -sta in -ste ('va:jste, ja:jste), raba
med obema variantama pa je nedosledna. Pri vikanju se večinoma uporablja
-ste ('va:iste). Pri glagolih dati in iti se osebili -sta in -ste ne uporabljajta.
Glagol biti se sprega: 'ss-a, si:, 'jie:, srna:, s'ta:, s'ta:, s'mu:, s'tie:, suo:.
Glagol se v zreškem narečju ne zanika z nikalnim členkom ne kot
v knjižnem jeziku, ampak s členkoma na in na-na. Na 'va:im in 'No-na
va.im.

7 Prislov
Prislov se v zreškem govoru ne razlikuje bistveno od knjižnega. Tako
kot v knjižnem jeziku se tudi v zreškem govoru uporabljajo prislovi časa,
kraja, vzroka in lastnosti. Najfrekventnejši so prislovi kraja in časa, prislovi
vzroka pa so redki: za'ko:, za'ta:u.
Časovni prislovi, ki se pogosto rabijo, so: d'ra:ive (drevi), 'do:ve
(davi), 'duo:ns, 'ju:tre, k 'li:tu (naslednje leto), s'nuo:či, wce:ra, veci:rko
(popoldne), 'zo:diič, z'p:utra.
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Zanimivi so krajevni prislovi guo:rta, 'du:lta in v'u:nta, ki dobijo členico -ta. Pomensko se razlikujejo od prislovov guo:r, 'du:l in vu:n. Primer:
G're:m guorta. P'ri:šu sp guo:r. V zreškem govoru se pogosto uporabljajta
tudi prislova 'na:t in 'z&.una. Zreški govor loči prislova dol in doli. P'ri:šu sn
'du:l. B'li: so 'duo:l. Ne loči pa prislovov gor in gori.
Prislov 'ro.čnu se uporablja v pomenu takoj.

8 Predlogi, členki in medmeti
Pri vseh treh besednih vrstah ni večjih razlik v primerjavi s knjižnim
jezikom. S predlogom od se v narečju izraža svojina (ut 'tie:te) - v pomenu
tetin. Sicer pa so predlogi v zreškem govoru podobni knjižnim, nepravi predlogi lahko postanejo tudi prislovi in imajo naglas - 'Xu:di u'ku:l.
Narečje je tudi pri uporabi členkov in medmetov podobno knjižnemu jeziku. Najpogostejši členki so 'ma-nde, 'ne:, 'nu:, 'pa: 'pa:č, p'ra:uzaprau,
r, f v •
te:, zi :.
Najpogostejši medmeti so: a:, 'e:x, a'ja:, zvalniki Jezusa in Marije
('Je:zus Ma ri:ja, 'Jc:zus K'ro:jstus, 'ba:uk pu'mo:gai, 'ba:uk vo:ri), pozdravi
('do:bar 'de:n, s're:čnu), zahvaljevanje ('ba:ukluna, 'ba.ukžigna, x'va:la), klicanje živali (mu:c 'mu:c, 'ta: 'ta:), oponašanje zvokov iz narave ('ki:kiri'ki:,
mu:) oponašanje človeških glasov ('xe:, xe:, a:u, 'ju:xu'xu:).

9 Skladnja
V govoru prevladujejo priredno zloženi stavki, največ je vezalnega
priredja. V vezalnih priredjih se najpogosteje uporablja veznik pa. Veliko je
tudi primerov, ko se veznik sploh ne uporablja, gre torej za brezvezja.
V podredjih prevladujejo prilastkovi, krajevni in časovni odvisniki,
pogosto se rabijo tudi predmetni in pogojni odvisniki. Narečje uporablja
manj veznikov kot knjižni jezik, najpogosteje se rabijo de, ku in či.
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/REŠKI

ČUDEŽ

Le na noge, le na noge,
vsi ti zreški šmirarji,
čez Kobansko na Pečansko

Anton Gričnik,
prof. nemškega jezika,
publicist, pisatelj,
pesnik

črne maže kramarji.
Jurij Vodovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja, daje čudež
1. dogodek, ki se ne da razložiti z naravnimi zakoni,
2. nenavaden, izreden dogodek ali naključje,
3. kar zaradi izredne dovršenosti in popolnosti zbuja občudovanje.
V pričujočem prispevku, ki bo precej osebno, pa tudi etnografsko obarvan (podobno, kot so bili prispevki v konjiškem, oplotniškem
in črnuškem zborniku),' besedo čudež uporabljam v vseh naštetih pomenih in še v kakšnem. Seveda bom skušal nakazati samo nekatere vidike tega čudeža, sicer ga bo pa ta zbornik, in morda kasneje še kakšen,
dovolj temeljito osvetlil.
»Stoj pred menoj, moj skriti obraz,« je zapisal pesnik Oton Zupančič. Jaz bi nekoliko predrugačil njegove besede in si zaželel: Stoj pred menoj, skriti obraz Zreč! I)a, skriti obraz - tisti pretekli, nekdanji, davni,
starodavni... Današnjega poznamo, ga vidimo, doživljamo, občudujemo,

Konjiško, 850 let pražupnije,
1146-19%, Slovenske
Konjice 19%.
Stopinje v pesku času. Zbornik ob stoletnici posvetitve
čadramsko-oplotniškc župnijske cerkve, Oplotnica 1999.
Oh stoletnici posvetitve
župnijske cerkve na Črnučah,
Ljubljana 1997.
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ustvarjamo, zato nas toliko no zanima, čeprav predstavlja pravi čudež,
saj seje v samo nekaj letih neskončno spremenil, predvsem pa obogatil. Ta obraz živimo, mi njega in on nas; tisti prejšnji, stari, je živel naše
prednike, nas pa predvsem kulturno bogati in poživlja. Se vedno ga imamo radi, zlasti listi, ki se ga še spominjamo. In če hočemo zares spoznati čudež Zreč, tega za-rečja, mesta ob »reki«, moramo dobro poznati tisti stari zreški obraz!
Ce čisto na kratko povzamemo, lahko rečemo, da gaje; sestavljala
predvsem cerkvica sv. Tilna, šola, zadruga, nekaj gostiln in več raztresenih domačij, nekaj na pol pozabljenih razvalin - pa veliko poti in stez,
ki so vodile v njegovo osrčje ter mu dajale pečat pomembnosti.
In prav ob tem slednjem bi se rad na začetku nekoliko dlje zaustavil. V ušesih mi odmeva znana pesem: Kje so tiste stezice, ki so včasih bile ... Odmeva pa tudi »pesem« buldožerjev, ki so jih izbrisali. Zreče so vedno privlačile in privabljale ljudi z vseh strani, seveda tudi svoje
Pohorce s pohorskih planin.

Vse poti vodijo v Zreče
Da, v Zreče, ali pa vsaj - skozi Zreče. Tam seje za nas začel svet,
ki seje razširjal na vse strani.
Tam je bil vlak, tam je bil kasneje avtobus, ki te je popeljal v široki svet. Tam so se začele boljše in lepše ceste, ki so povezovale zaledje z
večjimi centri. Oh Konjicah, Oplotnici in Vitanju so bile tudi Zreče vseskozi prisotne, čeprav so nam bile nekaterim skrite in nevidne.
Ko sem še kot otrok pasel čredo ovac visoko gori na planinskem
pašniku, sem imel pred seboj kot na dlani širok horizont, ki se je razBrezna j«; vzpetina, na kateri
stoji Breznikova domačija;
po domače smo rekli, da smo
koga srečali na Brezni, da
smo šli po Brezni, pravzaprav
v narečju pu Brizni.

tezal vse od Boča pa do vitanjskih vršacev. Tako sem lahko občudoval
marsikateri dolinski kraj, le Zreč ne. Te so bile skrite za Brezno,2 še bolj
pa za vzpetino Gorenja in cerkvijo sv. Kunigunde. Skrivale so se mi, kot
se skriva otrok pod srcem matere. Ponižno in skromno so se skrivale,
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čeprav so v sebi nosile veliko srce (glej sedanji grb!), najprej kot raztreseno naselje, potem kot vasica, nato so venomer rasle, rasle, dokler se
pred leti - natančneje leta 1987 - niso rodile kot mesto ... Nisem jih torej videl, čutil pa sem jih vendar, pa še kako!
Res je, da se je lesna trgovina naše Pribilove domačije odvijala
pretežno preko Lukanje z Oplotnico, vendar seje marsikakšen hlod iz
gozdov mojega očeta in drugih južnopohorskih kmetij znašel tudi na
zreškem holcplacu. Temu so v veliki meri botrovali tudi furmani, ki so
bili doma na zreškem Pohorju, zato jim je bilo veliko priročneje furati v
Zreče kot pa v Oplotnico.
Nikoli ne bom pozabil recimo furmana Likuža, katerega glasni
hi-hot se je slišal daleč iz blatnega občinskega globnika, po katerem
je drdral s svojim težko naloženim vozom in se morda bal, da se ne bi

Zreče so pod Pohorjem
kot otrok pod srcem
matere in mnoge poti
vodijo vanje.
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s kom srečal, saj se ne bi mogel ogniti. V ta namen so mu prišli zelo prav
tudi zvončki ali kraguljčki na komatu, zlasti v zimskem času, ko sani
skoraj neslišno drsijo. K Likužem seje priženil od Skorjancev na Kovaškem Vrhu in prevzel mesto za Antonom Mernikom - Ramšakovim
Tončkom, enim od treh bratov, znanih talcev, ki so ga Nemci skupaj z
nekaterimi drugimi ustrelili v Zrečah dne 9. maja 1944. Likuž je bil
prijazen in vedno dobre volje, čeprav delo ni bilo ravno lahko. Treba je
bilo težke hlode najprej z veliko muko spraviti na voz, jih dobro porajklati, po poti pa dobro in pravilno bremzati, rajsati, da po kakšnem strmem klancu ni vse skupaj zdrvelo, se prevrnilo in polomilo, poškodovalo konjev ali celo voznika. Ta je moral biti vedno zelo previden, sicer
ne bi bil nikoli prifural do Gorenja in Zreč. Nekoč sem ga iz šole grede
srečal na ravnici pri Polčekih v Koroški vasi in občudoval njegove konje. Ko je dobrodušnež videl, kako se mi svetijo oči, mi je ponudil, da
me posadi na konja, če bi seveda rad. Tako sem takrat prvič zajahal to
prelepo, elegantno žival.
V tista rosna leta spada tudi moja prva pot v Zreče, ki se je zavedam in rad spomnim. Oče je enkrat mesečno šel dol po tako imenovano basngo. V svoj veliki in vedno nekoliko zamaščeni rukzak je nabasal
stvari, ki jih ni mogel pridelati doma in ki so bile potrebne za nemoteno
gospodinjstvo, recimo sol, cuker, bučno olje, navadno je pridjal tudi kakšno kilo govejega mesa za nedeljsko juho, za nekakšen posladek oa tudi
kos sira in pasje radosti pa belo štruco; seveda ni smel pozabiti vtakniti v
žep svojega jopiča tudi zavitka bonbonov ali cukra, kajti na to smo otroci najbolj nestrpno in z največjim veseljem čakali. Seveda smo radi šli
tudi z njim, čeprav nas je svaril pred pešhojo. Sitnosti ni maral na poti,
še manj si je želel, da bi moral koga poleg že tako težkega nahrbtnika
še nositi. INekoč sem mi je želja le uresničila. S te poti, pa tudi z nekaterih poznejših, se spomnim marsičesa. Najprej morda rumenih žitnih
njiv vsepovsod, ki so Pohorje spreminjale v začaran zlat vrt. Se malo,
pa bodo žanjice prijele za srpe, kakor so fantje že za svoje kose. Vso pot
mije oče kaj pripovedoval, če le ni bil preveč zadihan. Vmes je bila tudi
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marsikatera resnična zgodba o pretepih domačih fantov, nenavadnih
srečanjih z divjo jago, škopnikom, coprnicami, smrtjo, celo s peklenščkom. Pri Potnikih je pravi! o skrivnostnem uboju stare Potnice s sekiro
v kleti stare hiše. Pri Mahih se nekega jutra našli ubitega gorenjskega
Peca - po domače Višnarjevega, očeta njegove matere in moje babice. V
globniku pri »Zažgani koči« naj bi spodnji Tič Jura nekoč srečal mrtveca brez glave, tovariša iz partizanskih časov. Tam blizu, na razpotju, so
si radi skočili v lase padeški in planinski pa božjanski fantje. Pogosto,
najmanj enkrat letno, so pri tem koga »ohladili«, da gaje župnik moral
»dati v sveto olje«. Pri teh »krvavih Pohorcih« je res bil običaj, da seje kaj
takega moralo zgoditi vsako leto, zlasti za lepe oz. žegnanjske nedelje ali
na romarskih shodih, sicer je leto veljalo za slabo. Ce sva šla mimo križa
ali kapele, je oče vselej snel klobuk in glasno pozdravil: »Hvaljen bodi
Jezus Kristus in njegova mati Marija!« Podučil me je, da moram tako
delati tudi sam. Pri Mahih je povedal, da bi lahko zavila mimo kmetije
na desno v »Višnarjevgraben« in hi bila kar hitro v Zrečah, pa bova rajši šla naprej, ker je tista pot precej strma, zaraščena in opuščena. Tudi
žage in mlini tod ne delujejo več. Pri Godneči kaj)eli, za dober lučaj
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kamna pred staro šolo, sva vendar zavila z blatne poti na desno. Šla sva
po komaj vidni stezi čez travnik in kmalu bila v prej omenjenem grabnu. V Loški Gori se je oče kratko zaustavil v trgovini pri Fijavžu, nato
sva nadaljevala pot v Zreče, na zadrugo. Po končanih opravkih je sledilo »svečano« kosilo v gostilni pri Cohaku (zdaj Jelka); obvezen je bil golaž s kruhom z dva deci vina, zame seveda s kokto. Nato pa peš nazaj,
pri čemer se najbolj spomnim »grizenja kolen« po klancu nad Keklni,
pri tisti veliki ridi, pa potem po »neskočno dolgih« Jamah gor proti domači cerkvi. Potem je korak po znani in uhojeni poti bolj gladko stekel,
čeprav je bilo hoje še za slabo uro.
Seveda se spomnim tudi svoje prve vožnje z zreškim vlakom. Oče
gaje uporabil bolj poredko, in sicer le takrat, ko je moral v Konjice zaradi kakšnih občinskih, sodnih in podobnih stvari ali pa je bilo treba kupiti dobre čevlje ali solidno blago za obleko, ki ti jo je potem naredil domači krojač (Znidar ali Jurček). Iti na vlak je bilo zame takrat približno
tako, kot če bi mi danes kdo rekel, da grem s satelitom na luno. Ves teden sem bil kar malo vročičen. Čas je tekel vse prepočasi. Pot v Zreče se
je vlekla. Potem je bilo treba kar precej visoko zlesti na vagon. Nato se
spomnim, da smo precej časa sedeli ob oknu in čakali, zunaj pa je pogosto zapiskalo in mimo okna je kar naprej švigala lokomotiva in spuščala
v zrak velike oblake dima. Kar nekam preveč zapleten in napet začetek
se mi je to zdel. Nato seje vlak vendarle premaknil. Vedno pogosteje so
si sledili glasni izpuhi iz dimnika, po tračnicah pa je vedno hitreje enakomerno in v taktu ropotalo. Doma so me strašili, da zna ta ozkotirni
vlakec, ta »/ca/ij mlin« včasih tudi iztiriti, kar je lahko nevarno, pa jaz
kaj takega k sreči nisem doživel. Mama je zelo priporočala, daje dobro
iti pred odhodom na vlak spotoma k sveti maši, in pristavila staro poučno zgodbo. Neki mož se ni hotel pridružiti svoji ženi, ko je ta stopila
mimogrede v cerkev, ampak je kar sam nadaljeval pot. Vlak je iztiril in
on je bil ob življenje ...
Zreški vlak smo tudi uporabili, če smo šli kam dlje na romanje,
recimo na Brezje ali k Svetemu križu pri Belih Vodah. Spominjam se
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ene take poti, pravzaprav najbolj drobnega dogodka, ki seje zgodil nekje
nad Zrečami - sam dobro vein kje, da bi pa vam to natančneje pravil,
nima pomena. Ze tako sem bil bolj slabo in skromno oblečen, pa še tiste hlače sem po nemarnem poblatil, spotaknil sem se namreč in padel.
Blata je bilo tiste čase povsod obilo, saj ni bilo asfalta, še inakadama ne.
Da ne bi bilo treba domov, me je oče s travo, nato pa še z žepnim robcem ali tihlcem, ki gaje slučajno imel pri sebi in na katerega je nekajkrat
krepko pljunil, za silo očedil, da smo lahko nadaljevali pot. Ni čudno,
da sem na neki kasnejši brezjanski romarski sliki z zmečkaniini, prekratkimi hlačami, premajhnim, po strani zaklenjenim jopičem in drobnim klobučkom na glavi izpadel zelo zelo klavrno, kot kakšen restantl
Sicer so pa tiste čase še najrajši hodili na romanja kar peš, vsaj deloma
tudi še k Svetemu križu, zlasti pa k svetemu Antonu, k Svetim trem kraljem, k Arehu, v Puščavo, k svetemu Martinu, k sveti Neži, zlasti pa seveda na Brinjevo goro.
Da, na Brinjevo goro, v podružnico zreške župnije sv. Pil na! Kot
da bi čutili njeno večtisočletno zgodovino, njene starodavne gomile,
ostanke hiš, kovačij in gradu Frojdenberkl Tiste čase so se še našli romarji, ki so po kolenih zmogli po tisti strmi kamniti poti na vrh do Marijine romarske cerkve. Tudi ubožnih in pohabljenih piklarjev seje nabralo ob celi poti. Iz same cerkve se najbolj spomnim drenjnnja, da mi
je postajalo slabo in da sem komaj čakal, kdaj bo konec. Kar naprej
sem silil v očeta s takimi vprašanji. Seveda, dogajanja pred oltarjem in
na kanclnu ali prižnici tako nisem kaj dosti razumel, še manj pa videl,
predvsem pa meje mučil položaj medprešvicanimi, neopranimi kmečkimi hlačami z vsem tistim, nikdar okopanim, kar seje skrivalo za njimi, saj sem s svojim zelo občutljivim nosom segal ravno prav do mesta,
od koder seje kdaj pa kdaj še dodatno, na skrivaj, potiho in sramežljivo
pritihotapil tudi kakšen »hudi duh«... Od vročine in zadaha je kar teklo
z mene. Moral sem biti zares strahovito krepak, žilav in zdrav, da sem
zdržal. Slovesnost seje obvezno vlekla in vlekla. Pridigar, navadno kakšen povabljeni ljudski misijonar, specialist za dolge pridige, ceremonije
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in poboljševanje grešnikov, nekako kar ni mogel najti konca. Da bi pomagal pri ljudskem petju, za to sem bil še premajhen, sem mu pa z veseljem prisluhnil. Ob koncu smo »romali« okoli oltarja, pri čemer je vsakdo vzel v roke kakšen leseni kipec, ki je ponazarjal njegovo prošnjo. Seveda sem najrajši vzel kar kakšno ovčko ali volička, to sem še najbolje
poznal.
Za nas otroke se je v cerkvi seveda vse preveč vleklo. Pravi raj
je bil za otroke zunaj. Ce je bilo dovolj časa, seje začel že pred mašo,
po njej pa obvezno, sicer bi se nam oče strahovito zameril in povzročil jok in stok. Vsaj kozarček sladke medice je že moral biti, pa licet
zraven, za domov pa kakšna bolj poceni lesena igrača, recimo pisana
piščal, metuljček na kolesih; voziček je bil že predrag. Oče si je »privoščil« bolj drage stvari, kot smo mislili otroci, recimo vik; in grablje,
celo kakšen velik lončen lonec, kar sem mu zameril, čeprav sem bil
ledov in medice že sit ter sem piskal s tistim porcelanastim petelinčkom, ki je kasneje bil tudi že iz umetne mase. Taki so pač otroci. No,
saj tudi moji sedaj niso nič drugačni! »Sebi kupuješ same drage in nepotrebne reči, meni pa nič! Igrače so bolj važne!« Tudi takšne otroške
smešnice slišim.
Z Zrečami nas je že takrat nekoliko povezala tudi šola. Nekako v srednjih razredih smo hodili k Fijavžu po kruh. Sicer je bil pri
tem nekakšen vrstni red, vendar sem se sam kar rad javljal na to precej dolgo pešhojo. Nekaj pač zato, da mi ni bilo treba poslušat i učiteljev in učiteljic in se učiti, nekaj zaradi priljubljene mi peš hoje in pa
svobode, ki jo je omogočala takšna pot, nekaj |ia tudi zaradi sveže,
včasih še tople žemlje, ki si si jo tako prislužil. Za to delo sta bila potrebna dva. Dol je šlo kar hitro - v vas Gorenje, mimo Francozov in
naprej doli v graben do trgovine pri Fijavžu -, nazaj jc šlo bolj počasi. Seveda sva tisti zemlji pojedla že kar na začetku, da sva tako dobila nekaj več energije za naporno pot. Nekajkrat sva s tovarišem začela tako omagovati, da sva si privoščila šlruco iz vreče, pa zato potem
nisva bila ravno pohvaljena. Saj bi bila zadevo »pošteno« zamolčala,
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pa so bile vse štruce nesramno preštete. Zelo sva se ustrašila, kajti
skoraj l>i bila ob tako zanimive šolske izlete. Drugih tako nikoli nismo imeli, razen enkrat - v Zreče.
Današnji otroei mi seveda ne bodo verjeli, ampak prav tako je
bilo, kot sem rekel: nobenih izletov, nobenih obiskov in ogledov razstav,
gledališč, filmskih predstav in podobnega, kar je danes redna praksa
naših šol - seveda vse na stroške staršev. To dobro vem, ker počasi že
petega spravljam v šolo! Nikoli se nismo nikamor peljali npr. z avtobusom ali z vlakom. Samo šola, šola, šola! Staršem je to bilo zelo prav, saj
niso imeli z nami skoraj nobenih stroškov. Tistih nekaj šolskih zvezkov pa čitanka seveda ni veliko stalo. Ce smo se kdaj pozimi le smučali ali po domače skijali, smo se okoli domače šole, in še to večinoma z
doma narejenimi, okornimi smučkami ali skijami. Ko sem nekoč skušal z njimi tekmovati v slalomu, sem izletel že pri prvih vratcih, kajti
brez robov na njih se pač ni dalo zavijati. Ce smo se česa naučili, kakšne igre ali petja, smo se le za domače potrebe. Kolikor se spomnim,
smo šli enkrat sam krat gostovat zunaj domačega kraja, in to v - Zreče!
Učitelj pevovodja nas je z veliko muko zbral nekaj učencev, nas naučil
nekaj pesmi in šli smo nastopat. Dobro se še spomnim, da smo tako
klavrno peli, da meje bilo pošteno sram, pa me kot zanikrnega in zanemarjenega kmečkega otroka ni bilo rado sram! Čeprav sem doma na
paši veliko prepeval in se drl na ves glas, da so še ptice pobegnile ali pa
vsaj utihnile, mi je tisto petje v šoli začelo presedati. Saj ne vem prav
natančno zakaj. Vedno več mikstur in pokvečenih glasov se je oglašalo v zborčku. Da bi zborovodja temu naredil konec, nas je vse preizkusil. Treba je bilo za njim ponoviti določene glasove, ki jih je on izvajal
na svoji harmoniki. Dobro se spomnim, da sem pri ponavljanju namerno tako strašno zavijal, da meje pri priči vrgel iz zbora. »Ven!« Pošteno
sem si oddahnil. Podobno kot takrat, ko so me vrgli iz igralske skupine, ker nisem »znal«, v resnici pa nisem bil pripravljen javno na odru
zapeti: »Tinka Tonka za goro, tisto dekle moje bo, črno gleda, drobno
gre, tisto bo za me.« Kot ste dobro opazili, znam pesmico še danes, tudi

33 0 | Anton Gričnik |

12. Zreški čudež

zapeti jo znam, takrat pa je nisem hotel. To so bili časi, ko je bila za fantička največja žaljivka, če mu je kdo očital deklico. Pri nas doma vem,
da smo se mlajši bratje jezili med seboj s sosedi, kjer so imeli deklice;
tako je bil eden Smon, drugi Jerot, tretji pa Vetrih. Tudi to bo danes
marsikdo težko razumel.
Enkrat sem pa le krepko nasedel, in to sladkim »zreškim« obljubam. Povabljeni smo bili, da gremo sadit smrečke v neko frato nad Zrečami. To dobro vem, ker seje malo, zanikrno naselje pod nami lepo svetilo v soncu, medtem se je pa nas nekaj prismojenih učencev, ne vem,
če ne prostovoljcev, v potu svojega obraza mučilo v tisti strmini. Ne vem
niti, ali je bila zemlja občinska ali privatna, kmečka. Tudi ne vem, kaj in
koliko nam je bilo obljubljeno, vsekakor pa vem, da sem veliko pričakoval in že sanjal, kaj si bom za prisluženi denar kupil. A od obljub ni bilo
nič. Nobenih nagrad ni bilo, razen morda za šolo, tega ne vem. Se pravih malic nismo dobili in spomnim se, da sem bil malokdaj tako strahovito žejen in lačen kot takrat. Usta so se mi kar lepila skupaj, vode pa nikjer. K sreči seje ta muka v nekaj dneh zaključila, toda grenek spomin
je ostal. Se Zreče, čeprav za to prav nič krive, so zaradi tiste prismojene
frate izgubile nekaj običajnega sijaja.
Pač pa se zelo rad spominjam, kako sem hodil vsake toliko časa
v zreško župnišče po pravljice. I)a, točno tako. Pravzaprav sva bila dva,
ki sva rada brala; poleg mene je bil še Obrulov Ivan s Kovaškega Vrha,
oba ministranta in ustrezno temu tudi pridna učenca. Sla sva seveda
peš po običajni makadamski poti. Vedno prav sladko nasmejani gospod
Maksimilijan Ledinek, zreški župnik, naju je vselej lepo sprejel, še lepše pa njegov mladi, poduhovljeni in pobožni kaplan Jože Zalar, konjiški rojak. Ko je prišel na našo faro novi župnik Alojz Pajtler, je dotedanji kaplan Zalar seveda odšel, z njim pa tudi njegove čudovite knjige,
kijih je tako rad posojal svojim ministrantom. V šoli tako ni bilo nič ali
vsaj nič primernega. On pa je imel veliko knjižnico samih zanimivih
mladinskih knjig. Vem, da sem takrat med drugim spoznal precej rimsko-krščanske zgodovine in prebral menda celega Jožeta Tomažiča, vse
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njegove pohorske pravljice, bajke in povesti. Gotovo je to branje kaj prispevalo k temu, da sem kasneje tudi sam začel segati po peresu. Za vse
se tukaj lahko samo javno zahvalim!
Se ena pot v Zreče mi je iz tistih časov ostala zelo dobro v spominu. Odhajal sem v klasično gimnazijo v Dubrovnik na Hrvaškem, v
»interdijecezansko sjemenište za odgoj svečenika«. Tisti večer se nikakor nisem mogel odtrgati od doma. Kar naprej sem se obotavljal. V hiši,
ob starših in bratih, je bilo tako nenavadno toplo, večerno sonce je vse
dobesedno pozlatilo, vsaj v mojih očeh. Ko sem končno le prijel za kufer in se odpravil čez domači prag in prelog, je sonce že zahajalo. Vem,
daje bilo vse rdeče, žalostno, pobito, prav tak pa sem bil tudi sam, zlasti okoli oči. Pri Mahih sem se ozrl proti Rogli in videl, daje že bela od
snega, čeprav je bil šele začetek septembra. Ko sem korakal mimo stare šole, trgovine in cerkve v Sentkungoti, kot kraju po domače še danes rečemo (Gorenje je vedno bila le vas tam blizu), je bila že tema. Pa
še brez meseca! 1*0 Jamah dol nisem več videl steze. Po makadamu je
šlo nekoliko lažje. Ko meje naposled sprejel gozd, meje postalo strah.
Na misel so mi prihajali razni strahovi, o katerih nam je v dolgih zimskih večerih, navadno iz bogate malhe svojega pokojnega dedka Matevža, pripovedoval oče. Ko bi se vsaj pojavil kakšen avto, pa nič. Naposled, že blizu steze, po kateri smo se izognili veliki ridi, le priropota za
menoj dvoje žarečih luči. Bilje traktor s prikolico. Napnem vse sile, da
ga zaustavim; pravzaprav reskiram življenje, saj sem se postavil na sredo ceste. Prijazni Zrečan je vendarle ustavil. Potem se zbašem na prazno prikolico in si oddahnem. V dolini je bilo kmalu konec veselja. Moral sem pešačiti še kar dober kilometer. V župnišču meje poleg omenjene prijaznosti čakalo novo presenečenje. Spal sem sicer v ugledni škofovi sobi, toda sam, brez bratov in staršev. Zopet meje strah stiskal za
vrat, da sem le malo spal. Zjutraj pa z avtobusom v Celje pa na vlak za
Zagreb, Sarajevo, Mostar, od tam pa s »čirom«, zreškemu vlaku podobnim ozkotirnim vlakcem, čez Babino polje do dubrovniške železniške
postaje Gruž ...
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In še en spomin naj dodani, saj velja tudi za Zreče! Ko sem se
po enem letu vračal iz Dubrovnika, se mi je svet nenadoma tako spremenil, da kar nisem mogel verjeti. Nikoli prej in nikoli kasneje nisem
doživel česa takega. Ste morda vi? Vse se mi je zdelo drugačno, tudi v
Zrcčah. Okna so bila okenca, biše hišice, cerkve cerkvice, če ne celo
kapelice. Kjer je nekoč bil breg, je bilo sedaj skoraj ravno, kjer pa je
bila prej ravnina, je sedaj nenadoma bila strmina. Kar gledal sem in
gledal in nisem mogel verjeti svojim očem. Je to še moj svet iz otroštva? Ali pa sem prišel kam drugam, v tuje kraje in med tuje ljudi. Morda po več sto letih, kol tisti fantek v pravljici iz začaranega kraljestva.
Tudi l judje so se mi namreč zdeli drugačni. Vse preveč so se mi nekam
postarali. Pa počasni so se mi zdeli. In njihov jezik - ta se mi je zdel
strahotno čuden. Vem, da ni lepo, da tako govorim o svojem maternem
narečju, toda kar sem povedal, še ni nič. Moral bi namreč reči, da se
mi jc jezik zdel ogaben, grd, strahovito trd in okoren, neblagoglasen,
kričav, da me je kar v ušesih bolelo. Resnično tako, ne pretiravam,
pa naj reče kdo, kar hoče. Dolgo nisem mogel razumeti te velikanske
spremembe, zlasti glede jezika. Danes mi jc; jasno. Odšel sem iz osrčja
Pohorja, še pravzaprav otrok, ne da bi kaj bolje obvladal slovenščino.
Ko sem prišel v Dubrovnik, v tisti semeniščni mir in red, med llerccgovce, sem z vso dušo sprejel vase tisto blagoglasno hercegovščino (s
tonemskim naglasom) in skoraj pozabil na domače narečje. Po enem
letuje to dalo opisane rezultate ... In če potegnem iz tega kakšen nauk,
bi dejal: negujmo našo materinščino, naše domače narečje, lepo izgovarjajmo posamezne besede, tvorimo kar se da lepe stavke, ne bodimo
pri govorjenju preveč monotoni, togi, neživahni, uporabljajmo jezik za
lepe, spodobne, nevulgarne vsebine, /najino se pri govorjenju nasmejati, spustiti in dvigniti glas, mu dati nežnost in toplino, pesniško milino, znajmo z njim »pobožati«, pohvaliti, priznati zasluge, vdahniti življenje in veselje. Sedaj že dolgo vem, daje tudi moj materni jezik, če
je takšen, neizmerno bogat in lep.

333 | ZREŠKI ZBORNIK 20 0 6

0 Zrečah so mi tudi veliko
pripovedovali
Za Zreče sem se res vedno zanimal. Njihovo zgodovino pravzaprav spremljam že skoraj pol stoletja. Zato vem, da se je veliko veliko
spremenilo, da so res doživele čudež. Veliko bi povedali že fotografiji, ki
bi bili narejeni z velike ride, recimo po drugi svetovni vojni in sedaj ...
Ob njiju bi gotovo osupnili. Zelo rad sem o Zrečah tudi kaj prebral, ali
pa tudi koga kaj povprašal.
Za knjigo pohorskih narodopisnih pripovedi Noč ima svojo moč '
so mi o Zrečah pravili štorije Zrečani, pa tudi drugi, npr. Franc Kotnik,
Jože in Danica Favlič, Ivan, Zofija in Slavko Srekl, Alojz Višnar in še
kdo. Nekomu seje ponoči skozi zapahnjena vrata v sobi pridružila čudna senca, ki je potem zopet odšla, spet nekomu je nekaj ponoči dihalo pod posteljo, drugi je videl smrt na oknu, tretji na nekem razpotju,
nekomu se je tam zaganjal pod noge čuden bevskajoč psiček, pobožni
mami naj bi se gor pod Brinjevo goro odprlo nebo, v tistem okvirju pa
je videla Marijo, v Flaninčevem bregu naj bi se bil staremu Gregoraču
prikazal celo sam vrag ...
O furanju s Pohorja v Zreče mi je veliko pravil sedaj že pokojni
Zrečan, stari Andreje, Franc Kvas (1920-2004), ki se je sicer rodil v
Gorenju pri Blažičih, torej na rojstni domačiji znanega pisatelja in profesorja Janeza Koprivnika. Njegov stari oče si je s pridnostjo toliko privarčeval, daje kupil Blaži čev grunt, še v Avstriji. Kupil je tudi dva vinograda. enega pod Brinjevo goro, drugega pa v Zrečah, kjer je potem nekaj časa bival, nato pa ga je imel Franc. Ta se je z devetim letom preselil
v Zreče, Blažiče pa je prevzel stric Nandek, ki je padel na ruski fronti v
prvi svetovni vojni. Fotem seje tja priženil Godnetov, zato se sedaj pišejo Rutnik. Franca, edinega, je imela mama z Antonom Stefanetom - Fe.
,
• i • • i *i
II
eovim v Gorenju, kasneje Jurekom na Bezovju, ki je bil polbrat matere

^ Noč ima svojo moč. Založba
Kmečki glas, Ljubljana 1994.
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mojega očeta. V Zrečah je potem Franc živel skupaj s staro mamo, mamo
in njeno sestro, odlično šiviljo, dokler ni odšel v nemško vojsko. Dve
zimi (tudi do minus 45° C) je bil na ruski fronti, pri lahki artileriji, pri
konjih. Nič ni bil ranjen, čeprav mu je enkrat odsekalo škorenj na stopalu, drugič mu pobrilo del kape in las, enkrat pa je dobil v trebušni predel konico šplitarja, da ga je začelo skozi debelo obleko ribati. Enkrat
je bila cela nemška vojaška posadka nevarno obkoljena. K sreči ni nikoli nič šical, ampak je orožje le prevažal. Po vrnitvi seje spet zaposlil
v zreški tovarni, Štajerski železoindustrijski družbi, kjer je bil zaposlen
že od leta 1937.
Po dosluženju vojaškega roka se je leta 1948 oženil dol na Andrejčevo, na grunt, k Ramšakovi Francki, vdovi z dvema otrokoma (mož ji je
umrl). Takrat je prenehal delati v tovarni in začelo seje tisto, kar nas tukaj najbolj zanima: začel je furati s konji za celjsko gozdno, postal je zreškopohorski furman. To je trajalo celih 32 let. Zbirališče lesa je bilo gor
na Gruntnarjevi žagi, pa tu na postajnem skladišču, vozil je pa tudi v Konjice na LIP. Največje vozil na Pohorju s Kovšejevega in Krajčevega, ki
so jim vzeli na tisoče kubikov, pa tudi iz privatnih goš. Vozil je za Pribile,
Vranjekc, Studenčnike itd. Na dan je lahko naredil le eno furo. Ze gorje
bilo hoje tri ure, potem je bilo treba še naložiti na voz pa nazaj. Nalagal
je sam. Pomagal sije z balančami in konji. Ploh si prištrafal k vozu, vzel
dve močni balanči pa si ga zvalil gor. Če je bil ploh suh, je bil lahek, če
je bil frišn pa težek, si pa navil ketne okrog pa konja not. Da ga ni vrglo
čez, si zavaroval s kakim drogom. Ce je bilo več furmanov skupaj, so si
tudi med seboj pomagali. Velikokrat je koga prijelo. Tudi njega je lovilo,
pa je vedno ušel, ker je bil bolj droben, šlank pa linlih. Njegovi kobili je
v Ravnjakovi gosi zlomilo nogo, da sojo morali ubiti. Doma je imel konja
v rezervi, da je lahko šel z ajnšpanerjem gor. V Rutnečem bregu, kjer je
bilo posebno grdo, je Marinšekovcmu Naceku cel par vrglo pod cesto v
graben. Konji so obviseli v luftu. Saj so jih rešili, a potolčene.
Pešhoje je bilo ogromno, kilometre in kilometre. Od Tijekov pa
gor do Krajca je kakih deset kilometrov. Seveda je bilo treba peš gor pa
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Srečni Andreje
s parom konj.

nazaj dol, za žlajfom. Poleti je vozil s štirnicami, pozimi je pa šlo le s podelom; če je bil sneg, pa s pokom. Nekateri so imeli tudi zadnji del takšen, da so to bile dejansko sani, a on tega ni uporabljal, ker ploh zadaj
lepo in rad teče. Na pokale naložil po tri kubike in pol. To je bila gora
lesa. Pod krivine je dajal rajse. To je bilo narejeno na nemca: ko je začelo iti, si ga spustil, da gaje noter potegnilo. Včasih je pa dajal pod plohe
še štosrajse; to so bile take debele glide, da je bremzalo. Ko si prišel na
ravno, si pa tiste akle odbil, tistega nemca si kar po rinki udaril, da je jenjal. Ja, to je šlo vse »avtomatsko«. Hodil si zraven, kakor je bilo primerno: ob strani, zadaj, spredaj. Ce so se srečali v globniku, ni bilo težav.
Poborci so gor tako šli prazni. Pozimi pa so morali biti zvonci, da so ljudje čuli, ker si tiho pripeljal. Pa drli so se. Konjem se reče hot - desno,
bistahar - levo, naprej - dijo,jeee pa stoj. /a vole ne ve, ker jih nikoli ni
imel. Za konje je skrbel sam. Komate je delal v Zrečah en fini zatler Fridrih, podkoval je gor pri Tijeku en Feliks, pri Fijavžu je bil kovač Franci, pri Gruntnarju pa Ivan Srekl. Ti so kovali konje, pa vozove tudi; vozove so kovali tudi Ošlaki, konjev pa ne. Kovati je bilo treba vsak mesec,
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pa še prej se je katera podkev odtrgala. Če seje to zgodilo med vožnjo,
jo je skušal najti, potem pa peljal do prvega kovača. Konj pelje tudi brez
podkve, pa rog si rad odlomi. Če je konj občutljiv, pa tudi noče naprej.
Zaslužek je bil kar lep. Za eno mesečno plačo je lahko v Zagrebu
kupil finega konja. V fabriki so zaslužili jurja, on pa po dvajset, petindvajset. Je pa tudi delal po šestnajst ur, pa še tiste težave zraven. 0, večkrat se zinisli na pohorske poti! Recimo na tisti kamniti breg pod Pribilovimi njivami pa dol proti Brodecu in Marnikovemu travniku, tam dol
je šlo kar po luftu, tam ni šel nikdar pred konje. Komati so bili konjem
na vratovih, tiščalo jih je tako, da so se komaj vjibali ven. Saj so bila kolesa zavrta, pa je vseeno letelo. K sreči je dol malo ravnine, da je obstalo. Sreča je tudi bila, ker so bili globjenki ozki. Če se je voz nagnil, sta
ga dva dobila nazaj na kolesa, če je bilo pa bolj nagnjeno, pa konja noter.
Tudi forajt je bil včasih potreben. Vranjek na Planini je recimo sekal daleč dol pod Nuno, kjer je imel kočo. Tam sta si z Nandekovim Vilijem vedno pomagala. Najprej sta dobila en voz gor, potem drugega, nato pa zapregla in peljala drug za drugim. Marsikje je bilo treba držati na vzvod,
da se ni obrnilo, ker je bil teren mehek. Večkrat seje tudi tako obrnilo,
da so morali ketne presekati pa zbasati pa vse na novo naložiti. Sekire
so seveda imeli, cepine tudi. Pohorci so bili uslužni, so tudi pomagali,
če je bilo treba. Košto je imel s seboj, kruh pa pijačo pa kaj malega zraven. če je bilo. Debel ni bil nikoli, nič sladkorne, holesterola nobenega,
hvala Bogu. Torbo s hrano je nosil konj na komatu. Pa še svojo zraven,
v mreži, tisto si pa vrgel na voz. Pa tisto ni bilo težko. Na voz se je usedel le, če je bilo po ravni, drugače ne. Si že tako voz komaj gorta dobil,
pa naj bi se še furman gor basali Konje je vedno ahtal, nikdar ni imel
slabih, nikdar ga ni bilo strah, vedno je vse speljal. Spucal jih je vsako
jutro, vse sam. Najkasneje ob šestili je že šel od doma, vstal pa ob dveh,
treh, da je vse lepo pripravil. Spat je šel ob enajstih, včasih pa o polnoči. če je spal poleti tri ure na noč, je bilo veliko. Pa je preživel. l'a nikoli
bolan. Za notranje bolezni ni bil pri dohtarju, pač pa, če gaje polomilo.
Enkrat mu je porezalo prste, ker si jili je predaleč potisnil v rezni rnašini;
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Pohorski furmani
so seveda vozili tudi
hlode.

trikrat je odrezalo, ker ni mogel ustaviti motorja. Skoraj bi bila šla cela
roka. Drugače pa je bil vedno zdrav.
Veliko seje gibal po zraku, veliko pešačil po teh starih potih. Ko
se je šlo tu dol s Planine, je šla stara vozna pot na Mahe, po Lajharjevi
gosi, dol mimo Maleeov, zadaj za Kropejevo kapelo pa tja na Kropejevo
kočo, pa nata mimo Stjanekov, pa tja na Gorenje, na Pece (tu tja proti trgovini še ni bilo ceste), pa dol mimo Likužev pa tja proti cerkvi, na levo
za cerkvijo dol čez na ono cesto pri Jurekih (do tam je že bila narejena
med Nemčijo), potem pa dol po današnji cesti v Zreče. Prejšnja, stara cesta ni šla iz Crešnove tja na Jame, ampak je šla mimo Zorgov, pa levo
mimo Jeshov tja v gošo, pa po gosi dol okol na Zorgov travnik, pa čez sedanjo cesto dol v graben, potem pa po grabnu naprej dol. Ven si prišel
tule pri Kukovičevem Stankecu, to je tu, kjer kreneš gor na Sentjungerto. Ko je pa prišla dol, je pa šla takle sprekam gor proti Gruntnarjevi žagi.
Da nes se komaj kaj vidi, ker je vse zaraščeno. Drugo, kar je danes, je vse
na novo narejeno. - S Krajčevega seje pa šlo na Krajčevo gorico, pa na
spodnjo Krajčevo žago, pa dol po grabnu mimo Vavpuče žage, Pitrofove,
Skrinjarjeve, Ramšakove, Ravnjakove, Repnikove, po Ramšakovi ravni, po spet dol po ovinku, tam je bila Tivžekova žaga, dol je bil Brnikov
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mlin, potem je šla cesta malo ravno, malo je štegala, tam je
bila Rutneča žaga, potem so pa [»rišii dol po tem grabnu pri Tijeku. Tam so včasih že zbasali, ker je tam bila žaga, včasih pa
peljali naprej v Zreče. Vozil je tudi iz Skomarja, s Kovšejevega.
Tu je pa prišla cesta dol na Ošlaka ... Vozil je tudi v Celje, pa v
Šentjur, na žage. Ob furah je moral še doma vse postoriti, zorati, pokositi itd. Grunta je bilo takrat 13 ha. Tu, v Blažičevem
vinogradu, si je sam spuval, za avcuh, stara hiša je bila bolj
stran. Z ženo sta še tu živela devet let, umrla je stara 74 let.
Za Vodovnika je seveda slišal, njegove pesmi so tudi
prepevali, zlasti tisto od pohorskih kmetov. Ima se za starega
Zrečana, pa tudi za Pohorca. Saj Pohorje je šlo vse dol do PlaPevec in
pripovedovalec »Joža*
je znal narediti tudi
odlične cokle in še
marsikaj.

ninca, »Planine je zadnji Pohorc,« so včasih rekli. V Zrečah sta bila po
njegovem dva gradova pa dva rudnika. Eden je bil dol na Stercu, eden
pa tu dol od Podgrašekov, v jami. Tam na oni strani, pri Jamniku, pri
Pavlaku, je bil menda kdaj prej, pa tam še ni hodil. Po tistem grajskem
zidovju pri Brinjevi gori so otroci pogosto tekali. Volka ali medveda nikoli ni srečal, pa tudi strašilo ga ni, razen enkrat. Pri Podgrašeku so kužuhali, potem pa je šel domov. Takrat je videl škopnik. Tisto glih tako
vidiš ko en vetmik za ovce, po luftu je letelo pa gorelo. Pri Podgrašeku
ven je prišlo pa letelo okoli, pa tja nad Hlasteci, pa dapta noter v jamo.
S Hlastečimi pebi pa Korošakovimi pa s Podgraškimi so hodili k sveti
Neži v turn sove lovit. Za kukavico pa po njegovem še zdaj nihče ne ve,
kake farbe je, ker se še ni natrofilo, da bi jo kdo vorng videl. Kukavica
seje bojda pregrešila Mariji, ko je bila Marija noseča. Kamor koli je šla
in prišla, povsod seje drla kuku, kuku. Je pa Marija rekla: »Boš ti videla, ne boš sama valila, pa tudi tako te bo sram, da se nobenemu ne boš
prikazala.« Intakoje. Njemu je enkrat čisto blizu na jablani kukala. Bil
je pri miru in gledal. »Ni hudič, da bi te jaz ne videl! Pa je zapela pa se
je speljala, frk. Pa ne morem reči, kake farbe je.«
Moj nekdanji sosed Jože Jerot (1903-1988), po domače Joža, s
Planine na Pohorju, gozdni delavec, spreten rokodelec in odličen pevec,
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mi je med drugim pravil tudi o začetkih zreške tovarne. On se
je še spomnil mlina, ki gaje zreški gostilničar in trgovec Kračun po prvi vojni leta 1919 prodal inženirjema Milku Bremeu
in Walterju Machu, lastnikoma železarne na Muti. Preuredila
sta ga v tovarno kovanega orodja in tako začela razvijati kovaško industrijo v Zrečah. Leta 1922 so kovaški obrat preuredili v strojno kovačijo, ki je naslednje leto zaposlovala 50 delavcev, nato pa vedno več ...
Pravil mi je tudi o Janezu Koprivniku, pa ne o tistem
znanem profesorju, ki je bil doma iz Gorenja, ampak o drugem, ki je izšel iz revnih razmer, pa je tudi postal pomemben
mož, in sicer v novonastali zreški kovačiji. Doma je bil iz Božjega, sin neke dekle, menda pri Grofih, oče je delal cokle, sicer pa sta z
ženo menda bila oba »malo trapasta«. Sin jima je odraščal pri Šent Ven-

Dušan Franc
Medved je bil dober
gospodarstvenik.

čcslu, se v Avstriji izučil, se vrnil s papirji, nekaj časa z Jozekom še ponočeval, šel v Pruh (Cezlak), kmalu nato pa v Zreče. V kovačiji je bil slab
napredek. Ko pa je prišel v podjetje ta Koprivnik, je delo steklo, kajti bil
je velik mojster.
Ko govorimo o zreški kovačiji, ne moremo mimo Dušana Franca
Medveda (1921-2000), dolgoletnega navdušenega »Zrečana«, sicer oplotniškega rojaka. O tem je veliko pisal, veliko pa mi je tudi pripovedoval.
Zato nastopa v več publikacijah.4
Dušan je po materi izviral iz družine zreškega posestnika, gostilničarja in župana Kračuna. Dušanova mama je bila Kračunova hčerka
Ivanka. Oče Franc Medved je bil doma s Frankolovega. Dušan je bil rojen v Oplotnici, kjer seje družina ukvarjala s trgovanjem, lesno trgovino,
imeli pa so tudi mlekarno. Tam je živel do desetega leta starosti. Nato so
živeli dobrih deset let v Slovenskih Konjicah, kjer so imeli gostilno. Potem se je preselil v Zreče. Nižjo gimnazijo je končal v Slovenski Bistrici. Po končani dopisni ekonomski srednji šoli v Breslavu se je vpisal na
berlinsko univerzo, ki pa jo je moral prekiniti zaradi vojaškega vpoklica
na rusko fronto. Svobodo je dočakal kot jugoslovanski kapetan. Po vojni

4 Noč ima svojo moč. Založba
Kmečki glas, Ljubljana 1994
(na priloženi zgoščenk Dušan
govori).
Stopinje v pesku časa. Zbornik ob stoletnici posvetitve
čadramsko-oplotniške župnijske cerkve, Oplotniča 1999.
Hvalnica Pohorju, zbornik,
Celje 2000.
Naše korenine, pripoved o
nastanku tovarne Unior, ki
je v nadaljevanjih izhajala v
Uniorjevem časopisu Kovači
smo (Dušanov tipkopis).
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je končal višjo komercialno šolo v Mariboru in postal ekonomist. Kar 26
let je bil zaposlen v zreškem IJniorju, od tega 16 let kot računovodja. Potem je bil več let direktor ljubljanskega Fužinarja. Je tudi soustanovitelj
zreškega Cometa (1958) in ustanovitelj Društva nemških mobilizirancev.
Več let je bil jugoslovanski delegat v Evropskem čebelarskem združenju
ter o čebelarjenju predaval doma in v tujini. Občasno je tudi pisal. Z ženo
Erno, Zrečanko, imata sina Dušana, ki je sodnik.
Zanimivo je bilo njegovo pripovedovanje o Kračunih. Kračun je
izviral s Frankolovega, Kračunka pa iz Cretveža v straniški fari. V Zreče so prišli pred več kot sto leti in začeli z dvema gostilnama, trgovino,
žago in lesno trgovino. Kračun je bil zelo podjeten in je kmalu postal
zreški župan. Pohorci so ga imeli radi. V Zrečah so se prirejali plesi, na
Brinjevi gori je poskrbel za romarje. Tam je dal narediti velik štant. Stregli so kislo juho, juho z mesom, golaž, vampe, pečenke, restan krompir, solate bolj malo. Pilo se je vino, mošt in pivo. Kovance so v okovanih kištah vozili v Zreče, spremljali pa so jih najbolj znani straniški in
zlakovski pretepači. Ko je Kračun v Zrečah kupil »zreški grad« in druga
poslopja, mu je kredit dala posojilnica na takratni Kunigundi. Hčerki
Ivanki z možem je v Oplotnici kupil trgovino.
Z začetkom zreške tovarne Unior je bilo po Dušanovem takole:
Kračunova hčerka Hanikaje z možem Francem Medvedom živela v Puli. V njunem stanovanju so se radi zbirali Slovenci, med njimi
tudi kovaški mojster 11 lasteč, zreški domačin, in llugo Bremec, mehanski mojster z Jesenic, ki sta bila oba zaposlena v ladjedelnici Uljanik.
Hanikaje po obisku v Zrečah pripovedovala, da oče išče nekoga, ki bi
začel s tovarno. Pod ugodnimi pogoji lahko dobi velik zidan mlin, stanovanjsko hišo, imenovano Grad, več pripadajočih manjših poslopij in
obsežna gradbišča. 11 lasteč je takoj rekel Hugu, da bi bilo to nekaj za
njegovega brata Milka, kajti pred nedavnim mu je pokazal pismo, kjer
mu sporoča, daje kot izumitelj prejel veliko denarja. V pismu ga je tudi
[trosil, naj poizve, če bi bilo kje kaj primernega za ustanovitev tovarne
kovanega orodja.
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Ko je inženir Milko Bremec (1890-1971, Ljubljančan), ki je končal dunajsko strojno fakulteto, izvedel za možnosti, se je odpeljal na
ogled. Najprej seje ustavil v Vitanju, naslednje jutro pa seje z vitanjsko
kočijo odpeljal v /reče. Tu ga je pričakal župan Kračun, slovesno oblečen v štajersko nošo (podobna lovski). Pogovori so se takoj začeli. Medtem je vitanjski furman razlagal Kračunovemu hlapcu, da bo »hofrat«
postavil tovarno v bolj primernem Vitanju. Bremeu pa je lokacija v Zrečab ustrezala, in ker Kračun s ceno ni pretiravanje bilo kmalu dogovorjeno. Inženirje bil povabljen na okrajno glavarstvo v Konjice. Celo kočijo so poslali ponj, vendar se Kračun ni dal in je v svoji kočiji peljal gosta v Konjice. Tam so velmožje nove vladavine pozdravili zamisel, da se
bo v konjiškem okraju zgradila tovarna, pri tem [»a ugotavljali, da imajo
Konjice največ prednosti.
In kakšni so bili prvi utrinki dela v novi tovarni? Zrečani so bili
polno zaposleni, kladiva so nabijala dan in noč, kovači so marljivo delali, pri tem pa zelo skromno živeli. Kovači in drugi delavci so prinesli
s seboj za malico kos kruha in steklenico »mošta« (sadjevca). Stavbe so
bile izredno skromne. Vodovoda še ni bilo, voda je bila za potrebe tovarne napeljana iz Dravinje. Ta je bila takrat še tako čista, da so lahko
iz nje pili.
Pa še tole: že Vodovnik je pel o zreških šmirarjih. Mnogi mislijo, da so to bili zašmirani kovači ali pa izdelovalci črnega kolomaza, po
Dušanovem pa so to bili tisti, ki so destilirali šmirolje iz iglavcev in ga
potem prodajali po celi Štajerski. Kupovali so ga pa rezarji, ki so rezali
merjaščke in bikce, da so z njim dezinficirali rano. Tisto olje je res smrdelo, medtem ko olje za mazanje koles ne smrdi.
Pred nedavnim mi je poglede na Zreče osvežil Anton Cveller,
Uniorjev upokojenec, ključavničar, šofer in krojač, predvsem pa poklicni gasilec (SO let) in nekakšen krajevni ljudski zgodovinar. Poleg Stranic, kjer seje 1. 1929 rodil, ga Zreče še posebej vznemirjajo. Na Prihovi si je sicer zgradil hišo, toda najrajši živi kar v Zrečah, v bloku. »Zreče so prečudovite in brez njih ne morem,« pravi. S svojim zanimanjem
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Tu je stala nekoč
graščina Jamnik
s cerkvico sv.
Pankracija.

za okolje, ljudi in pretekle čase je navdušil svoje tri hčerke, zlasti Zdenko Kejžar, znano novinarko in turistično delavko. Kol predsednik mladinske gasilske komisije, zadolžen za gasilski naraščaj, je že ničkoliko-
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krat predaval po raznih šolali. Beseda mu teče kleno, možato in tudi
nagajivo. Skratka, pravi človek, ki mi je kot nekakšen živi radio popestril lepo sončno popoldne - drugi dan našega sožitja v Evropski uniji
(2. maj 2004).5
Najprej sva se odpravila h Klemenjakom na Dobrovi - sploh sva
odkrivala zreški zahodni del, kije očem preeej zakrit in do sedaj precej
neznan, kjer pa so se v preteklosti morale dogajati zelo zanimive stvari. Gospodar nama je pokazal mesto, kjer je pred leti še tekel studenec
iz žive skale, imenoval naj bi se »Klemenov studenec«. Najverjetneje pa
bo to tisti »Cirilov studenec«, o katerem je pisal nekdanji zreški župnik,
znanstvenik in etimolog Matija Karba (Prlek iz okolice Ljutomera, v
Zrečah med leti 1892 in 1930). Nosil naj bi spomin na mimohod svetih
bratov Cirila in Metoda, Klemenjaki pa na relikvije sv. Klemena, ki sta
jih brata našla in takrat nesla v Rim. (Gre za sv. Klemena Rimskega, papeža in tretjega naslednika apostola Petra. Umrl je kot mučenec na Krimu leta 97.) Moj vodič Anton je pripomnil, da so »Cirilov studenec« imenovali tudi vodnjak, kije stal na vogalu nekdanjega zreškega župnišča,
nasproti sedanjega vhoda v Unior, po Cirilu in Metodu pa se imenuje
tudi zreški vodovod, katerega zajetje sva si ogledala.
Ko sva bila že blizu znanega gostišča pri Ančki, sva šla še tja; prijazni sin Peter, duhovnikov brat, nama je vljudno postregel s špricerjem. V dolini spodaj oz. jami sva slikala domačijo Pavlakov, kjer je nekoč stala graščina Jamnik. Čeprav pot do nje vodi daleč naokrog, sva
bila kmalu pri njej. Gospodar Milan nama je v nekakšni drvarnici pokazal ostanke zidov nekdanje jamniške cerkvice sv. Pankracija, od graščine pa ni ostalo nič. Anton je pripomnil, da so kamenje rabili, ko so
tam blizu, v Osredku, koncem devetnajstega stoletja odprli rudnik premoga. Milan si razlaga svoje hišno ime po zadnjem graščaku, ki naj bi
se imenoval Polak. Ker sva si želela ogledati tudi Pavlakovo jamo, kije
v strmem hribu takoj nad domačijo, nama je posodil žepno svetilko. Občudoval sem 75-letnega Antona, s kako naglico jo je ubiral po strmi,
..
. ■
.
.
|
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. . .
slabo vidni stezi, zraven pa pripovedoval, kaj bi se dalo narediti iz tega

5 Glej moj članek odkrivanje
bogastva Zreč v konjiških
Novicah,27. maj2004.
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zreškega bisera. Ko sva skozi skalnato špranjo vstopila, naju je
sprejel nekoliko razširjen prostor, na drugo stran pa seje širil
temen predor. Anton je povedal, da je 180 m naraven, naprej
- do Jelenkov v Zaborku - pa naj bi ga dali skopati graščaki
za potrebe bega pred Turki. Na apnenčastem svodu je iskal kapnikov in res našel nekaj odlomljenib nastavkov in nekaj vlažnih »seskov«. Navdušeno je hitel naprej, jaz pa sem bolj zaostajal, želel slikati, v duhu pa že kar čakal, da pridrvi po rovu
kakšen jamski medved, prihruini reka temnih voda ali pa se
v naju zakadi vsaj jata preplašenih netopirjev.
Zaustavila sva se še v Osredku pri Paholetih in iskala
sledov nekdanjega rudnika, ki naj bi obratoval med leti 1892
Cvelfer pred vhodom v
znamenito Pavlakovo
jamo.

in 1920. Zal je dvesto metrov globok vhod v rudnik že izginil, ogledala
sva si lahko le še betonski jašek s skrivnostnimi cevmi in karbidovko.
Čeprav sva prej precej hitela, sva se tu kar malo zadržala. Prijazna domačina sta nama lepo postregla. Od umetnega Zreškega jezera gorje pihljal prijazen veter, sprehajalci so uživali. Anton je izrazil bojazen, češ
kaj bi bilo, če bi se odprli zakopani jaški in bi nakopičena voda vdrla po
hribu proti jezeru.
Gledali smo tja čez, kjer se začenja strnjeno naselje, in še naprej.
Zreče, kijih do nedavnega skoraj ni bilo, res vedno bolj presenečajo, saj
počasi vstopajo v zgodovino. Njihovih turističnih točk je veliko, žal pa
še niso vse izkoriščene. Logično je, da so zadnja desetletja doživele takšen razcvet, pravzaprav pravi čudež, ko pa so morale bujno cveteti že v
davni preteklosti, že v prazgodovini in kasnejših rimskih in praslovanskih časih.
Pestro je bilo dogajanje v zreškem »jedru«, okoli cerkve, zlasti
tudi na njihovi drugi strani, na Brinjevi gori. Moji sogovorniki so mi kazali in razlagali, kje je bila nekdanja zreška žička pristava, kje sta bila
nekdanja zreška gradova Frojdenberk in Lušperk, kje št; dva zreška rudnika. Vse nas je zanimalo vedenje o začetkih, času in načinu poseljenosti zreškega Pohorja, o žagarstvu in mlinarstvu na naših potokih,
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o razlagi priimkov in ledinskih imen. Žal je dr. Jože Koropee že pokojni. prav tako ing. Franjo Sgerm, toda tu so še druga imena, ki bi lahko
posvetila na te in podobne stvari, npr. dr. Anton Ožinger, dr. Jože Mlinaric in še kdo.
Sicer so pa o Zrečah že precej pisali, npr. profesor Janez Koprivnik, zreški župnik Matija Karba, umetnostni zgodovinar dr. Avguštin
Stegenšek, dr. Pavle Blaznik, arheolog Stanko Pahič, zgodovinarji Jože
Curk, Emil Lajh in Jože Višnjar. Vse te in druge sem že tudi sam navajal
in povzemal.6 Mimo Jurija Vodovnika pa vendar ne morem!

Zreče in Zrečani, »le na noge«!
Ker se zadnjih nekaj let veliko ukvarjam z našim ljudskim pesnikom Jurijem Vodovnikom,7 se mi zdi logično, da se v tem prispevku tudi
vprašam, kako je on gledal na Zreče in kako jih je doživljal.
Kot Skotila rja n je bil Vodovnik vsaj od začetka gotovo bolj usmerjen na zahodno stran, v Vitanje, kot pa na južno v Zreče in naprej v Konjice. Treba je namreč vedeti, daje Skomarje tiste čase spadalo pod vitanjsko gospostvo in Vodovnik je moral recimo za poroko dobiti dovoljenje od tam. Tudi po cerkveni plati je Skomarje sprva spadalo pod vitanjsko župnijo, dokler ni leta 1787 dobilo kot kuracija določeno samostojnost. Vitanje je tudi bilo večje, bilo je trg, kjer so bile trgovine, obrtne delavnice, več gostiln; tam so se tudi prirejali odmevni sejmi. Tudi
zdravnik oziroma ranocelnik je bil tam. Ni čudno, daje Vodovnik Vitanju zapel kar nekaj pesmi in v vseh ga hvali in slavi.
0 Zrečah, zlasti pa o Konjicah, ni bil tako gostobeseden, vsaj po
znanih pesmih sodeč. Zanimanje za to stran Pohorja se je le počasi večalo, nekako vzporedno z nagibanjem politične in cerkvene oblasti; danes se Skomarje v obeh stvareh veže na to stran, politično spada pod zreško občino, cerkveno pa pod konjiško dekanijo. V Zrečah takrat Vodovnik tudi skoraj ni imel kaj iskati, razen morda v kakšni gostilni. Vitanju
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so bile podobne le Konjice. Tam seje odvijalo podobno življenje kot v Vitanju, le daje za Skomarjana Vodovnika to bilo nekoliko predaleč. Najpogosteje jih je obiskal tako mimogrede, recimo ko je šel z doma za kakšen mesec in je hodil in prepeval po frankolovski, črešnjiški pa po špitalski fari za Konjiško goro. Od tam ga j«; pot gotovo vodila skozi Konjice
in Zreče, dokler ni doma na Skomarju veselo »zašpilil klobase«.
Kar zadeva zgodovino Zreč z okolico, ne najdemo pri Vodovniku prav veliko slavilnega. Za ostanke gradov Lušperk in Frojdenberk verjetno niti ni vedel, saj je prvega nekoliko raziskal šele dr. Avguštin Stegenšck in ga leta 1909 objavil v svoji knjigi Konjiška dekanija, drugega pa je odkril nekako ob istem času zreški župnik Matija
Karba, ki je v Zrečah deloval med leti 1892 in 1930. Da bi bil kdaj povedal kakšno pesem v zreški cerkvi, o tem izročilo ničesar ne pove,
pač pa je ohranjena pesem na čast romarjev na Brinjevi gori iz leta
1846. Zal je pesem bolj nabožnega značaja kot zgodovinskega in krajepisnega. Dokazuje pa to, daje Vodovnik hodil na romanje na Urinjevo goro, da je tja vodil svoj*; romarske skupine, jim prepeval in pripovedoval zgodovino teh krajev, kolikor in kakor jo jc pač poznal. Gotovo je kdaj zavil tudi k sveti Neži in k sv. Martinu, čeprav o tem nimamo kakšne pesmi.
Pač pa omenja Vodovnik zreško graščino Jamnik, in sicer v pesmi o svojem prijatelju, muzikantu Cvirnu. V eni izmed »treh« pesmi o
njem pravi, daje bil oče tega »nenavadno nadarjenega« godca najprej liismarekov vojščak, nato pa v službi v graščini Jamnik. Potem seje poročil v Oplotnico in tam se je potem rodil ta Cvirn, ki se je kasneje izučil
za krojača, talent pa gaje zapeljal v godčevski stan, daje s svojo skupino
potem igral po celem južnem Pohorju in menda še širše. On j«; hi 1 tudi
med tistimi, ki so igrali pri skomarskih Irščih, ko je bilo godcev več kot
svatov, in na Kunigundi, ko je nastal pretep pri Godnetih v vasi Gorenje. Ce danes slišimo po teb krajih glagol cvirnati, cvirnali ga v pomenu igrati, »kronati ga« in podobno, bo to najbrž spomin na tega slavnega godca.
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Podoben pretep se je nekoč zgodil tudi v Zrečah »na štantu«. V
kratki pesmi Vodovnik pove, kolikor pač sme, da so se stepli fantje domačini, in sicer zaradi »ofra« na Brinjevi gori, ki naj bi ga eden izmed
njih uporabil zase. Pesnik jih svari, naj se ne tepejo, ker bi bilo zelo grdo,
če bi jih gnali v Celje v zapor. Kaj pravzaprav pomeni tista oznaka »na
štantu«? Lahko bi pomenilo najemno stanovanje, lahko pa tudi »plač«
s stojnicami, »štanti«. V slednjem primeru se takoj spomnimo prigode,
o kateri mi je pravil moj daljni sorodnik in tudi daljni Vodovnikov sorodnik, Alojz Vodovnik iz Oplotnice. Ce njegovo pripoved malo razširimo, bi se glasila takole:
Nekoč naj bi škof Slomšek birmal tudi v Zrečah. Po končani slovesnosti (morda seje takrat odvil tudi zgoraj omenjeni pretep?) naj bi si
Slomšek zaželel pesmi, zato je vprašal, če je morda tam kje kakšen pesnik. Vse kaže, da se je Slomšek le delal, da nič ne ve, v resnici pa je vedel, daje tu nekje njegov stari znanec Jurij, ki gaje obiskoval že pri Novi
Cerkvi, potem pa veliko romal v vse tiste kraje in postojanke, kjer je deloval in pridigal ta znameniti štajerski in slovenski »Ciceron«, nadvse
priljubljeni pesnik. Na Slomškovo vprašanje Zrečani verjetno niti niso
omenili Vodovnika, ampak so raje kar poslali po njega. Pa pride pred
škofa starček, siromaček z narobe obrnjenim košem na ramenih. Ko je
snel klobuk, se je zasvetila njegova obilna pleša. Ko pride pred škofa,
poklekne in poljubi rob njegovega oblačila, Slomšek pa ga dvigne in posadi poleg sebe na stol. Pri svojem obilnem deluje bil njegov obraz sicer
nekoliko pozabil, takoj seje pa spomnil, ko je bil omenjen priimek Vodovnik. Obraz mu je kar zažarel. Vodovnik mu je pri priči moral zapeti
pesem o sebi, zlasti tisti dve kitici, ki ju je posvetil Slomšku ob njegovem
prihodu v Vitanje, na poti v Celje za opata ... Nato gaje Slomšek nekoliko preizkusil, rekel mu je namreč, naj napiše pesem o slavju v Zrečah.
Na razpolago mu je dal le malo časa. Vodovnik pa je odšel na most čez
Dravinjo, se ulegel nanj, prisluhnil valovanju vode in kmalu je imel sestavljeno lepo pesem, z melodijo vred. Sam Slomšek seje nemalo čudil,
kako hitro in kako dobro je bilo vse skupaj narejeno, pa tudi izvedeno.
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(na naslovnici
Mišičeve zbirka o
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Od tistega časa je bil Vodovnik nemara pogosteje na obisku v Zrečah in bolj priljubljen pri Zrečanih, pa tudi pretili inu niso več. Ze takrat so mu odpustili tisto pesem o »šmirarjih«; še zapeli sojo skupaj z
njim ter jo kasneje vzeli za nekakšno himno. Tudi so ga prosili na obisk
po domovih, ga tam pogostili in slavili. In ko jih je dodobra spoznal,
jim je zopet zapel pesem, zlasti je rad imel zreške kovače. Tudi so se mu
priljubili radanski vaščani, zato jih je opeval. Obe pesmi najdeš v prvi
knjigi o Vodovniku.
In zakaj je Vodovnik imenoval Zrečane »šmirarje« in »kramarje«? Po mnenju nekaterih, tudi dr. Mišiča, naj bi bih v Zrečah proizvajali šrtiir, to je mazivo za mazanje koles in ga potem prodajali naokrog.
Drugi, med njimi tudi pokojni Dušan Medved, kot je bilo že omenjeno,
pa so bili drugačnega mnenja. Ker Vodovnik pravi, da je tisti s mir smrdel kot kuga, je bolj verjetno, daje to l>ila neka maža, s katero se je namazalo bikca pri rezanju, l ista maža je res obupno smrdela. Oba, tako
Dušan kot tudi njegova žena Erua, sta se tega spominjala. Ona je povedala, da recimo v cerkvi nisi dolgo zdržal ob takem šmirarju. Tako mazivo naj bi bili Zrečani resnično izdelovali, pa tudi prodajali naokrog,
torej so res bili šmir ar ji in kramarji.
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No, naj bo tako ali drugače, v tistem »Le na noge, le na noge«
je tudi nekaj preroškega. Kakor da je Vodovnik slutil, da čaka Zreče
in Zrečane še velika zgodovina, zato jih poziva, naj vstanejo, naj gredo korajžno na pot. Nič hudega, če so zašmirani, od šmira in morda kovaških peči vsi zamazani in črni. Skromni so, delavni, pridni in dobri,
zato bodo visoko povzdignjeni, kakor pravi tudi pismo (Matej, 25, 21):
»Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom
postavil!«
Končajmo s priredbo omenjene pesmi, za katero me je v duhu
»pooblastil« in »navdihnil« sam Jurij; na letošnji proslavi njegovega rojstnega dne in godu smo jo po njegovem končanem originalu takole skupno zapeli:

Le na noge, le na noge,

Srečo snuje kmečka roka,

naši dragi Zrečani,

kuje jo kovaška dlan,

saj ste srečo dočakali,

zibelka pa zagotavlja

da meščani zdaj ste vi.

tudi jutri sončen dan.

Drago naše mesto /reče,

Naše Terme, naša Rogla,

bodi nam pozdravljeno,

naš prelepi gorski svet,

ti si temelj naše sreče,

milo vse kot zvon nas vabi,

tebi himno pojemo.

v Zrečah je lepo živet'.

Hodi lepo, bodi srečno

Le na noge, le na noge,

tu pod srcem Pohorja,

vsi ponosni Zrečani,

tu prijetno je živeti,

saj ste srečo dočakali,

tukaj radi smo doma.

da meščani zdaj ste vi.

Drago

Medved

13.

FORMA VIVA

Forma viva' je v Zrečah nastala leta 1973, v času torej, ko so nekatera slovenska mesta že poznala to svojevrstno obliko likovnega ustvar-

Drago Medved,
publicist

janja na prostem. Smisel takšnega delovanja je v bogatenju urbanih, pa
tudi drugih prostorov z likovnimi deli, ki te prostore estetsko in duhovno dopolnjujejo.
Prvo formo vivo je leta 1959 organiziral Kari Prantl2 s sodelavci
v kamnolomu pri Sankt Margarethen na Gradiščanskem v Avstriji. Na
njej je sodeloval tudi slovenski akademski kipar Janez Lenassi,1 nasle4

dnje leto pa še akademski kipar Jakob Savinšek. Ideja ju je navdušila
in sta jo prenesla v Slovenijo. Leta 1961 je v Portorožu in Kostanjevici
na Krki že delalo 16 kiparjev, od tega štirje iz tedanje Jugoslavije, ostali pa iz drugih držav. Leta 1964 so odprli delovišče tudi na Ravnah na
Koroškem in leta 1967 v Mariboru.5 Pozneje so vsa ta delovišča zašla v
težave zaradi pomanjkanja denarja.
Zreče so kot kovaški kraj pritegnile kiparja Vasilija Cetkoviča, ki
je v sedemdesetih letih živel in delal sprva v Zadobrovi pri Celju, nato pa
na Prekorju pri Škofji vasi.6 Rad je raziskoval kiparske materiale in ambiente, iz katerih so ti izhajali. Ustvarjal je v zreškem Uniorju in Cometu, Keramični industriji Liboje, v celjski tovarni EMO, v Impolu v Slovenski Bistrici, sodeloval je s steklarji v Rogaški Slatini.

1 Forma viva: živa oblika.
2 Kari Prantl, avstrijski kipar i/.
Potscbinga, rojen 5. novembra 1923.
3 Janez Lenassi, akademski
kipar, rojen 3. 7. 1927 v
Opatiji, diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani in končal speeialko
pri F. Smerduju in B. Kalinu.
4 Jakob Savinšek, akademski
kipar, rojen 4. 2. 1922 v
Kamniku, umrl 17. 8. 1961 v
Kirehcimu pri Wiirzburgu v
Nemčiji), diplomiral na Akademiji za likovno umetnost
v Ljubljani, končal speeialko
pri B. Kalinu in se izpopolnjeval na Dunaju, v Parizu in
Londonu.
5 F.nriklopedija Slovenije 3,
Ljubljana, 1989, str. 131.
6 Vasilije Cetkovič Vaško danes
živi in dela na Ivanovem
hribu v Kogaški Slatini.
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V zreških kovačnicah je spoznal tako tradicionalne oblike kovanja kakor tudi najsodobnejše tehnike in tehnologije, ki jili je uvajalo
ambiciozno podjetje Unior pod vodstvom prodornega in inovativnega
direktorja, inženirja Marjana Osoleta.7 Po značaju sta si bila podobna:
Cetkovič ambiciozen, ustvarjalno nemiren, raziskujoč in eruptiven, direktor Uniorja Osole poslovno prodoren in vizionarski. V tedanji čas je
vnašal nov način razmišljanja o vodenju in delovanju podjetja v obstoječem gospodarskem in družbenem sistemu.
Kiparjevo zamisel, da bi tudi Zreče iinele svojo formo vivo, saj imajo za to ustrezne lokacije in kiparske materiale - predvsem železo oziroma jeklo in pohorski les -, je Marjan Osole takoj sprejel z zahtevo, da ima
kot kiparski material prednost jeklo. Nastal je upravni odbor za izvedbo forme vive. V njem so bili predstavniki vseh sodelujočih skupnosti in
ustanov, ki so pripomogle k izvedbi tega obsežnega projekta. Predsednik
upravnega odbora je bil Marjan Osole, in sicer kot predstavnik Uniorja,
ki je tudi finančno prispeval levji delež k izvedbi forme vive, ter kot predsednik Turističnega društva Zreče, umetniški vodja je bil kipar Vasilije
Cetkovič Vaško, člani pa Franc Selili v imenu Kulturne skupnosti občine
Slovenske Konjice, Konrad Sodin iz občinskega sveta Zveze kulturno-prosvetnih organizacij občine Slovenske Konjice, Karli Arlič v imenu KrajevMarjan Osole, rojen 29. 3.
1924 v Celju. Diplomiral je
1952 na Tehniški fakulteti v
Ljubljani. V več podjetjih je
bil zaposlen kot vodja proizvodnji; in je uvajal nove tehnologije. Tako je prišel tudi leta
1968 v Zreče, kjer je bil do
leta 1990 glavni direktor in
je kovaški obrat spremenil v
moderno industrijo Unior,
vzpostavil pa je tudi turistično vizijo kraja in zreškega
Pohorja. Tako je na Rogli
nastal sodol>en smučarski
center in znotraj 1'niorja tudi
pomembna turistična dejavnost. V času njegovega bivanja
in delovanja v Zrečah, kjer je
bil dolga leta tudi predsednik
turističnega društva, se je kraj
močno razvil in razširil.

ne skupnosti Zreče, Kari Kuzman kot predstavnik Uniorja, Štefan Nemeš
kot direktor Cometa, Bogomil Fogelsangv imenu Kulturno-umetniškega
društva Svoboda Zreče in novinar Drago Medved iz Novega tednika in
Radia Celje, danes bi rekli kot predstavnik za stike z javnostjo.
Upravni odbor je sestavil Pravilnik delovanja forme vive, ki ga je
[»»trdila skupščina Kulturne skupnosti občine Zreče. V njem je tudi zapisano, daje to prvi katalog in da bodo sproti, kakor bo rasla forma viva,
izhajali tudi novi. Zal se to ni zgodilo, ker je forma viva uradno prenehala z delom leta 1975, čeprav so pozneje, vse do leta 1978, še nastajala kiparska dela.
Bistvena za izvedbo likovnega simpozija je bila vizionarska pripravljenost vodstva Uniorja, da sprejme pobudo kiparja in jo vpne v
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Vasilije Cetkovič
Vaško, 197;}

dogajanje kraja in občine. Zato ni naključje, daje pri nastanku forme
vive sodelovalo tudi zreško podjetje Comet, saj je kipar Cetkovič iz izdelkov te tovarne izdeloval cele cikle kiparskih stvaritev. Tedanji direktor Cometa Marjan Nemeš seje zelo zavzemal za sodelovanje pri izvedbi forme vive.
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Zreška forma viva je organizacijsko in finančno posegla v celoten
prostor tedanje občine Slovenske Konjice, saj je direktor Uniorja Marjan
Osole vztrajal, da Zreče ne smejo same nositi bremena njene izvedbe,
čeprav bodo skulpture stale v Zrečah. Zagovarjal je namreč tezo, da bo
njihova pojavnost v prostoru zelo pomembna za celotno kulturno podobo občine in bodo hkrati simbol naklonjenosti sodobni likovni umetnosti, ki naj bogati urbana okolja kot njihov sestavni del. Tudi tako je hotel
opozoriti na nove poglede na turistični razvoj kraja, v katerem je videl
kulturo in umetnost kot nepogrešljivi sestavini kvalitete življenja.
Likovna dela pod oznako Forma viva Zreče so nastala v letih
1973-1975. Kipar Vasilije Cetkovič Vaško je zbral ob sebi še akademske
kiparje Toneta Lapajneta, Dušana Tršarja, Moma Vukoviča, Boštjana
Putriha iz Ljubljane, s Ptuja Viktorja Gojkoviča, iz Novega Sada Ljuboinira Denkoviča in iz Benetk japonskega kiparja Masayukija Nagaseja.
Vasilije Cetkovič Vaško je bil rojen leta 1938 v Lepencu pri Bijelom polju v (irni gori. Po Meštrovičevi mali akademiji v Splitu je obiskoval Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in pri prof. Zdenku
Kalinu leta 1968 diplomiral. V začetku sedemdesetih let je začel z intenzivnim kiparskim delom v svojem ateljeju v Zadobrovi pri Celju in v
tistih tovarnah, v katerih je našel zanimive materiale za svoje zamisli.
Tako seje kmalu seznanil tudi z jeklenimi odkovki, ki so jih kovači v
Uniorju izdelovali za avtomobilsko industrijo. Z enako vnemo seje lotil
obdelave osnovnih elementov za bruse v zreškem Cometu. Kakor je iz
jeklenih odkovkov nastal obsežen ciklus Ominozen, tako je iz elementov za bruse nastal cikel Objekti, ki jih je tudi barvno analiziral. Uspešno je združeval industrijske materiale velikih serij v individualne umetniške stvaritve. Svojo prvo skulpturo v Zrečah je postavil kot spomenik
padlim borcem NOV in ne v sklopu forme vive.
Za formo vivo je izdelal štiri skulpture in relief na fasadi osnovne
šole. Prva, z naslovom Objekt 1973, stoji pri avtobusni postaji na spodnji
cesti skozi Zreče. Sestavljajo jo jekleni odkovki v obliki dveh jeder v vertikalni povezavi, vse pa stoji na podstavku z opečno oblogo.
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Tone Lapajne, 1977

Naslednje leto je nedaleč od vhoda v tovarno Unior nastala skulptura z velikim jedrom iz jeklenih odkovkov, ki je vpeto na tri vertikalno postavljene cevi. Deluje zelo monuinentalno. Istega leta je postavil
še eno skulpturo v zgornjem delu naselja Zreče, na kraju, kjer se cesta
začne spuščati v spodnji del. Naslovil jo je Objekt asociacije, sestavljena
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pa je iz delov starih črpalk, ki jih je dekorativno povezal z jeklenimi odkovki. Je edini kipar, ki je v sklopu forme vive postavil tudi skulpturo
iz brusnih elementov iz Cometa. Stvaritev stoji neposredno ob osnovni
šoli in je prav tako nastala leta 1974 pod naslovom Objekt brusi. Kipar
je postavil vertikalno os in nanjo montiral različne velikosti brusnih
ploskev v obliki kroga. Tako je dosegel ritmično razčlembo jedra skulpture. Na fasadi osnovne šole je relief harizontalne konstrukcije kovinskih profilov.
Tone Lapajnc je bil rojen leta 1933 v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral na Akademiji za likovno umetnost. Pred Zrečami je že sodeloval na kiparskem simpoziju v Smohorju (Hermagor v Avstriji). Tone
Lapajne je znan kot eruptiven ustvarjalec elementarnih stvaritev, pri
katerih rad uporablja naravne materiale. Znan je njegov cikel Barje,
pri katerem je uporabljal barjansko zemljo tudi kot neposredni barvni material. Za sodelovanje v Zrečah seje odločil zaradi zanimive možnosti kombiniranja lesa in železa. Tako je leta 1975 nastala skulptura
Kovaško nakovalo. Spodnji jekleni del nosi zgornjega, ki gaje kipar iz
hrastovine oblikoval v posamezne elemente, ki spominjajo na kovaške
modele, po konstrukciji pa je skulptura blizu arhetipskemu videnju
živopisne trdoživosti pohorskega človeka. Elemente je živo pobarval.
Delo sta odlikovali čista kiparska forma ter odlično poznavanje materiala, na katerega se je kipar z dletom podpisoval dosledno in likovno slikovito, izpovedno. Tako je nastalo veliko kovaško kladivo iz štirih kubičnih metrov hrastovine. »Težka hrastovina je počasi dobivala
novo podobo. Zložena na tleh v obliki štirioglatih tramov, razrezanih
na osnovne profile, je z dotikom kiparjevega dleta dobivala novo vlogo«.1® Zal je zob časa zabrisal sled za to zanimivo in po svoje atraktivno
skulpturo, ki je tudi v kovaških Zrečah ostala zvesta svojim sestram
iz »barjanskih butar«. Blizu vhoda v tovarno Unior pa je leta 1975 postavil kovinsko skulpturo z naslovom Kovaški stroj, ki stoji še danes.
8 Drago Medved: Forma viva
Zreee 1973-75 (poglavje o
TonetuLapajnciu).

Umetnik je z vertikalno postavitvijo sledil čisti kiparski formi, ki de.
luje elegantno, sporočilno.
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Dušan Tršar je bil rojen leta 1937 v Planini pri Rakeku. Diplo
miralje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in leta 1966 kon
eal specialko za kiparstvo pri prof. Zdenku Kalinu, /c pred Zreča m i j(
sodeloval na kiparskih simpozijih, leta 1969 na Ostrožcu in 1972 v Ko
stanjeviei na Krki. Kipar je znan po svojem subtilnem iskanju mehkih
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Momo Vukovič, 1973
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valovitih oblik, ki jih je znal močno izrazili v svojem kiparskem ciklu
luminoplastik - svetlečih se skulptur iz pleksi stekla. V Zrečah je ostal
zvest tej osnovni liniji. Nastali sta dve skulpturi z naslovom Objekt v
modrem I in Objekt v modrem II; prva stoji ob spodnji cesti nasproti
bencinske črpalke, druga pa pod vzpetino, na kateri je naselje Nova Dobrava. Obe skulpturi je pobarval modro. Objekt I je postavljen v okvir,
enako kot njegove luminoplastike. Sporočilnost obeh skulptur izhaja iz
osnovnega problema konstrukcije, saj je v tistem času močno izhajal iz
konstruktivizma.
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Momo Vukovic je bil rojen leta 1935 v Ivangradu v Črni gori. Sprva je končal šolo uporabne umetnosti v Hercegnovem, v razredu profesorja Voje Staniča, Akademijo za likovno umetnost pa je končal v Ljubljani pri profesorju Francetu Smerduju in kiparsko specialko pri profesorju Zdenku Kalinu. Ob kiparskem ustvarjanju tudi slika, predvsem pa
se ukvarja z restavratorstvom, največ na sakralnih objektih.
Na zreški formi vivi je ustvaril dve skulpturi. Najprej je leta
1974 nastala Makova kompozicija, zelo razčlenjena skulptura, sklenjena v krog, napolnjen s številnimi enakimi elementi, ki simbolizirajo jedro makove glave, celotna skulptura pa je makovo seme. Sprva je
tudi stala ob spodnji cesti, zdaj pa je pred kovinarsko šolo in je dobro
ohranjena.
Druga skulptura, ki je nastala leta 1975, se imenuje Jabolko. Stoji na lokaciji ob spodnji cesti, malo naprej od Tršarjevega Objekta I. Na
visokem podstavku je odprto jedro, ki simbolizira sadež. Dve polobli
sta sestavljeni iz manjših elementov, ki so tudi barvno obdelani. Obe
skulpturi Moma Vukoviča predstavljata avtorja, ki so mu blizu oblike iz
organskega sveta, torej sadeži in stročnice ter njihova jedra in notranja
razčlemba. To je vneslo v zreški kiparski prostor, kjer vendarle prevladujejo bolj zaprte forme večjih dimenzij, opazno osvežitev.
Boštjan Putrih je bil rojen leta 1947 v Ljubljani, kjer je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in opravil kiparsko specialko pri
profesorju Zdenku Kalinu. Studijsko seje izpopolnjeval v Benetkah in
Londonu. Sredi sedemdesetih seje ukvarjal z aluminijastimi konstrukcijami in eno takih je postavil tudi v Zrečah, stoji pa v nizu drugih
skulptur ob spodnji cesti, nasproti tovarne Unior. Za njegovo skulpturo
z imenom Modular, ki jo sam uvršča v cikel Neogeneza, nastala pa je leta
1976, so značilne tanjše cevaste vertikale na visoki betonski podlagi, na
katerih je gradil ostale ploskovne aluminijaste elemente.
Ljubomir Denkovič je v Zreče prišel iz Novega Sada, kjer je bil
profesor na Akademiji za likovno umetnost. Leta 1977 je postavil elegantno skulpturo v obliki kroga, sestavljenega iz kovaških elementov,
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posamičnih odkovkov, ki v krogu delujejo zelo ritmično in elegantno.
Skulptura stoji v nizu drugih skulpturob spodnji cesti.
Viktor Gojkovič seje rodil leta 1945 na Ptuju. Kiparstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Zdenku
Kalinu, diplomiral pa pri profesorju Dragu Tršarju. Obiskoval je specialko za konservatorstvo in restavratorstvo in jo končal leta 1973 kot zadnji učenec profesorja Mirka Subica. Bil je med ustanovnimi člani mednarodne likovne skupine Junij.9
Kot kiparje postavil več javnih spomenikov, zlasti po štajerskih
mestih, znan pa je kol vrhunski portretist. V Zrečah je; postavi I skulpturo na štirih visokih vertikalah, ki jih je »oblekel« v spiralaste vijuge iz
odkovkov in tako dosegel izjemno dinamično celoto. Skulptura stoji ob
Tršarjevi na spodnji cesti.
Masayuki Nagase seje rodil leta 1940 v japonskem mestu Kyotu, v Zreče pa je leta 1976 prišel iz Benetk, kjer je takrat bival. Sicer pa
je od leta 1979 do 1998 živel v slovenski Istri, v vasi Marušiči, nato pa
je odšel v ZDA. V Zrečah je postavil tri skulpture. Ene žal ni več, ker jo
je uničil zob časa, kot jekleni štirioglati masiv v obliki grede pa je stala blizu bencinske črpalke, na listi strani, od koder vodijo stopnice na
zgornji del naselja, v Dobravo.
Druga skulptura stoji, ali bolje rečeno leži, nedaleč stran, na zelenici pred vhodom v tovarno. Sestavljena je z dveh krakov, ki se stikata v
manjšem jedru, to pa deluje kot osrednji vezni člen kompozicije.
Blizu je še tretja skulptura, ki je še najholj podobna bumerangu;
(

) Mednarodna likovna skupina
Junij je dobila ime po juniju
zato, ker so vsi ustanovni ('lani rojeni v juniju (akademski
slikar Slane Jagod ie, akademski kipar Viktor Gojkovič,
akademski slikar llarald
Draušhaher in akademski
slikar Knver Kaljanae). Imela
je več sto zunanjih elanov
in sodelavcev i/, vsega sveta,
njena obsežna zbirka je danes
hranjena v Arhitekturnem
muzeju Slovenije v Ljubljani.

leži na travnati površini, njen vrh trikotne oblike pa je obrnjen v kot
zelenice. Vse te Nagasejeve stvaritve so značilne za njegov tedanji konstruktivistični slog.
V Zrečah je v okviru forme vive delal tudi francoski kipar Charles Fauvrier, ustvarjalec skulpture, ki stoji malo naprej od prve Tršarjeve, na desni strani spodnje ceste v smeri osnovne šole, nasproti bencinske črpalke. Gradil jo je z izmenjujočimi se okroglimi in pravokotnimi
oblikami železnih elementov, ki jih je postavil v vertikalo. V Zreče ga je
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l.jubomir Denkovic,
1977

povabil direktor Uniorja Marjan Osole, saj je tedaj Unior že močno sodeloval s francosko avtomobilsko industrijo, zlasti z Renaultom.
Kaj nam sporočajo kiparska dela zreške forme vive? Predvsem so
odraz posamičnih, individualnih pristopov avtorjev pri reševanju nalog, ki so se jih lotili na formi vivi. Skupni imenovalec jim je popolna zvestoba dotedanjim slogovnim opredelitvam. Zamenjali so samo
ustvarjalno okolje in večina tudi materiale. Cetkovič je že doslej v Zrečah najpogosteje uporabljal železo in jeklo ter brusne elemente, nikoli pa lesa. Dušan Tršar se je v tistem obdobju največ ukvarjal s pleksi
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steklom, Tone Lapajne pa z lesom in se mu zato tudi v Zrečah ni hotel
odpovedati. Momo Vukovičje za svoja organska jedra in sadeže uporabljal les in druge »mehke« materiale in seje v taki dimenziji prvič lotil
kovine, pri tem pa ostal zvest motiviki in slogovni opredelitvi.
Gojkovič je naklonjen široki paleti uporabljenih materialov in je
zato v Zrečah izkoristil priložnost bližine železa oziroma jekla in iz trdega in na videz hladnega materiala postavil izredno lahkotno ter po
sporočilu poetsko skulpturo.
Denkovič je bil tedaj znan estet, uveljavljen na mnogih kiparskih
simpozijih nekdanje Jugoslavije, in tak je tudi njegov krog, ki je nastal
iz jeklenih odkovkov. V jedru, ki ga obkroža obod, je veliko prostora in
ta praznina, neobremenjena z drugimi elementi, lepo kontrastira krogu, v katerem se nahaja.
Vsi kipurji so obdržali svojo tedanjo interesno smer. Cetkovičje
naprej gradil z jeklenimi odkovki, ki so ga zaposlovali kol posamični
elementi, vendar so šele v večjem številu postali skulptura. Kiparja so
zaposlovali kar nekaj let in je z njimi ustvaril tudi več javnih skulptur
v drugih krajih, na primer v Zaleu, Slovenskih Konjicah in Velenju, ter
samostojni cikel Ominozen, ki gaje razstavil v mnogih galerijah. Enako je bilo z brusnimi elementi, kjer je uporabljal tudi žive barve, kot sta
zelena in modra, medtem ko je skulpture iz jeklenih odkovkov dosledno
[>atiniral samo s črno barvo.
Tone Lapajne je v tistih letih intenzivno živel s svojimi barjanskimi
arhetipi, sam zraščen z lesom in njegovim tkivom. Zato se tudi v Zrečah
ni ločil od njega. Njegova skulptura kovaškega kladiva je zaradi številnih
elementov, ki jih je vgradil vanjo, vsakega pa posebej kiparsko obdelal z
dletom v samosvojo formo, delovala kot nekakšen totem, kot hommage
kovaštvu. Žal jo je zob časa uničil. Skoda, ker je niso znali vzdrževati, kot
to uspešno počnejo z lesenimi skulpturami v Kostanjevici na Krki.
Dušan Tršar je v tistem času ustvarjal luminoplastike iz pleksi
stekla in imel tudi razstavo v celjskem Likovnem salonu leta 1975, da
bi z njo opozoril na svoja iskanja novih podob tretje dimenzije. Da seje
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Charles Fauvrier, 1977
Vse fotografije
Drago Medved

lotil velike jeklene konstrukcije v Zrečah, je bilo skoraj neverjetno dejanje, s katerim pa je dokazal, kako prav je ravnal, daje ostal zvest čistim
linijam, ki jili je uveljavljal pri luminoplastikah. Pokazalo se je, kako
tudi v večjih formatih in v drugem materialu delujejo veličastno, kiparsko v vseh pogledih.
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Momo Vukovic seje znašel v Zrečah pred podobnim izzivom kot
njegov kiparski kolega Dušan Tršar. Jedra in sadeže je doslej oblikoval
in ustvarjal predvsem v lesu, tu pa seje znašel z »mehkimi linijami pred
trdim, hladnim materialom«. Znal gaje izkoristiti v njegovi oblikovalski
možnosti. IVI ikro elemente je zasnoval tako, da so v celotni kompoziciji
delovali, čeprav dokaj razčlenjeni, enovito in skladno.
Umetniški vodja forme vive Zreče Vasilije Cetkovič Vaško je izbral kiparje, ki so bili tedaj na vrhuncu svoje umetniške angažiranosti
in so še danes reprezentativni predstavniki svojih slogovnih usmeritev.
Stanje, v kakršnem so skulpture danes, je različno. Izkušnje krajev, v katerih so forme vive pustile sledi v prostoru že prej kot v Zrečah,
so take, da je treba skulpture vzdrževati. Ze postavljati jih je treba v
skrbno načrtovano okolje, zato da jih poznejši posegi ne degradirajo ali
celo obsodijo na propad.
Okoli Tršarjeve in Fauvrierjeve skulpture ob spodnji cesti, nasproti bencinskega servisa, so nasadili drevje, ki je danes že tako visoko, da ogroža pogled na skulpturi, ju zakriva in potemtakem degradira.
Tršarjeva kaže tudi prve znake korozije v spodnjem delu, na mestu, kjer
je stik med okvirjem in jedrom.
Lapajnetov Kovaški stroj ob parkirnem prostoru tovarne Unior je
zrel za patiniranje oziroma za ustrezno zaščito, spodnji del pa je že močno napadla korozija; če ne bodo skrbniki skulptur lorme vive pravočasno poskrbeli zanjo, bo postala tudi nevarna.
Cetkovicev objekt iz leta 1974 ob parkirišču oziroma avtobusni
postaji je že ves obdan z drevjem, prometnim znakom za avtobusno postajo in obcestno svetilko. Vsekakor neprimerni »spremljevalci« skulpture, ki je po svoji kiparski in likovni formi zelo čista in samosvoja.
Gojkovičeva in vse skulpture od nje dalje ob spodnji cesti niso
označene z imen i avtorjev, imenom skulpture in letnico nastanka. To je
kar pet skulptur samo na tej lokaciji. Imena nimajo niti Tršarjeva in Fauvrierjeva skulptura nasproti bencinskega servisa ter Cetkovičeva iz brusnih kamnov, enako tudi ne njegov reliel na fasadi osnovne šole.
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Uvod
V tem kratkem orisu razvoja športnih dejavnosti na področju občine Zreče je predstavljena bogata in raznolika dejavnost občanov, ki so
delovali ali še delujejo v različnih klubih, katerih število seje izjemno
povečalo po osamosvojitvi Slovenije, še zlasti pa po nastanku občine
/reče. Vsekakor pa ne bi bilo toliko dejavnosti, če ne bi bilo toliko ljudi, ki organizacijsko delo opravljajo prostovoljno in brezplačno. Niso pa
prikazane vse prireditve in tekmovanja v posameznih klubih, prav tako
ne vsi sodelujoči, Bralca želim seznaniti le s pomembnejšimi dogodki
in dosežki. Zgolj omenjeni so tudi začetki športne dejavnosti, saj zaradi
pomanjkanja pisnega gradiva s področja športnih dejavnosti, zlasti do
leta 1992, ni bilo mogoče pripraviti izčrpnejšega pregleda. Zagotovo pa
je lahko ta pregled izhodišče za podrobnejšo raziskavo dogodkov v zgodovini in sodobnosti športa na Zreškem.
0 začetkih športne dejavnosti nasploh vemo zelo malo. Nekaj lahko
kljub temu sklepamo na osnovi ohranjenih ljudskih običajev in nekaterih

Ivan Olup,
ProJ- sI">r,r"' vzgoje
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avtohtonih oblik športa. Gotovo so prvi začetki športa v Zrečah povezani z začetki šolske telovadbe na Slovenskem, to je sredi 19. stoletja, ko
se izražajo velike težnje po uvedbi telovadbe v celotni Evropi. Zakonske podlage za izvajanje telovadbe v šolah so bile dane leta 1849,' ko se
v Zrečah že izvaja osnovnošolsko izobraževanje. Leta 1869 pa je zakon
določil obvezno uvedbo telovadbe v osnovne šole. Tako najdemo prvi pisni vir o organizirani športni vadbi zunaj šolske telovadbe ravno v šolski kroniki, in sicer zapis o društvu Sokol, ki je bilo ustanovljeno 28.
avgusta 1930. leta.2 Pomembnejše obdobje v razvoju športne dejavnosti
na področju naše občine predstavlja čas po letu 1953, ko je bilo ustanovljeno športno društvo Partizan.
Pospešeno pa se začne razvijati športna dejavnost po osamosvojitvi Slovenije. V tem času nastane večje število novih klubov, posamezne
ekipe nastopajo v prvi, drugi ali tretji državni ligi, posamezniki v individualnih športih pa so dosegli pomembne rezultate in uvrstitve tudi v
mednarodnem merilu. Na razvoj športa sta tudi močno vplivala izgradnja nove športne dvorane leta 1997 in spremenjen način financiranja
športa ter njegove organiziranosti.

Športna dejavnost po prvi
svetovni vojni
V Zrečah zasledimo prve oblike organizirane športne dejavnosti
že leta 1930, o čemer govori pisni vir, in sicer zapis v šolski kroniki o
Hajko Šugman, Zgodovina
svetovnega in slovenskega
športa. Fakulteta za šport,
1997.
Karel Mravljak, Šolska
kronika 1869, letno poroeilo
za šolsko leto 1930/1931.
Podatek, pridobljen v pogovoril z gospodom Jožefom
Orožmom.

ustanovitvi sokolskega društva. Dejavnost seje odvijala tudi pod okriljem Orla, še zlasti intenzivno pred odhodom na evharistični kongres v
Ljubljani leta 1934,3 kjer je v pripravah na nastop v Ljubljani sodelovalo lepo število domačih fantov.
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3 6 7 | Z It bi Š K I Z II O K N I K 2 0 0 6

S /

tr^^j

fZ

<?-t2't't^e>/'r/-r Sy-

O

i2yW/
+s//^*4Zs

/-?-1>Z2.

eV*V^^£-e-*%-

'^riS A£^r£++^^s*^^<^ ^*-t-

O* .

Športna dejavnost po drugi
svetovni vojni

Rokopis iz šolske
kronike OS Zreče
(1896-1931)

Ko opisujemo športno dejavnost v Zrečah po letu 1945, ne smemo
pozabiti, da so bile takrat Zreče srednje velika vas. V kraju ni bilo nobenih objektov, le skromno vadbišče ob stari osnovni šoli za temeljne potrebe šolarjev. Pri vsem tem se ne smemo čuditi, daje bilo športno društvo Partizan ustanovljeno šele na pomlad leta 1953. Prva prireditev, ki
sojo organizirali, je bila lokalna Titova štafeta iz Zreč do Konjic. Že v
naslednjem letu pa je bil napravljen korak naprej. Zgrajeno je bilo prvo
odbojkarsko igrišče in organiziran turnir,4 poleti so priredili telovadni
nastop z udeležbo sosednjih društev, 29. novembra pa je bila uspešno
izvedena telovadna akademija5 z več kot sto nastopajočimi.
Prvi zagon v delu društva je bilo čutiti po letu 1956, ko je bilo
zgrajeno igrišče na Dobravi.

4 Telesnovzgojno društvo
Partizan, Tiskarna Ljudske
pravice v Ljubljani, str. 6.
5 Prav tam.

(MSefceM)
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Dva dolgoletna nogometaša pri konjiškem Partizanu, Anion Cernjavič in Dušan Ziebarth, sta bila pobudnika za ustanovitev nogometne
sekcije pri Partizanu Zreče, ki jo je vodil neumorni Feliks Koprivnik.
Cernjavič je zbral mlade igralce, jih učil nogometnih veščin ter začel z
igranjem prijateljskih tekem in organizacijo turnirjev. Po do sedaj znanih pisnih podatkih seje zreško moštvo vključilo v tekmovanja Nogometne podzveze Celje, in sicer v tekmovalni sezoni 1958/59. Prvi odmevnejši rezultat so dosegli igralci v sezoni 1964/65, ko so v 2. razredu, v konkurenci devetih ekip, z 29 točkami osvojili prvo mesto, pred
Rogatcem, in se uvrstili v I. razred tekmovanja. Po odhodu Cernjaviča
na novo delovno mesto v Celje je začel nogomet, kljub velikemu številu
igralcev, padati v kvaliteti. Z njegovim odhodom v Celje je nastala vrzel,
saj ni bilo primernega trenerskega kadra. V sezoni 1968/69 zreška ekipa
ni tekmovala, zato so nekateri perspektivni igralci odšli v novoustanovljeno Dravinjo. Veliko mladih igralcev iz Zreč je zaigralo za mladinsko,
kasneje pa tudi za člansko ekipo Dravinje. V naslednji tekmovalni sezoni se je zreška ekipa ponovno vključila v 2. razred podzveznega tekmovanja, v jeseni 1971 so napredovali in tekmovali nivo višje, a po jesenskem delu tekmovanja izpadli iz lige, kar je bil labodji spev nogometa v
Zrečah. Zaradi zazidalnega načrta je bilo izgubljeno še igrišče, tako da
se v Zrečah celo desetletje ni igral nogomet. Od leta 1976 dalje; beležimo
le udeležbo zreških ekip malega nogometa v občinski ligi Slovenske Konjice, in to v izredno težkih pogojih, saj je bilo obenem z izgradnjo telovadnice leta 1974,(l zgrajeno tudi prvo asfaltirano rokometno igrišče.
Na osnovi portoroških sklepov je bila v Slovenskih Konjicah leta
1980 ustanovljena Območna nogometna zveza. V občinski ligi je sodelovalo osem ekip iz občine. Zreška ekipa je osvojila četrto mesto, naslednjo sezono peto mesto, nato pa zaradi nezainteresiranosti in podvajanja tekem z malim nogometom tekmovanja ni bilo več.
Tudi izgradnja novega igrišča ob Dravinji leta 1983 ni prinesla
bistvenih premikov, saj so ga zaradi obnovitvenih del na svojem igrišču
6 šolska kronika, 1931.

dve leti uporabljali le Konjičani.
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Zelo kmalu se v Zrečah začne tudi igranje odbojke. Prvo igrišče in odbojkarske tekme so bile v Zrečah že 1954. leta, ko je bilo na
Dobravi zgrajeno odbojkarsko igrišče na lesu. V teh letih so tekmovali le na odbojkarskih turnirjih doma in v okoliških krajih. Svoj razcvet je odbojka doživela z DSI (delavske športne igre), kjer so odbojkarji Uniorja uspešno igrali, saj so bili trikrat zmagovalci. Ko je bila
v letu 1985 ustanovljena občinska moška odbojkarska liga, je prvi
naslov prvaka pripadel odbojkarjem Uniorja, ki so nato skupaj s Cometom v tekmovalni sezoni 1988/89 zadnjič nastopali.
Po prihodu učitelja Toneta Macuna 1964. leta je bil storjen
velik korak v razvoju osnovnošolskega športa. Pred osnovno šolo7
sta bila udarniško zgrajena rokometno igrišče in šestdesetmetrska
atletska steza Takrat se je začel igrati tudi rokomet. Poleg smučarskih skokov pa zasledimo v tem času tudi veliko zanimanje za alpsko smučanje. Kvalitetno delo z mladimi v šoli se je nadaljevalo in
pripeljalo tudi do največjega uspeha, ko je ekipa starejših dečkov OŠ
Zreče pod vodstvom učitelja Draga Vrhovška osvojila naslov državnega prvaka.
Začetki košarke segajo v leto 1965, ko je bil Stane Zule, pod
okriljem sindikata Konusa, glavni pobudnik in organizator 1. delavskih športnih iger (DSI) v šestih športnih panogah: nogometu, košarki, odbojki, rokometu, šahu in streljanju. Igralo seje v poletnih
mesecih, po enojnem točkovnem sistemu, vsaka ekipa z vsako. Kljub
temu da ni bilo v Zrečah ne igrišča ne prostora za vadbo, so se teh
iger - poleg Konusa, Kostroja, Lipa, družbenih služb, manjših sindikatov, združenih v ekipi Mešani - udeležili tudi tekmovalci Uniorja.
I'rva tri leta je igre samostojno vodil sindikat Konusa, zaradi velikih
stroškov pa so bile kasneje organizatorji teh iger sindikalne organizacije po podjetjih v občini, to pa je bil takrat ob kovaških igrah edini športni dogodek v kraju.
Drugi neuspešni poizkus, da bi se košarka zasidrala v kraju, je
bilo tekmovanje v občinski košarkarski ligi. Leta 1988 je zreška ekipa

Zbornik osnovne šole Zreče
1815-19%. oktober 1995.
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v predtekmovanju osvojila celo prvo mesto v skupini, a so nato v končnici, v polfinalu, izgubili s kasnejšim zmagovalcem Ločami s 64 : 43 in
pristali na tretjem mestu.

samostojni

Ideja o ustanovitvi samostojnega športnega društva z večjim
številom sekcij je živela že nekaj časa. V letu 1991 je bil ustanovljen
iniciativni odbor za ustanovitev športnega društva, v katerem naj bi
delovali že ustanovljeni taekvvon-do klub Unior, že delujoči, a še ne
registrirani košarkarski klub Rogla, nogometni in odbojkarski klub
ter še več sekcij. Za ustanovitev je bila pripravljena že vsa potrebna
dokumentacija, a je zaradi vojne in osamosvojitve Slovenije ta ideja
propadla.
Lahko rečemo, da je bila večina športnih društev uradno ustanovljena v času po osamosvojitvi. Za ta čas je značilno novo konstituiranje vseh ustreznih občinskih organov in komisij za delitev sredstev za športno dejavnost ter vseh ustreznih pravilnikov. To je čas, ko
dobimo novo zakonodajo na področju športa, to je Zakon o športu in
Nacionalni program športa v Sloveniji. To je tudi čas, ko ugotavljamo, da je treba strokovno delo z mladimi oziroma s športniki prenesti v roke strokovnjakov s trenerskimi licencami, hkrati pa je to tudi
čas velikih športnih dosežkov na državni ravni in v svetu sploh. Prav
tako je izredno razveseljivo dejstvo, zlasti v zadnjih letih, ustanavljanje športnih šol, v katerih temelji delo na zares visoki strokovni ravni in na verificiranih programih. Imamo kar tri športne šole, in sicer
odbojkarsko šolo Čebelica, ki deluje v šestih občinah, nogometno ter
atletsko šolo.
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Nogometni klub Zreče
Na pobudo bivših nogometašev je bil spomladi 1992 ustanovljen
NK Unior Zreče, kije bil na upravni enoti občine Slovenske Konjice vpi-

■i

Vkipa mlajših dečkov
ob ustanovitvi NK
Xreče leta 1991
s trenerjem Dragom
Vrhovškom

san v register društev 13. maja 1992, prvi predsednik pa je postal Vili
Padežnik. Žejeseni I9928 seje klub vključil v tekmovanje Medobčinske
nogometne zveze Celje in bil vseskozi v vrhu tekmovanja. Dve leti je za
malenkost zgrešil uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. Premočno je
zmagal v podzveznem tekmovanju in po težkih kvalifikacijskih bojih z
ekipami iz murskosoboškega območja se je v sezoni 1994/959 uvrstil v
3. SNL - vzhod. Po treh uspešnih letih igranja je prišlo do spremembe
tekmovalnega sistema, saj so nastale štiri tretje slovenske nogometne
lige. V severni skupini so nogometaši uspešno igrali tri tekmovalne sezone, v četrti, to je 2001/02, so izpadli in se v naslednji sezoni preko lige
MNZ Celje ponovno vrnili, a so se nato zaradi reorganizacije tekmovanja - štiri tretje lige so skrčili na dve - vrnili v nižji razred tekmovanja.

Naših 60 let, MNZ Celje,
1999.
Naših 60 let, MNZ Celje,
1999.
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Najboljša nogometna
ekipa v letih 19581968 je zopet zaigrala
ob odprtju stadiona
leta 1991

Nasmejani in obetajoči
člani nogometne šole
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Izpadli ligaši z vzhodnega področja so na pobudo njihovih zvez ustanovili štajersko ligo, kjer nogometaši /reč zasedajo mesto tik pod vrhom,
z realnimi izgledi za ponovno napredovanje. Ce k temu prištejemo uspešne nastope mlajših selekcij - mladinci so bili eno leto celo v drugi slovenski ligi

lahko mirno trdimo, da so zreški nogometaši našli svoje

mesto v slovenskem prostoru. Osnovni podatki o uspehih in padcih pa

St. moštev

I'ig

Mesto

Odigral

Dobil

Neodločeno

Izgubil

so razvidni iz spodnje razpredelnice10.

Razlika
v golih

10

M NZ Celje

2

18

11

5

2

38: 13

1993/94

9

MNZ Celje

2

14

11

0

3

40 : 15

1994/95

6

MNZ Celje

1

20

16

3

1

44:5

1995/96

14

8

26

10

4

12

18 : 32

34

1996/97

14

7

26

9

6

11

34:32

33

1997/98

14

1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

14
14

Sezona
1992/93

a

Točke
napred.
27
22
35 3.SNI,
vzh.

9

26

9

4

13

23 :41

31

14

3. SNI.
vzhod
3. SNL
vzhod
3. SNI.
vzhod
3. SNL sever
3. SNI. sever
3. SNI, sever
3. SNI, sever

4
3
7
12

26
26
26
26

10
12
8
8

11
6
9
4

5
8
9
14

42:21
52 : 37
29: 34
41 :45

2002/03

8

MNZ Celje

1

20

17

2

1

82: 17

2003/04
2004/05

14
14

3. SNI. sever
štajerska liga

II
2

26
26

10
15

4
3

12
8

38:46
61 : 31

41
42
33
28 izpad
53
3. SNL
vzh.
34 izpad
48

Od konca leta 2003 je klub v sodelovanju z Zavodom za mladino
Zreče organiziral prvo nogometno šolo, ki deluje v štirih starostnih skupinah. Otroci se udeležujejo tekmovanj in dosegajo lepe rezultate, prav
tako pa je opazen velik napredek v tehničnem znanju ter je odraz stro■
ii*
i
kovnega dela in vodstva.

I" Arhivska zbirka, last Staneta
Zuieta.
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Najboljša moška
športna ekipa za leto
2005 - K K Rogla

Košarkarski klub Rogla
So pred ustanovitvijo košarkarskega kluba Rogla - najzaslužnejši za njegovo ustanovitev je bil Roman Matavž, ki je še danes gonilna
sila v klubu - so košarkarji dve sezoni s spremenljivimi uspehi tekmovali v rekreacijski medobčinski košarkarski ligi Šmarje pri Jelšah. Klub
je bil vpisan v register društev pri upravni enoti v Slovenskih Konjicah
dne 24. julija 1992.
V redna košarkarska tekmovanja pod okriljem KZS so se vključili v sezoni 1992/93 s tekmovanjem v ligi I), ki jo je vodila Tekmovalna skupnost Savinjska na Polzeli. V prvem letu tekmovanja so zasedli
3. mesto, za trboveljskim Rudarjem in Šentjurjem, naslednje leto pa so
napredovali v 3. SKL, kjer so bili prvo leto četrti, nato šesti, od sezone
1995/96 pa jim je v pičlih štirih letih uspel neverjeten podvig, saj so preskočili tri kvalitetne razrede in prišli do I. A SKL V tej sezoni so v tretjeligaški konkurenci osvojili drugo mesto, za Elektro, v dodatnih kvalifikacijah pa so premagali drugoligaša Tolmin s 85 : 79 in 85 : 69 in
se uvrstili v 2. SKL, kjer so bili prvo leto med dvajsetimi ekipami peti.
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V sezoni 1997/98 pa so se po osvojenem drugem mestu, za Elektro, uvrstili v 1. B SKL, se plasirali v končnico tekmovanja med štiri najboljše
ekipe in v razburljivem zaključku in po dveh nepozabnih zmagah nad
Banexom s 75 : 67 v gosteh in 85 : 76 na domačem parketu so varovanci trenerja Bokšana osvojili drugo mesto, za Zagorjem, in se uvrstili v 1.
A SKL, kjer igrajo še danes.

Igral

Dobil

Izgubil

Razlika
v koših

Liga
3. SKL
2. SKL
2. SKL
1. H SKL
1. A SKL
1. A SKL
1. A SKL
1. A SKL
1. A SKL
1. A SKL

Mesto

Sezona
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05

Št. ekip

Poglejmo te uspehe zreških košarkarjev še skozi statistiko."

14
20
16
12
12
12
14
14
14
14

2
5
2
2
10
5
13
8
13
9

14
18
14
28
32
32
28
14
27
28

11
12
9
19
H
14
11
2
9
15

3
6
5
9
21
18
17
12
18
13

1208: 1122
1471 : 1334
1076: 1010
2125 : 1992
2369:2525
2722 : 2917
2365:2503
1107: 1272
2200 : 2406
2187:2178

v
l
25
30
23
47
43
46
39
16
36
43

-e0D
z o
a,
« A
2. SKL
1. B SKL
1. A SKL

Odbojkarski klub Comet Zreče
V občinski ženski odbojkarski ligi so odbojkarice Uniorja v sezoni 1984/1985 zasedle tretje mesto. V naslednji tekmovalni sezoni seje
v ligo vključila še ekipa Cometa. Med enajstimi sodelujočimi ekipami je
bil Unior šesti, Comet pa je bil mesto nižje. Naslednje leto Unior ni več
sodeloval, Comet pa je pod vodstvom Staneta Zuleta iz leta v leto napredoval. V tekmovalni sezoni 1988/89 je Comet osvojil naslov občinskega
prvaka ter naslednje leto tekmoval v 2. SOL - vzhod. Kljub obstanku v
ligi pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v ligi niso več nastopale.
i-i...
i *v
lini
i
•
i
•
ii
hkipaje praktično razpadla, loči strokovnim vodstvom je potekala vadba

'' Arhivska zbirka, last Staneta
Zuicta.
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Članska ekipa OK
Comet Zreče v sezoni
2004-2005
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odbojke v okviru ŠSD, kjer je rasel nov odbojkarski rod. liilo je toliko
igralk, da sta v medobčinski odbojkarski ligi igrali po dve ekipi SŠI)
Rogla. Po končani osnovni šoli so igralke nadaljevale z igranjem odbojke pod imenom Povver Flex in Terme Zreče. V medobčinskem tekmovanju dvanajstih ekip so bile druge, v tekmovalni sezoni 1994/95 je žal ta
perspektivna ekipa razpadla. Pod istim imenom, a z novo, mlado ekipo,
vzgojeno v ŠŠI) Rogla, je z delom nadaljeval Milan Ziebarth. Štiri igralke, sestri Laura in Jadranka Ziebarth ter Maja Tutek in kasneje Saša Kotnik, pa so odšle v tretjeligaško ekipo Poljčan.
INa pobudo iniciativnega odbora, v katerem so bili Miran Beškovnik, Milan Ziebarth, Franc Tutek, Zmago Kotnik in Stane Zule, je bil
dne 31. januarja 1997 ustanovljen odbojkarski klub Zreče, kije bil na
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upravni enoti vpisan v register društev dne 25. aprila 1997, prvi predsednik kluba pa je poslal Ivan Olup.

Mladinska ekipa
OK Comet /reče

Začela seje uspešna pot mlade ekipe. Danes deluje pod okriljem
odbojkarskega kluba Comet Zreče, ki je član Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) in s tem tudi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) ter Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), kar 5 selekeij, ki imajo v svojem
članstvu že preko 80 igralk. Organizirana in strokovno vodena vadba
odbojke se izvaja v Zrečah, Vitanju in Slovenskih Konjicah.
Začela se je uspešna pot mlade ekipe. Njen razvoj, nastope in
uspehe novega obdobja pa lahko vidimo iz spodnje tabele.12
12 Arhivska zbirka, last Staneta
Zuleta.

Liga

13
t—bi)

1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04.
2004/05

3. DOL
3. DOL
3. DOL
2. DOL
2. DOL
3. DOL
2. DOL
2. DOL

u
12
12
12
12
10
12
12

9
10
2
3
11
1
6
7

Set
razlika

Točke

20 7 13
22 6
16
1
22 21
22 16 6
22 ■ 15
18 16 2
22 12 10
22 9 13

34:45
24 : 52
63 : 13
52 : 29
28 : 53
49 : 19
46: 39
38 :43

14
12
62
46
19
46
37
30

Dobil

Izgubil

Sezona

Mesto

14. Razvoj športnih dejavnosti

Št. ekip

3 7 8 | I v a 11 O 1 u p |

Napredovanje/
nazadovanje

V 2. DOL
V 3. DOL
V 2. DOL

Z dobrimi rezultati članske selekcije se je pričela širiti popularnost odbojke med dekleti. Ker pa je cilj kluba vzgajati kvaliteten domač
kader, so se v klubu odločili za organizacijo kakovostne vadbe odbojke
za osnovnošolke v okviru odbojkarske šole Čebelica, ki je bila ustanovljena leta 2005. Za nadaljnjo športno aktivnost deklic, ki se vključijo v
srednješolsko izobraževanje, je poskrbljeno v mlajših selekcijah odbojkarskega kluba. Program in delo odbojkarske šole vodita Lucija Vrbovšek in Tomaž Kušar.
V okviru odbojkarske šole Čebelica Zreče je omogočena vadba
vsem deklicam, ki to želijo. Vse delajo po enakem programu. Odbojkarska šola omogoča vsem deklicam aktivno in strokovno nadzorovano
ukvarjanje s športom.

Taekwon-do klub Unior Zreče
Taekwon-do je stara korejska borilna veščina. Začetki tega športa na slovenskih tleh segajo v leto 1976,'' ko je prišel i/, Hrvaške v Slovenijo. V Zrečah seje začel uveljavljati po letu 1980, ko je DRV Unior
Zreče ob prihodu Emina Durakovica prešel z vadbe karateja na vadbo
tackvvon-doja.

3 7 9 | ZREŠKI Z II O It N [ K 2 0 0 6

Taekwon-do klub Unior Zreče je hi 1 ustanovljen in registriran 14. 5. 1981. Prvi predsednik kluba je bil Franc Draksler, trenutno pa je predsednik kluba Tomaž Kos.
V svojem četrtstoletnem delovanju so člani tega kluba
dosegli izjemno veliko odmevnih rezultatov na mnogih mednarodnih turnirjih, od mladinskih do članskih kategorij, državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Se zlasti pa so se
klub, njegovi člani ter vodstvo izkazali z organizacijo evropskega prvenstva v novi športni dvorani v Zrečah leta 1997.
Trenutno je v klub vključenih 45 aktivnih članov, ki vadijo v štirih starostnih kategorijah.
Največji rezultati kluba so:14
Emin Durakovič, 3. mesto v borbah na odprtem evropskem članskem prvenstvu 1986 (Nemčija)

Mednarodni odprti
turnir HA IVAN 2003

Emin Durakovič, 2. mesto v ekipnih borbah na svetovnem članskem prvenstvu 1987 (Grčija)
Nejc Preložnjak, 3. mesto v formah na evropskem članskem prvenstvu 2003 (Hrvaška)
Urban Založnik, 1. mesto v ekipnem testu moči na evropskem
mladinskem prvenstvu 2003 (Hrvaška)
Urban Založnik, 3. mesto v ekipnih borbah na evropskem mladinskem prvenstvu 2003 (Hrvaška)
Urban Založnik, 3. mesto v ekipnih borbah na evropskem mladinskem prvenstvu 2003 (Hrvaška)
Primož Založnik, 2. mesto v borbah na evropskem mladinskem
prvenstvu 2004 (Bolgarija)
Primož Založnik, 2. mesto v borbah na svetovnem mladinskem
prvenstvu 2004 (Malezija)
Primož Založnik, 1. mesto v borbah na evropskem mladinskem
prvenstvu 2005 (Irska)
14 Arhiv kluba, Emin Durakovič.
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Člani planinskega
društva Zreče so
os vojili Jalovec,
najlepši dvatisočak

14. II a /. v o j Športnih dejavnosti

Planinsko društvo Zreče
Na pobudo ljubiteljev planin so ustanovili iniciativni odbor, ki
je januarja leta 19!>8 ustanovil Planinsko društvo /reče. Prvi in potem
dolgoletni predsednik društva je bil Jurij Mlinar. I )ruštvo je takrat štelo
okrog 120 članov. Članstvo je z leti naraščalo in je preseglo število 300.
Društvo je imelo tudi svoj planinski dom na Rogli. Od takratne paske
skupnosti so dobili pastirsko kočo, ki so jo člani društva preuredili v lep
planinski dom. V letih 1976-1977 je takratno vodstvo dalo dom podjetju Unior v zamenjavo za bungalov, ki ga danes imenujemo Andrejev
dom. Ta dom uporabljajo člani društva za oddih na Rogli. Društvo šteje
149 članov, starejših od 18 let, ki so zelo aktivni in se udeležujejo tudi
zahtevnih [»obodov. Vsako leto lebruarja organizirajo tradicionalni pohod na Osankarico. Društvo skrbi tudi za svoj podmladek, v katerega je
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vključenih 43 osnovnošolcev do 4. razreda. V letošnjem letu je vodenje
društva od svojega predhodnika Edija Megliča prevzel Drago Crešnar.

Snowboard & surf klub Rogla
Zreče
Klub je bil ustanovljen dne 7. 3. 1991 in registriran dne 13. 3.
1991. Predsednik kluba je postal Bojan Fijavž. Do leta 2002 je klub deloval predvsem v alpskih in paralelnih disciplinah (slalom, veleslalom
in superveleslalom). Članstvo v klubih seje v začetku gibalo od 57 pa
tudi do 84 članov, od tega so imeli v nekaterih sezonah tudi po 14 stalnih tekmovalcev.
V sezoni 1992/1993 so na Rogli organizirali 1. mladinsko svetovno prvenstvo v snowboardingu (disciplini paralelni veleslalom in snežni
kanal - hali pipe), ki je postreglo tudi z največjim mednarodnim uspehom kluba, saj je Gregor Krajnc dosegel izvrstno 5. mesto15.
V isti sezoni so štirje člani (Gregor Krajnc, Peter Grobelnik, Staša
Fijavž in Iris Vuk) na snežnih igrali mladih vTobiacciu v Italiji kot ekipa osvojili prvo medaljo za Slovenijo v snowboardingu sploh (bron).
Na nacionalni ravni so v letih od 1992 do 1997 redno zasedali
zmagovalne stopničke v mladinski konkurenci, Staša Fijavž in Gregor
Krajnc pa od 1996 dalje tudi v članski. Tako je bila Staša trikrat skupna mladinska zmagovalka slovenskega pokala, Gregor pa enkrat drugi in enkrat tretji.
Od leta 2002 dalje se v klubu posvečajo zgolj deskanju v prostem
slogu (skoki, raili, hali pipe), ker je za ta način deskanja vse več zanimanja. Tako iz vrst zreškega kluba izhaja Matevž Petek, ki je v sezoni
2004/2005 dosegel izvrstno 2. mesto v skupnem seštevku svetovnega
profesionalnega pokala v disciplini »big air«, v isti disciplini pa je postal
v letu 2005 tudi podprvak sveta.

15 Arhiv kluba, Bojan Fijavž.
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Strelsko društvo Comet Zreče
Strelsko družino Comet Zreče je ustanovilo deset takratnih članov in delavcev podjetja Comet v letu 1978. Prvi predsednik družine
(sedanjega društva) je bil takratni direktor podjetja Štefan Nemeš. Kasneje, leta 1997, seje zaradi spremembe zakonodaje strelska družina
preimenovala v Strelsko društvo in od takrat deluje pod tem imenom.
Predsednik društva je Marjan Kotnik. V strelsko društvo Comet je bilo
v letu 1992 vključenih 29 članov, to pa je tudi največje število članov
društva.
Člani strelskega društva Comet so prvotno sodelovali na sindikalnih in prijateljskih tekmovanjih (v večini na improviziranih streliščih, kot
so Osnovna šola ob Dravinji ter strelišče za vojaško puško na Konjiškem
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Starem gradu), ki so jih prirejala podjetja in društva iz bližnje okolice
(takratne občine Slovenske Konjice, Celje in Maribor), kasneje pa na
vseh tekmovanjih v okviru Strelske zveze Slovenije, kot so:
- tekmovanje v strelski ligi z zračno puško (državni program),
- tekmovanje za občinsko regijsko ter republiško zlato puščico,
- tekmovanje na medobčinskih in regijskih tekmovanjih v streljanju
z zračno puško, malokalibrsko puško (leže in trostav) ter leže z vojaško puško.
S spremembo zakonodaje na področju strelstva ter z uvedbo strožjih pravil je pričelo število strelskih tekmovanj upadati. Danes člani društva delujejo na dveh področjih, in sicer posamezno in ekipno v državni
ligi (pištola večjega kalibra - 9 mm) ter posamezno in ekipno na tekmovanjih s puško (zračna, M K, vojaška puška), cca 5 tekem letno.
Uspehi društva:"'
-

1. mesto ekipno in posamezno (Ljubečna, 3 x),

- od 1.-3. na tekmovanju z MK-puško v Spitaliču,
- ekipni prehodni pokal, 4 x (1 x v trajno last) Špitalič, MK-puška,
- 7. mesto na državnem prvenstvu z vojaško puško v Rečici pri Laškem,
-

1. mesto na medregijskem tekmovanju v streljanju veteranov z MK
puško 2005 ter

- rekord strelišča (od 200 možnih 200 osvojenih krogov).

Kolesarski klub Rogla
Kolesarski klub Rogla je bil ustanovljen leta 1993. Njegov prvi
predsednik je bil Dušan Stropnik, ki seje ukvarjal pretežno z družinskim kolesarjenjem. Od 12 ustanovnih članov seje klub preoblikoval v
enega največjih klubov v državi, saj šteje 128 članov, razdeljenih v 4 ko■
i
i •• r/ v
«01
| t/- • • .
.
i ••
lesarske sekcije: /rece, Vitanje, Slovenske Konjice in zunanjo SekdJO.

Arhiv strelskega društva
Comct Zreče.

3 8 4 | Ivan O I u p |

Množični start
kolesarske dirke
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Delujejo na področju občin Zreče, Vitanje, Slovenske Konjice, Celje, VojŠentjur, Slovenska Bistrica in Oplotnica. Člani so večinoma i/. Šta-

n;j^

jerske, nekaj jih je tudi iz Koroške. Zadnjih devet let klub uspešno vodi
Jože Plankl.
Delo danes temelji na organizaciji kolesarskih prireditev, udeležbi na kolesarskih tekmovanjih in treniranju mladih.
Uspešno organizirajo kvalitetne prireditve v Sloveniji, dosegajo
dobre rezultate v slovenskem pokalu in na državnem prvenstvu, kjer
imajo dva državna prvaka - v cestni vožnji in vzponu (državno prvenstvo na Rogli, 2005). Pomembnejše prireditve:
- loški kronometer,
- kolesarski skok v Skomarje - vzpon za slovenski moštveni pokal Slovenija kolesari,
- štajerski Marines maraton - AliECD Slovenija kolesari,
- celjski kolesarski ABC maraton Slovenija kolesari,
- kolesarski skok na Roglo Slovenija kolesari,
- start kolesarske dirke na Moglo.
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Atletski klub Zreče
Atletski klub Zreče je bil na pobudo atletinje Helene Javornik in
njenega trenerja Boruta Podgornika ter ob podpori občine Zreče ustanovljen septembra 1999. Prvi predsednik kluba je postal Albin Matavž,
večina takratnih ustanovnih članov pa še danes opravlja različne funkcije v klubu. Z nastankom kluba se tudi organizacija in izvedba tradicionalnega Cometovega teka prenese pod okrilje atletskega kluba, prej je
namreč pri organizaciji pomagal odbojkarski klub.
Takoj po ustanovitvi je bil klub sprejet v Atletsko zvezo Slovenije, tako daje Helena Javornik istega leta prestopila iz AD Maribor v AK
Zreče in postala registrirana atletinja AK Zreče. Takrat so v sodelovanju z osnovno šolo v Zrečah tudi poskušali uveljaviti atletsko šolo, ki so
jo na začetku poimenovali Tekaška šola Helene Javornik. Prvi interes
je bil kar velik, kasneje pa je vedno bolj upadal in vadba je bila prekinjena. Od konca leta 2003 je klub v sodelovanju z Zavodom za mladino
Zreče organiziral prvo atletsko šolo, ki jo vodi Tina Matul. Atletska šola
je organizirana v štirih vadbenih skupinah, kamor so vključeni predšolski in šoloobvezni otroci.
Nekaj pomembnejših uspehov Helene Javornik, ki je dosegla poleg velikega števila zmag na državnih prvenstvih še vrsto mednarodnih
uspehov.17
Tekmovanje
01Sydney
EP v dvorani
5 državnih rekordov
SP v dvorani
1 državni rekord
EP v dvorani
vojaško SP
4 državni rekordi

Leto
2000
2000

Mesto
34. mesto
10. mesto

Disciplina
1500 m
3000 m

2001

0. mesto

1500 m

2002
2002
2002

9. mesto
1. mesto
4. mesto

3000 m
kros
kros

17 Rezultati so iz arhiva trenerja
Boruta Podgornika.
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Leto
Tekmovanje
SP
2003
EAA Challenge
2003
3 državni rekordi, Bloudkova plaketa
01
2004
2004
vojaško SP
Amsterdam
2004
3 državni rekordi, priznanje občine Zreče
2005
pol maraton Ferrara
2005
maraton Seul
vojaško SP
2005

Mesto
11. mesto
4. mesto

Disciplina
maraton
10.000 m

10. mesto
4. mesto
1. mesto

10.000 m
kros
maraton

1. mesto
3. mesto
1. mesto

maraton
maraton

Twirling klub mažoretk Stranice
Ker je ta zvrst športa še dokaj neznana, je prvih nekaj deklet nastopalo pod imenom že registriranega kluba, in sieer Plesni klub vitanjskili mažoretk, s pripisom sekcija Stranice.
Prvič so nastopile na državnem prvenstvu, kije potekalo 12. in
13. aprila 2003 v Luciji pri Portorožu. Dekleta so vse presenetila in po
komaj šestih mesecih treninga dosegla odlično tretje mesto v svoji kategoriji. Januarja 2004 so registrirali svoj klub z imenom Tvvirling klub
straniških mažoretk, katerega predsednica je postala Albina Cander.
Kot člani Twirling zveze Slovenije so bili sprejeti tudi v Olimpijski komite Slovenije in v mednarodno evropsko zvezo C.E.T.B.
Dekleta so pridno trenirala in dobila prva povabila za javne nastope. 24. in 25. aprila so se udeležile osmega državnega prvenstva v Mariboru in spet dosegle tretje mesto.
Trenutno je v klubu registriranih 21 tekmovalk. Dekleta so začela vaditi tudi za solo nastope. Vadile so po trikrat, včasih tudi štirikrat
na teden in izpopolnjevale svoje znanje. Poseben motiv je bilo državno
prvenstvo, tokrat v Zrečah. Organizacijo so skupaj s člani kluba zreških
mažoretk prevzeli člani twirling kluba straniških mažoretk. Tudi tega
prvenstva, ki je bilo 23. in 24. aprila 2005, so se udeležili in kot domačini tudi dokaj dobro odrezali. Dve tekmovalki sta v močni konkurenci
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Perspektivne mlade
mažoretke iz Stranic

solo nastopov dosegli tretje mesto, v skupinah pa ena skupina tretje, ena
skupina pa četrto mesto.

Športno društvo Stranice
Športno društvo Stranice je bilo ustanovljeno leta 2001. Iz ožjega
kroga ljubiteljev športa je danes preraslo začetno zastavljene okvire delovanja, tako da zastopajo vse športne panoge, ki se odvijajo na področju krajevne skupnosti Stranice.
V športno društvo so vključeni trije klubi malega nogometa, taekwon-do klub, aerobika in tvvirling klub straniških mažoretk. Na svoje športnike, ki več kot uspešno nastopajo na različnih športnih tekmovanjih in pobirajo odmevne nagrade (evropski prvak, športnik občine
Zreče, perspektivni mladi športniki ...), so zelo ponosni. Veliko pozornost posvečajo tudi najmlajšim članom.
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14. Razvoj športnih dejavnosti

Prirejajo turnirje v malem nogometu in namiznem tenisu, organizirajo pohode, tradicionalno si ogledajo smučarske polete v Planici.
V svojih vrstah imajo tudi ustrezen strokovni kader. V prihodnje
bodo svoje delovanje še razširili. Ljudem bodo poskušali ponuditi čim
več aktivnosti, da bi jih spodbudili h gibanju, ki vodi k zdravemu načinu življenja.
V letih 2003 in 2004 so bila registrirana športna društva Comet,
Unior in GKN, ki skrbijo zlasti za rekreacijske potrebe delavcev.

Vidimo lahko skokovit razvoj športa v zadnjih desetih letih, kar
je gotovo precejšnja zasluga samostojne občine, novega načina financiranja in pridobitve novih športnih objektov v Zrcčab leta 1997, v Gorenju leta 2000 in na Stranicah leta 2005.
Vseskozi [»a športno dejavnost izdatno finančno podpira tudi gospodarstvo v občini, zlasti Unior, Comet in GKN, brez katerih bi bilo delovanje vrhunskega tekmovalnega športa praktično nemogoče.
Glede na usmeritve Nacionalnega programa športa bodo lokalne
skupnosti in država sofinancirale šport po merilih za izbor in glede na
uresničevanje letnih programov, za kar bodo morali poskrbeti posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. Uresničevanje programa na lokalni ravni bo spremljal občinski svet, na državni ravni pa vlada.
Z Nacionalnim programom športa država soustvarja pogoje za razvoj športa. Zajema celostno organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport
invalidov.
Šport je dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva domišljen sistem urejanja strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog lokalnih skupnosti in države. Lokalne skupnosti sofinancirajo predvsem programe špor-
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ta otrok in mladine, športno rekreacijo in gradnjo športnih objektov ter
skrbijo za njihovo vzdrževanje.

VIRI
1. Drago Stepišnik, Telesna kultura in šport, MK Ljubljana, 1968.
2. Drago Stepišnik, Oris zgodovine telesne kuluture na Slovenskem, DZS Ljubljana, 1968.
3. 50 let ustanovitve vodstvene nogometne organizacije na Slovenskem, INZS,
1970.
4. Partizan Slovenske Konjice, brošura,1954.
5. Miha Zibrat, Košarka od začetka do danes, Ljubljana 1996.
6. Mik Pavlovič, Mejniki slovenske košarke, Ljubljana 2000.
7. Naših 60 let. M NZ Celje, 1999.
8. Almanah 4. omladinskog fudbalskog prvenstva Jugoslavije, republika i pokrajina Vrbas - Kula, 1973.
9. Stane Zule, arhivska zbirka.
10. Zakon o športu RS.
11. Nacionalni program športa.
12. Dr. Rajko Sugman, Zgodovina svetovnega in slovenskega športa, Fakulteta za
šport, 1997.
13. Šolska kronika, 1869.
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»Eno pesem mi zapojmo,
o tih zreških muzikantih«
Jurij Vodovnik
Uvod
Trditev, da sta bila začetek in nato nekajletno uspešno delo prvega ansambla iz Zreč, ki se je v času razcveta narodno-zabavnih ansarnblov prebil do radijskih in celo televizijskega nastopa s svojimi lastnimi skladbami, načrtno in hoteno dejanje takratnega društva DPD Svoboda iz Zreč, ne bi v celoti ustrezala resnici, čeprav je bil ansambel vse
od svojega začetka kolektivni član tega društva. Kljub ohlapnemu članstvu oziroma partnerstvu med društvom DPD Svoboda in ansamblom
Zreški kovači, ki je v tistem času potreboval neko institucijo, ki mu je
omogočala aktivno vlogo, in to je DPD Svoboda bila, saj je v tistem času
združevala vso kulturno dejavnost v kraju, razen redkih izjem, ta vez le
ni bila tako daleč od poslanstva in zgodovinske dejavnosti društva (začetki segajo že v leto 1932), ki je v svojih vrstah nekoč že imelo instrumentaliste (tamburaški orkester in godbo na pihala), vendar nikoli ansambla te vrste.
Kljub temu da je pojav ansambla, predvsem pa glasba, ki jo je
izvajal, pomenil prelom s tradicijo godčevstva v naših krajih, katerih
najvidnejši zastopniki so bili godci, ki so igrali predvsem na svatbah,

Martin Mrzdovnik,
kemijski tehnolog
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IS. Zreški kovači

Instrumentalni
trio iz leta 1960.
Martin Kotnik igra
Harmoniko, Ivan
Rušnik igra klarinet
in Karel Kotnik
igra kitaro, vsi so iz
Spodnjih /reč (danes
Rudniška cesta)
Vir: osebni arhiv Karla
Kotnika iz Zreč

je prav, da se v tem prispevku na začetku vrnemo v bližnjo zgodovino
godčevstva pri nas in tudi v zgodovino društva DPD Svoboda Zreče, danes KIJI) Vladko Mohorič Zreče.

»Vsi ti zreški muzikantje«,
takšen je bil naslov prireditve izpred nekaj let, ko so se na Miklavževem dobrodelnem koneertu v organizaciji KIJ I) Vladko Mohorič
zbrali skoraj vsi zreški glasbeniki, tudi tisti ki igrajo v ansamblih zunaj
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občine Zreče. Zbranih je bilo kar 12 ansamblov in prav zanimivo bi bilo
videti, če bi do česa takšnega prišlo v tem letu, koliko seje število glasbenikov povečalo. Danes delujejo v bližnji zreški okolici naslednji narodno-zabavni ansambli: Zreških 6, Pohorci, Zreška pomlad, 7. raj, Pohorski zven, Vrt, Lotus in Hlapci.
Zelo zanimivo bi bilo vedeti, kdo je bil prvi zreški muzikant, a
zašli bi predaleč v zgodovino. Za naše razmišljanje je dovolj, če se vrnemo le v čase Jurija Vodovnika (1791-1858), saj nam je prav on postregel
z zanimivimi podatki o takratnih muzikantih in v mnogih njegovih pesmih so prav ti glavni junaki. Med njimi je najbolj znan Zrečan, ki ga
Vodovnik predstavi kot Mihaela Cvirna, in v eni od svojih pesmi pravi,
kot da Cvirn igra na pozavno in da je dober plesalec. Publicist Anton
Gričnik pa celo meni, da naš izraz »cvirnati« - igrati - izhaja prav iz priimka tega Vodovnikovega Cvirna. Prav ta je tudi najbolj zaslužen za nastanek marsikatere Vodovnikove »okrogle«, ki so jo zreški muzikantje
»ušpičili« in jo nato povedali njemu.
V knjigi Pesmi iz koša avtorja Igorja Cvetka iz leta 2001 so Cvirn
in z njim zreški muzikantje zaslužni za nekaj najbolj humornih Vodovnikovih pesmi, kot so tista o Medvedovi olarci, pa Olcarska, Bohajst inu
Sentjungoški godci in o Pobirkovi ohceti. Vodovnik nam nadalje postreže še z imeni muzikantov, kot so Studenčnik, Kropej, Skazej, Merčnik,
ter o zreški in planinski godbi, ki se je zbrala na Pobirkovi ohceti.
Kdo so torej še godci, ki jih lahko vidimo na premnogih starih fotografijah ohceti po naših krajih?
Nekatera imena je že navedel Vodovnik sam, a med najbolj znanimi so po Cvirnu še Janez Mernik Pogačnik (1876-1959), Pavel Meril i k (I 909-1980), Ivan Merčnik (1920-1997), Ludvik Višič (1923-1998),
Stanko Sadek (1922-1997), Franc Gačnikar (1913-1982), Ignac Hren
(1896-1960), Rudolf Hren (1893-1958), Jurij Gačnikar (1881-1970),
Anton Fijavž (1905-1997), Jožef Jančič (1905-1952) in še aktivni Ivan
Pačnik z Resnika, brata Avgust in Janez Dečar iz Crešnove in seveda njihove godbe, s katerimi so igrali. Vsi ti godci in njihove godbe se še držijo
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»železnega« repertoarja, kako in kaj se igra na ohceti, a že Vodovnik
piše, da so zreški godci znali igrati tudi kaj novega, ko pravi: »So lepi
marš delali, po novi šegi znali.« Ta proces spreminjanja »programa« ljudskih godcev je s časom šel svojo pot, zlasti ko seje v letih po 1945 začel
razcvet glasbe, ki ji radi rečemo narodno-zabavna glasba.

DPD Svoboda Zreče, danes
K UD Vladko Mohorič
lJrvi pisni viri omenjajo društvo, katerega dejanski in pravni naslednik je KUD Vladko Mohorič, sredi leta 1932. V virih je sicer poimenovano enkrat kot Katoliško prosvetno društvo Zreče, drugje spet le kot
Prosvetno društvo Zreče, vendar je iz pripovedovanja takratnih članov
in z ohranjenih fotografij razvidno, da gre za eno in isto društvo.
V obdobju do 2. svetovne vojne je bila v društvu močno razširjena najrazličnejša kulturno-prosvetna dejavnost, prevladovali pa so zborovsko petje, tamburaši in dramska dejavnost. Med vojno je dejavnost
skoraj v celoti zamrla, obdržal seje le tisti del pevskega zbora, ki je prepeval v cerkvi. Ker pa je oblast prepovedala slovenske pesmi, so pevci in
njihov pevovodja Vladko Mohorič temu kljubovali tako, da so prepevali
pesmi, prevedene v latinščino.
Po vojni se je dejavnost ponovno razmahnila. Društvo se je ponovno registriralo v skladu z veljavnimi predpisi nove države in si nadelo ime Delavsko prosvetno društvo (DPD) Svoboda Zreče. Poleg pevskih sta se ponovno razmahnili gledališka in tamburaška dejavnost,
godba na pihala in različni ansambli, kasneje pa še folklorna in foto-video dejavnost ter različne druge aktivnosti v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine.
Ob zahtevi po ponovni registraciji v skladu s spremenjenim zakonom o društvih je društvo leta 1998 ponovno spremenilo ime in s tem
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izkazalo priznanje Vladku Mohoriču, pcvovodji, organistu in organizatorju, ki je bil gonilna sila kulturne dejavnosti v društvu in v kraju vse
od svojega prihoda v Zreče v letu 1935 pa do svoje smrti leta 1973. Postalo je Kulturno-umetniško društvo Vladko Mohorič Zreče.

Društvo danes
KUD Vladko Mohorič je danes osrednje in največje kulturno društvo v občini Zreče. V njegovem okviru deluje 11 precej samostojnih
skupin (sekcij), in sicer:
- mladinski pevski zbor OS Zreče,
mešani pevski zbor in ženski pevski zbor (kot skupina znotraj
MePZ),
- odrasla gledališka skupina,
- otroška gledališka skupina,

Instrumentalni
kvintet iz leta 1961
ob nastopu v Slov.
Bistrici, sestavljen iz
zreških in konjiških
glasbenikov. Zreški
del so Franc Puc s
harmoniko in Karel
Kotnik s kitaro.
Konjičani so Vili
Razboršek s trobento,
Jože Razboršek s
klarinetom in Slavko
Kežmah s pozavno.
Vir: osebni arhiv Karla
Kotnika iz Zreč
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- vokalna skupina DUST (mešani sekstet),
- folklorna skupina,
- foto-video sekcija,
narodno-zabavna skupina - ansambel Fantje izpod Rogle (trenutno
miruje),
skupina ljudskih godcev in pevcev (ljudski pevci i/, Zreč),
- sekcija za ohranjanje kulturne dediščine,
- vokalno-instruinentalna skupina mladih DNA.
V društvu je aktivnih nekaj manj kot 200 članov, deluje pa na področju mesta Zreče in širše okolice, kjer ni kulturnih društev (predvsem
na Skomarju). Skupine in posamezniki letno sodelujejo na preko 100
prireditvah, od katerih društvo samostojno organizira med 20 in 30 prireditev, pri drugih pa nastopa kot soorganizator ali pa jili organizirajo
drugi. Društvo je nosilec zlatega grba občine Zreče, njegove posamezne
skupine in člani pa tudi nosilci različnih drugih priznanj in plaket.

Predstavitev najpomembnejših
dejavnosti
Vokalna glasbena dejavnost je hrbtenica dejavnosti že vse od
ustanovitve društva. Vsa leta se udejanja v različnih sestavih: otroškem,
mešanem, moškem, dekliškem ali ženskem. Danes to več kot 70-letno
tradicijo nadaljujejo: mešani pevski zbor društva, v katerem prepevajo
predvsem nekdanji pevci mladinskega pevskega zbora OS Zreče, ZI'Z
v njegovem sestavu, MPZ OŠ Zreče in mešana vokalna skupina DUST
ter ljudski pevci iz Zreč. V kakovostnem pogledu imata največje dosežke
MI'Z OS Zreče (dosežki na državnih revijah v Zagorju, zlata, srebrna in
bronasta plaketa MPF Celje) in vokalna skupina DUST (nosilec zlatega
žiga MPSS za leti 2001 in 2002, zmagovalec festivala vokalne zabavne
glasbe Žalec 2003, 2004 in 2005).
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Folklorna dejavnost v sedanji sestavi je v društvu med mlajšimi
dejavnostmi (skupina deluje 10. leto, v prejšnjih letih seje dejavnost v
društvu pojavljala le občasno) in se s svojim programom usmerja predvsem na izročilo južnega Pohorja. V tem okviru je osvojila izviren pohorski ples, skupaj s sekcijo za ohranjanje kulturne dediščine pripravlja
prikaz kmečkih običajev z naslovom Prazniki ob kmečkih opravilih v
okviru celovitega projekta Od košnje do trgatve na obronkih južnega Pohorja. Je ena izmed skupin, ki so se vključile v vseslovenski projekt Zlata
zrna za novo tisočletje. Sodeluje tudi s podobno skupino iz Slovaške.
Gledališka dejavnost je stalnica, ki se občasno pojavlja v društvu
že vse od njegovega nastanka. Nekaj več kot zadnji dve desetletji redno
deluje otroška gledališka skupina, v kateri nastopajo tudi otroci, ki obiskujejo dramski krožek v OS Zreče, in ima svoje korenine sicer že v sedemdesetih letih, ko je v okviru osnovne šole in ob pomoči DPD Svoboda
Zreče takratni osnovnošolec Vili Ravnjak napisal in s sošolci izvedel gledališki igri Samotna koča (junij 1975) in Mlinarjeva hči, v okviru društva
pa je skupina redno začela delovati v sezoni 1981/1982. V vseh teh letih
je v skupini sodelovalo že čez 200 osnovnošolcev v starosti od 7 do 15 let
in nekaj srednješolcev, občasno pa v njej nastopajo tudi igralci odrasle gledališke skupine. Skupina letno pripravi po eno obsežnejše gledališko delo
(pravljično igrico) in se redno predstavlja na območnih in medobmočnih
revijah, po dvakrat pa je bila izbrana tudi za nastop na Pikinem lestivalu
v Velenju in za državno srečanje otroških gledaliških skupin.
(Mani odrasle gledališke skupine nastopajo kot posamezniki
v različnih programih (recitacije, voditeljstvo, napovedovanje, krajši
dramski nastopi), po nekajletnem premoru pa so pred treini leti ponovno pripravili tudi celovečerno gledališko predstavo (skupaj z AC Jurij
Vodovnik).
V povezavi z dejavnostmi drugih sekcij deluje foto-video sekcija, dejavnost društva, ki poleg lastne videoprodukcije zagotavlja ohranjanje stvaritev drugih sekcij v obliki videofilmov in v zadnjem času še
digitalnih fotografij. Pri tem ne gre zgolj za beleženje dogodkov, ampak
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Ansambel Jureta
Pokorna iz leta 1959
na Rogli. Od leve proti
desni: Stanko Meglic,
Janko Strgar, Jure
Pokora, Maks lirlak in
Jože Lepšina.
Vir: osebni arhiv
Jureta Pokorna iz
Slovenskih Konjic
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tudi za avtorski pristop [tri snemanju in montaži gradiva. Ob večji h projektih sekcija sodeluje tudi s podobno sekcijo v okviru LT Zreče, snemanja pa opravlja tudi za druge neprofitne dejavnosti (druga društva,
občina, KS).
Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine ima izredno široko
področje delovanja, ki gaje mogoče strniti v naslednje skupine: literarna dejavnost, ohranjanje materialne kulturne dediščine, ohranjanje in
obujanje ljudskih običajev, ljudski pesniki, godci in pevci, muzejska dejavnost in zgodovinopisje ter stare obrti. Med pomembnejšimi njenimi
aktivnostmi velja posebej izpostaviti literarne večere v Skomarski hiši
»Jaz 'mam en stari znucan koš« (vsak mesec, doslej 55 prireditev), program prireditev ob obletnicah rojstva Jurija Vodovnika, letna srečanja
pesnikov južnega Pohorja in Dravinjske doline ter zbiranje gradiva za
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monografijo občine Zreče in za prvi zbornik, iz prejšnjih let pa še knjigo Igorja Cvetka Jest sem Vodovnik Juri in kaseto 0 pohorskem kmetu
(ZKP RTV, Slovenska zemlja v pesmi in besedi), CD in pesmarico Pesmi
iz koša, zbornik Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov, muzejsko zbirko v Skomarski liiši (hiša muzej iz leta 1803) s spominsko sobo Jurija
Vodovnika, sodelovanje pri izdaji pesniške zbirke prof. Zdenke Serajnik
Dihanje večnosti (Družina, 2003) in knjige Antona Cričnika Jurij Vodovnik, Pesmi (Družina, 2004).
V društvu delujoča narodno-zabavna ansambla (Fantje izpod
Rogle in Pohorei) sta pomembno prispevala k razvoju narodno-zabavne
glasbe in vanjo vnašala motive z našega področja in izročilo Jurija Vodovnika. Nekaj let je deloval tudi zabavni ansambel DUST, v zadnjem
obdobju pa se mladi poizkušajo v zabavnem ansamblu DNA.
Prostorske razmere za delo
Društvo ima za svoje delo na razpolago delovne prostore v Kulturnem domu Zreče, ki je sicer v formalni lasti Krajevne skupnosti Zreče, a je funkcionalno povsem odvisen od sklopa hotela Dobrava v okviru zreških Term, ki dom tudi upravljajo. Prostore si delimo z drugimi
kulturnimi društvi (souporaba), prireditvena dvorana pa je večnamenska. V zadnjem obdobju večjib težav na tem področju nimamo, ob sodelovanju občine, JSKI) in sponzorjev pa relativno uspešno poteka tudi
obnova opreme.
Financiranje
Za tako obširno in raznoliko dejavnost društva občina iz proračuna prispeva le manjši del sredstev, drugo moramo pridobiti s prispevki članov, donatorskimi in sponzorskimi dohodki ter z dohodki od dejavnosti.
Poleg občine prispevata za našo dejavnost največ dva donatorja:
glavni dobrotnik je delniška družba COMET, umetni brusi in nekovine,
d.d. Zreče, z manjšimi prispevki pa še UNIOR d.d. Zreče.
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Predhodniki ansambla Zreški
kovači v Zrečah
Točnega datuma ustanovitve ansambla Zreški kovači se še živeči člani, s katerimi sem se sestal v jeseni leta 2005 v Zrečah, seveda ne
spominjajo. Vera Koželj, žena Pranja Koželja in pevka v ansamblu, govori o daljšem obdobju nastajanja ansambla, ki seje začelo v letu 1958 z
njunim prihodom v Zreče.
Razlog je seveda v tem, da so se v ustvarjanju in rojevanju novega ansambla preizkusili mnogi zreški glasbeniki, od katerih so nekateri že igrali v kakšni manjši zasedbi, kakšnem triu ali pa tudi že pravem
ansamblu, vendar so to bili ansambli ali manjše zasedbe, ki so igrali
skladbe takrat znanih ansamblov in niso imeli svojih lastnih tekstov
ter skladb, zato se nobeden od njih ni prebil niti do zvočnih posnetkov
za radio.
Eden izmed zreških glasbenikov, ki seje udeležil nekaj vaj ansambla, Karel Kotnik z Rudniške eeste, po domače Marišekov, se spominja, da ga je res poklical takratni postajenačelnik Franc Koželj, saj ga
je poznal kot dobrega kitarista, vendar je bilo zaradi vojaščine nadaljnje
sodelovanje žal prekinjeno. V njegovem arhivu pa so se našle zanimive
fotografije o takratnih glasbenikih in ansamblih na Zreškem.
INa njej vidimo naslednje glasbenike: Martina Kotnika s harmoniko, Ivana Rušnika s klarinetom, Karla Kotnika s kitaro. Imena ansamblu se Karel Kotnik ne spomni več z gotovostjo, mogoče so se imenovali Štajerski potepuhi pa so sestavljali: Franc Hren, Karel Kotnik, Franc
Puc - vsi iz Zreč - in še Slavko Kežmah, Vili Razboršek in Jože Kazboršek iz Konjic. Ansambel je igral na veselicah po okoliških krajih in
na domačih zabavah.
Na eni izmed fotografij ansambla so Martin Kotnik - harmonika,
Ivan Rušnik - klarinet, Stanko Meglic - trobenta, Karel Kotnik - kitara,
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Prvi sestav ansambla
Zreški kovači iz
leta 195() pred
kulturnim domom
v Zrečah. Violinista
sta Franjo Koželj
in Alojz Ko mesar,
pevka je Vera Koželj,
harmoniko igra Vinko
Podgajšek, kitaro
Prane J. Kovač,
kontrabas Milan
Trefalt in kitaro Jože
Kejžar.
Vir: osebni arhiv Vere
Koželj iz Ljubljane.

Franc Pliberšek pa je občasno igral bas. Tudi ta sestav je veliko nastopal
na veselicah, kulturnih prireditvah in domačih ohcetih.
Nekaj zreških glasbenikov pa je igralo tudi v Konjicah, in sicer so
to bili Stanko Meglic, Jože Lepšina, Jože Kuzman in še Maks Borlak,
vsi pa so igrali v ansamblu Jureta Pokorna.
Seveda je to samo nekaj zreških glasbenikov, ki so se v času razcveta narodno-zabavne glasbe udejstvovali v različnih glasbenih skupinah. 0 vseh drugih pa bo treba kar hitro zbrati gradivo, ki se še skriva
na starih fotografijah po domovih naših glasbenih družin.
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Slovenska narodno-zabavna scena
v letih 1958 do 1965
Po letu 1953, ko so Avseniki že želi velike uspehe tako doma kot
na tujem, so se vedno znova pojavljali različni ansambli, ki so po sestavi
instrumentov ali kako drugače bogatili ponudbo te zvrsti glasbe. To je
bil tudi začetek »zabavne industrije«, ko so se zvočni posnetki na ploščah
ali kasetah prodajali za med in so bili ansambli res medijske zvezde.
Ko je ansambel Zreški kovači že bil v fazi prenehanja, je stopil na
sceno ansambel Lojzeta Slaka, nekoliko prej pa so začenjali Vili Petrič,
Rafko Irgolič, Vital Ahačič, Boris Kovačič, Miha Dovžan, Boris Terglav,
če naštejem samo najbvidnejše ansamble tistega časa. In v ta čas je za
nekaj let vstopil tudi ansambel Zreški kovači s petimi zvočnimi posnetki, ki so se vrteli na radiu Ljubljana, radiu Šmarje in mogoče še kje, ter
z mnogimi gostovanji po bližnji in daljni okolici, vse s svojimi lastnimi
skladbami in humorističnim delom programa.

Kratek poskus zapisa zgodbe
o ansamblu Zreški kovači
Zgodba se začne nekje v letu 1958, ko pride v Zreče za novega postajenačelnika Franjo Koželj ter z njim tudi njegova družina, žena Vera
in sin Tone. To je bila glasbena družina in Franjo, kije igral violino, je
v Zrečah našel dovolj dobrih glasbenikov, daje že v letu prihoda v Zreče
ustanovil, kakor sam pravi, »violinski ansambel«. Na nekakšno avdicijo
so k njemu prišli mnogi zreški glasbeniki, se preizkusili, in ker je imel
idejni vodja jasen cilj, da bo ustanovil dober ansambel po vzoru takrat
še redkih ansamblov, ki so orali ledino naše narodno-zabavne glasbe,
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je pozorno izbiral. Enega izmed njih, Karla Kotnika, sem že omenil, na
prvi fotografiji ansambla pa vidimo kot kitarista tudi Jožeta Kejžarja iz
Zreč. Po pripovedovanju Vere Koželj jih je bilo še več, vendar nikoli niso
javno nastopali. Med njimi je bil tudi Avgust Ravnjak iz Crešnove, ki se
je v vlogi pevca udeležil več vaj ansambla, a kakor sam pravi, tudi on ni
nikoli javno nastopil z njim. Vendar to ni povsem gotovo, saj se nekateri
le spominjajo, da je prav Avgust Ravnjak vsaj enkrat nastopil z ansamblom Zreški kovači v Zrečah. Kot harmonikar seje v ansamblu preizkusil tudi Franc Bombek in še kdo.

Stalni člani ansambla Zreški kovači
Prvo violino je v ansamblu vedno igral Alojz Komisar, nekoč vojaški glasbenik, rojen leta 1905 v Nemčiji, umrl leta 1973 v Zrečah, kjer
je tudi pokopan. V Zreče je prišel leta 1957 iz Slovenskih Konjic.

Ansambel Zreški
kovači tik pred
odhodom na
gostovanje pred
železniško postajo v
Zrečah. S kombijem
jih je pre važal Henrik
Vinter iz Slov. Konjic
Vir: osebni arhiv Berte
Padežnik iz Zreč
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Drugo violino je igral Franjo Koželj, postajenačelnik železniške
postaje Zreče, rojen leta 1919 v Gradišču v vzhodnih Halozah, umrl leta
1999 v Ljubljani.
Harmoniko je najprej igral Vinko Podgrajšek iz Loške Gore, rojen leta 1935 in živi na svoji kmetiji v Loški Gori z ženo Marijo; Franjo
Koželj je na osnovi ljubezni med Vinkom in Marijo napisal njihovo najbolj znano skladbo Pohorska Micka.
Drugi harmonikarje bil Franci Padežnik, rojen leta 1939 v Loški Gori, umrl leta 2004 v Zrečah. Njegovo dekle je bila Berta Kodrič,
napovedovalka v ansamblu, kije kasneje postala njegova žena. Zdaj živi
v Zrečah.
Kitaro je igral domačin Franci Kovač, rojen leta 1930, predmetni
učitelj, in živi v Zrečah.
Bas in zabava poslušalcev sta bila zaupana Dragu Uombeku iz
Zreč, rojenemu leta 1927 in umrlemu leta 1993 na Ptuju. Njegova žena
Marjana pa je bila blagajničarka ansambla.
Pevca v ansamblu sta bila Vera Koželj in Feliks Gorenak. Vera Koželj je hila žena Franja Koželja, rojena leta 1929 v Beli Krajini, njen oče
je bil iz Ukrajine, kot upokojenka zdaj živi v Ljubljani.
Feliks Gorenak je bil rojen v Boharini leta 1928, po domače Gorjakov, poročen z ženo Jožico, po domače Lajško Jožico, tudi dobro pevko v cerkvenem zboru; na nastopih je Feliks rad zapel pesem Deček s
planine, saj je v njej videl svojo življenjsko zgodbo.

Programska shema večine
samostojnih koncertov ansambla
Ansambel se v začetku ni branil nastopov, ki so jih organizirali drugi, še posebej pa ne tistih, k i jih je organizirala njihova DPI) Svoboda, saj je bil potreben čas, da so bili v ansamblu organizacijsko in
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programsko pripravljeni na samostojne koneerte. V arhivu Vere Koželj
sem našel kar nekaj takšnih programskih listov, ki imajo tudi za današnji čas sodobno shemo, saj je sestavljena iz treh pomembnih delov, ki
se deloma uporabljajo še danes. Lahko bi celo rekel, da so bili mojstri v
vzpostavljanju stika s poslušalstvom, saj so poleg lastnih skladb igrali
še takrat priljubljene skladbe, humorista sta tudi znala s vedno novimi
skeči razvneti poslušalstvo, včasih tudi s kančkom satire in z žrebanjem
vstopnic, s čimer so nekatere poslušalce potem nagradili s kakšnim darilom, ki so ga dobili v Zrečah, največ v TKO, danes Unior.

Program nastopa Zreških kovačev
- programski list
1.
2.

D dur - Zreški kovači - polka s petjem
C

- Razpoloženje - valček

Instrumentalni
del ansambla med
nastopom v Slov.
Konjicah med
igranjem enega izmed
Straussovih del
Vir: osebni arhiv Berte
Padežnik ki je bila
tudi napovedovalka
nastopov ansambla

e^ffiRs
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Najbolj znana
fotografija ansambla
Zreški kovači, tudi
posneta v Slov.
Konjicah, na kateri
so zbrani vsi člani.
Ženski del ansambla
od leve proti desni:
napovedovalka
Berta Kodrič,
pevka Vera Koželj
in blagajničarka
Marjana Bombek.
Stojijo Alojz Komesar,
Franc Padežnik,
Feliks Gorenak,
Drago Bombek, Franc
J. Kovač, in Franjo
Koželj
Vir: osebni arhiv
Feliksa Gorenaka,
pevca ansambla iz
Zreč

3.

A

4.

F

5.

15. Zreški kovači

Jutro na Rogli - heguin s petjem
- Vlak prihaja - čin, čin / foks
- Skeči: pismo Dedku Mrazu, copatarja, komanda

6.

I)

- Trgatev - valček s petjem

7.

B

- Ko/ai ha nje - polka, trio

8.

C

9.

Hrepenenje - valček s petjem
- Skeči - pri zdravniku, miš, kurje oko, napihnjena ženska

10.

F

- Sanje - valček, trio

11.

B

- Violina ti si mi vse - beguin s petjem

12.

C

- Rajanje na Goleku - polka

13.

C

- Bolno dete - tango s petjem

14.

- Skeči - pesem o Zrečah, tat oslek, spomenik

15.

I)

- Noč oh Dravinji - valček s petjem

16.

I)

- Splitske kale - koračnica

17.

F

- Deček s planine - poje Feliks

18.

F

- Pridi draga - tango s petjem

19.

G

- Moja kraljica
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20.

- Žrebanje vstopnic

21.

- Pohorska Micka - za zaključek - polka s pevcema

Avtorji besedil in melodij
V tipski Prošnji za izdajo dovoljenja za koncert, naslovljeni na Občinski ljudski odbor, odsek za notranje zadeve, sta takratni predsednik
DPD Svoboda Zreče Ivan Krajcar (učitcj) in organizacijski vodja ansambla navedla kot avtorje, poleg Franja Koželja, še harmonikarja Francija Padežnika s tremi instrumentalnimi skladbami: Sanje - valček, Kožuhanje - polka, Sprehod pod gradom - valček, in Alojza Komisarja
s skladbami Rajanje na Goleku - polka, Razpoloženje - valček. Poleg
tega so na dopisu navedena tudi »dramska dela« avtorja Franja Koželja z
naslovi Karneval na cesti, Pri zdravniku, Komanda, Postavljanje kipa.
Pod »dramskimi deli« je imel avtor v mislih humoristične skeče, ki sta
jih izvajala humorista Janez in Peter. Notni zapis seje ohranil za samo
skladbo Hrepenenje, za druge je že sam Koželj nekaj let pred smrtjo ugotavljal, da so se porazgubili, ko jih je pošiljal oboževalcem. Ostali pa so
še vsi teksti avtorskih skladb, ki jih je ansambel izvajal, in bodo navedeni v nadaljevanju.
»Valček 11 repenenje je dolga leta uspešno izvajal ansambel Toneta Kmetca s pripisom »narodna«. Polko Pohorska Micka, kombinirano z
Nočjo ob Dravi nji, je posnel ansambel Comet iz Zreč na kaseti Mami za
praznik, s pevko Brigito Petre.
Pohorsko Micko igrajo tudi citrarke mati in hči Heričko in tudi
one navajajo to skladbo kot ljudsko.
Jutro na Rogli pojejo nekateri moški pevski zbori, vendar Vera
Koželj ni znala navesti, kateri zbori bi to bili.
Melodijo Bolno dete je odkupil Radio Ljubljana, novo besedilo jc
napisal Feri Souvan, posneta pa je na plošči Jožeta Kampiča in pevke Ivanke Kraševec, prenovljena skladba pa se imenuje Zvončkova ljubezen,«
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Zreški kovači 40 let
kasneje - v jeseni leta
2005: Vera Koželj,
Berta Padežnik,
Feliks Gorenak, Vinko
Podgrajšek in Franc J.
Kovač
Vir: Martin Mrzdovnik

15. Z r c s k i kovači

so ugotovitve Vere Koželj v dopisu k poslanemu gradivu, sama pa seje
podpisala pod besedilo skladbe Bolno dete. V svojih spominih na ta leta
ji je mož priznal »izostren posluh za lepe viže in smiselna besedila«.
Vsi dosedanji poizkusi, da Iti našli notne zapise ali posnetke skladb
Franca Padežnika in Alojza Komisarja, so bili žal neuspešni.
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Besedila skladb s programskega lista ansambla, ki se dotikajo Zreč in Pohorja
Zreški kovači - polka (napisana avgusta 1961)
Ko sirena zjutraj nas zbudi,
brž na delo vsakmu se mudi,
smo kovači, to se nam pozna,
pod zelenim Pohorjem doma.
Ančka, Ančka, čakaj me,
k tebi zvečer pripeljem se,
v kamri bova spančkala
in o sreči sanjala.
Fantje tu veseli smo sedaj,
vedno radi zaigramo kaj,
vsak svoj instrument v rokah drži,
na dekleta zreška rad preži.
Miha, Miha, čakaj le,
ko zvečer pripelješ se,
kamra bo zaklenjena,
okenca zagrnjena.
Violini tn imamo dve,
vmes kitara spet obregne se
in harmonika venomer hrešči,
ko basist za basom se vrti.
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Ančka, Ančka, prosim te,
ko zvečer pokličem te,
da ne boš se knjala,
drugemu odpirala.
Kadarkoli kdo si nas želi,
pesem naša naj ga tolaži,
naj skrbi pozabi svoje vsak,
ko zasliši glasek naš mehak.
Ker v ljubezni je tako,
da čeprav se skregamo,
se nazaj pobotamo
in je zopet vse lepo.

15. Zreški kovači
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Jutro na Rogli - beguin (kot hvalnica lepotam Pohorja napisana leta 1961)
Predraga deklica,
le vstani ti,
drami te pesmica,
ki zdaj doni.
Zarja se že budi
in noč je preč,
tudi soncu se mudi,
ker skrit ni več.
Skrbi odženivse
in si zapoj,
vroče poljubi me,
sem samo tvoj.
Glej, tu na Rogli sva
presrečna zdaj,
srečo uživala,
kot le malokdaj.
Ne pojdern več od tod,
tu dom je moj,
s cvetjem postlana pot,
dišeč opoj,
vrhovi temnih smrek,
šumite zdaj,
in spremljajte me prek
v planinski raj.

cSsfes
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15. Zreški kovači

Trgatev - valček (posvečen rojakom Kranja Koželja v letu 1961)
Čriček veselo prepeva,
kliče v trgatev nas vse,
kmetič si sode prešteva,
jesen proti kraju že gre.
S hriba klopotec oznanja,
da grozdje rumeno je že,
s trte nam ptičke odganja,
naj hitro na jug polete.
Pesem naj vedra odmeva
preko teh vinskih hribov,
staro in mlado prepeva,
ko pojde s trgatve domov.
V zidanci polno je grozdja
in moštek prijetno diši,
mati pečenko pripravlja
in za trgače skrbi.
Kmetič, tvoj trud bo povrnjen,
vinca so polne kleti,
domek postal bo presrečen,
kruha dovolj bo za vse dni.
Krasni ste, hribi domači,
s trto obraščeni vsi,
lepo je res med trgači,
kjer pesem domača doni.
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Hrepenenje - valček (ki ga je Franjo Koželj posvetil svoji materi
Mariji in je nastal v nemškem ujetništvu leta 1942)
V daljnem tujem svetu
potikam se okrog,
zgubljen v tujem mestu,
pozabljen sem fantič ubog.
Le kdaj bom to dočakal
in videl hrib domač,
bi materi svoji zavriskal,
ki kliče me preko globač.
he pridi, pridi, sinko moj,
vrni se zdrav v domek svoj,
kjer mati zlata čaka te,
da te stisne na svoje sree.
Ti lepa vas domača,
kjer domek moj stoji,
k tebi vsak se rad vrača,
ko si tolažbe želi.
0 ljuba mati moja,
ne jokaj se sedaj,
spolnila se želja bo tvoja,
ko vrnem se k tebi nazaj.

r» r\
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15. Zreški kovači

Violina, ti si mi vse - beguin (napisan v letu 1959 - prvo violino
je Franjo Koželj dobil kot ujetnik v nemškem taborišču)
Ko večerni mrak na zemljo pada,
jaz po gozdu sam blodim,
naokrog tišina vlada,
za tabo hrepenim.
Violine glasek mili,
od njega ves drhtim,
neznana moč daljin
me vabi, da k njej pohitim.
0 violina, ti si meni, meni vse,
tvoj čisti glasek naj spremlja me,
o violina, poj celo noč,
preženi mi skrbi tja daleč proč.
Koderkoli sam bom hodil,
vedno boš le ti z menoj,
s sabo bom le tebe nosil,
prijatelj bom le tvoj.
Strune milo naj zvenijo,
ko me srce boli.
Odženi žalost mi,
povrni radost mi v oči.
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Bolno dete - tango (besedilo je napisala Vera Koželj, ko je bil sin
Franci v bolnici)
Preljubo dete ti,
ki daleč si od me,
in tam v bolnici
boli te vse.
Saj k tebi bi prišla,
me notri ne puste,
zato sem žalostna in kličem te.
Preljubo dete ti, domov povrni se,
vse dneve in noči le čakam te,
podaj mi ročice, tesno objemi me,
pozabljeno bo vse, ko stisnem te.
Vsak dan, ko se zbudim,
v postelji te ni,
na telefon hitim,
vsa od skrbi.
Ko zvem, da bolje je,
brž očku že povem,
zdaj veseliva se,
da prideš ven.
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15. Zreški kovači

Noč ob Dravinji - valček (za Zreške kovače ga je 5. 5. 1959 napisal in uglasbil Franjo Koželj)
Sonce že zlato za Golek zahaja,
lega v dolino tihi nam mrak,
vse se k počitku prav trudno podaja,
jutro prelepo dočakal bi vsak.
Tihe so hišice povsod ob Dravinji,
kladivo prepeva in žaga brni,
sveti nebroj nam zvezd zdaj v daljavi,
lunca za goro pa lante drami.
Buči, buči, potok bistri ti,
moti mir doline, ki prav sladko spi,
nosi tja v daljavo pesem za spomin,
pozdrav doline zreške in opoj planin.
Zreška dekleta na oknih slonijo,
vriskanje fantov se sliši s hribov,
tople bližine nocoj si želijo,
preden se vrnejo očka domov.
Noč ob Dravinji je res čudovita,
kmetič zatisne si trudne oči,
zopet spočit in naspan bo do svita,
novih kovač si nabere moči.
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Pohorska Micka - polka (pesem je Franjo Koželj posvetil Vinku Podgrajšku, prvemu harmonikarju v ansamblu, in njegovi izvoljenki Mariji)
Glej, kako je spet lepo,
ko fantje vsak večer pojo!
Le pridi, pridi, Micka ti,
in srce podari mi.
Da srečna bova celo noč,
kličem tebe na pomoč,
urno bova plesala,
ko na Roglo prideva.
Francelj ti, kaj |>a misliš si o meni,
jaz ne grem s teboj v takšni strašni temi,
rajši bom kar doma ostala,
celo noč o tebi sanjala!
Micka, Micka, čuj me zdaj,
v pohorski te peljem raj,
s stolpa dol bi gledala,
šumu smrek prisluhnila.
V dolini zreški ropota,
kjer kovači so doma,
vmes Dravinja zašumi,
ko čez kamne se vali.
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15. Zreški kovači

Pa naj bo, kar na Roglo bova jo mahnila,
škoda je, da priliko bi zamudila,
dobro vem, da srečen boš samo z menoj,
Francelj moj, saj rada grem s teboj.
In tako sva se vendar domenila,
prav zares se bova letos oženila,
najin dom bo v zelenem Pohorju,
zdaj zavriskaj si ... juhuhu!
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Iz humorističnega programa
Humorista Janez in Peter - Drago Bombek in Franjo Koželj
Vsak samostojen koncert je v svojem standardnem programu vseboval tudi humoristične točke, ki sta jih izvajala humorista Janez in Peter, Drago Bombek in Franjo Koželj, po potrebi pa tudi Vera Koželj. Tekste za skeče oziroma »dramska dela« sta pisala Franjo in Vera Koželj
in so bili dober pokazatelj mišljenja in problemov ljudi domačega kraja
in seveda tudi kraja, kjer so nastopali. Iz ohranjenega gradiva so vsaj za
Zreče zanimive naslednje misli.
Iz pisma Dedku Mrazu
Pri nas obišči najprej TKO (današnji Unior). Zakaj, ti takoj povem.
TKO so prava krava molznica za vsa društva in organizacije. Morda še
ti dobiš kaj v svoj koš!
Priti pa moraš k nam čim prej, da boš poiskal majhno luknjo za
društva in organizacije, kjer bi si lahko uredili svoje kotičke, da zapisniki in arhivi ne bi potovali po aktovkah in žepih predsednikov ali tajnikov.
S seboj prinesi denar in načrte za kopalni bazen ali pa debele »fosne« za jez na Dravinji.
In še iz Pravilnika službe
Začetek delovnega časa drži podjetje v največji tajnosti.
Vsako naporno delo je prepovedano.
Z delom se nikakor ne sine pričeti prej, dokler delavec ni dobro
razpoložen.

Tehnična oprema ansambla
Po fotografijah, pripovedovanju in dokumentih iz arhiva Vere Koželj je imel ansambel za tiste čase dobro, ne pa najboljše ozvočenje, ki
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Godba na pihala
pred Mavharjevo
hišo v Loški Gori v
letu l 932. Na njej
najdemo Zrečane
Antona Fijavža,
Jožeta Jančiča, Jurij<i
Gačnikarja, Rudolfa
Hrena in Ignaca
Hrena. Iz takšnih
godb so pozneje nastali
mnogi ansambli
Vir: osebna zbirka
Marije Mrzdovnik iz
Loške Gore

15. Z r c š k i kovači

gaje; uporabljal za svoja gostovanja in za potrebe društva DPD Svoboda
na kulturnih in drugih prireditvah v kraju, /a nakup ozvočenja je ansambel dobil od Občinskega odbora SZDL 10.000 dinarjev posojila in
10.000 dinarjev kot donatorski prispevek. Pri tem je predsednik Franjo
Marošek pripisal: »Izvršni odbor je z veseljem sprejel na znanje Vaše
plodno in uspešno kulturno-prosvetno delovanje, Vam tem potom izraža vso priznanje in želi tudi v bodoče še lepših uspehov.«
Takratni član ansambla Vinko Podgrajšek pravi, da sta to bili približno dve njegovi [tlači in da se mu je ta krat ozvočenji; zdelo zelo drago.
Dokument Občinskega odbora SZDL nosi datum 22. september 1962,
zato se postavlja vprašanje, kaj j«; ansambel uporabljal pred tem in kako
seje znašel v dvoranah brez ozvočenja.
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Zvočni posnetki Radia Ljubljana
prinesli slavo ansamblu
Kako je prišlo do snemanja radia Ljubljana v Zrečah, v arhivu ni
najti podatkov, iz pripovedovanja še živečih članov ansambla pa se zdi,
da so radijci prišli na teren, kar seje sicer zelo redko dogajalo, in posneli kakšen ansambel pri njegovem delu ali pa so glasbeni uredniki na kakšnem koncertu slišali in videli ansambel, nato pa je Franjo Koželj pripeljal dogovore z njimi do srečnega konca in s tem tudi do resnično velike slave ansambla, kakršne niso pričakovali. 0 tem pričajo še nekatera
pisma poslušalcev, ki so bili navdušeni nad glasbo ansambla, predvsem
nad violinami, ki so dajale melodijam poseben zven in nežnost. Točnega
datuma snemanja se ne spomni nihče, bilo pa je to leto 1962 in snemali so v takratnem kulturnem domu, a ne na odru, temveč nekje v majhni sobi v zgornjih prostorih doma. Seveda snemalni tehniki in glasbeni urednik niso bili zadovoljni s prostorom, a so kljub temu posneli pet
skladh. ki so se nato predvajale na radiu Ljubljana in Šmarje pri Jelšah,
in tako je ansambel postal znan po vsej Sloveniji. Posnete so bile naslednje skladbe: Hrepenenje, Trgatev, Trgatev s klopotcem, /reški kovači
in Pohorska Micka. Ansambel seje zavedal, da so radijski valovi tisti, ki
lahko pripeljejo njihovo glasbo v prav vsako hišo, zato so v dopisu z dne
18. 12. 1962 brezplačno ponujali radiu Šmarje pri Jelšah svoj celovečerni program in jih [trosili za snemanje v njihovem studiu. Po zagotovilu
sedanjega vodstva radia Šmarje pri Jelšah v njihovem arhivu ni posnetkov ansambla /reški kovači, zato ni mogoče ugotoviti, ali so sploh kdaj
nastopali in snemali pri njih.
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15. Zreški kovuči

Koncerti, gostovanja
Prav zvočni posnetki petih skladb so botrovali številnim nastopom tudi drugod po Sloveniji, ne samo v Dravinjski dolini, a v arhivu
ni najti kakšnega seznama krajev, kjer so gostovali. Se pa nekateri člani še spomnijo, da so bili na Dobrni, v Leskovcu, Slovenskih Konjicah,
Ločah, Dramljah, Oplotnici, Straži in Jurkloštru. V enem izmed ohranjenih pisem so se dogovarjali za gostovanje v Turnišču, vendar ni gotovo, da je to gostovanje nato tudi res bilo. Ansambel je imel natisnjen
plakat brez fotografije, ki je omogočal za tisti čas dobro obveščanje poslušalcev v kraju, kjer so gostovali. Iz dokumentov je vidno sodelovanje
z društvi ali posamezniki v kraju koncerta, a za velik del obveščanja so
vedno poskrbeli člani ansambla. Tako se Feliks Corenak spomni, da
sta s Franjem večkrat z motorjem potovala naokrog in izobešala plakate. Ohranjen je samo še en izvod plakata. Seveda pa je bilo gostovanj in
nastopov zelo veliko, celo toliko, da so na en dan igrali v treh različnih
krajih, če le niso bili preveč oddaljeni.
V arhivu je tudi dopis Zveze Svobod za srečanje ansamblov, ki je
bilo dne 9. junija leta 1963 na Dobrni, poleg Zreških kovačev pa so nastopali še Večno mladi iz Celja, Brežiški fantje, Veseli vandrovčki, l)ixie
08 iz Slovenskih Konjic, Konjiški fantje in še nekateri drugi ansambli.

pisma
bralcev
Da so se člani ansambla zavedali pomena publike in predvsem
stika s poslušalci po koncertu, v časopisju in po pismih (drugih možnosti takrat skorajda še ni bilo), se lepo vidi tudi po nekaj ohranjenih pismih. Vera Koželj, ki je takrat skrbela za te stike, je nekaj pisem ohra-
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nila; po njenem pripovedovanju so pisma kar »deževala«, a se ni zgodilo, da na pismo ne bi odgovorili, čeprav je bilo to delo kar težavno in je
zanj vedno zmanjkovalo časa.
Poglejmo, kaj je napisala poslušalka Cilka: »Vaše pismo mi bo
drag spomin in neskončna tolažba v življenju, zato vam še enkrat prisrčna bvala. Pesem Hrepenenje mi od danes naprej pomeni še več kot prej,
saj vem njeno vsebino in namen. Najlepše pozdrave vam, Franjo Koželj,
in ostalim članom ansambla Zreški kovači.«
Poslušalec Vinko piše takole: »Izredno vesel sem bil, ko sem prejel sliko vašega ansambla, poleg tega pa še tako prijazen dopis. Prisrčna vam bvala! Sploh si nisem mislil, da mi boste tako hitro odgovorili,
torej še isti dan, ko ste prejeli moj dopis. Kot sem že omenil, je pesem
Hrepenenje zame ena najlepših.«
In še poslušalka iz Pivke, ki pravi: »Z vašim prvim nastopom v oddaji Za našo vas ste se mi priljubili. Vaše petje in glasba je zares čudovita. Ko zaslišim vaše igranje, me kar privzdigne. Ker se tako zanimam za
vas, vas prosim, ako bi mi morali poslati eno fotografijo vašega ansambla in nekaj pesmi. Tovariški pozdravi od Spilarjevih iz Pivke.«

Anekdoti, ki ju je zapisal Franc
J. Kovač, kitarist v ansamblu
Na lepi modri Donavi
Direktor gostinskega lokala Jelen nas je naprosil, da bi v soboto
zvečer imeli vajo kar v njegovem lokalu, ki je takrat posloval na vogalu
pred staro pošto v Slov. Konjicah. Vaje so navadno trajale kakšni dve uri,
včasih tudi več. Obljubil nam je dobro večerjo in dovolj pijače, da ne bi
trpeli žeje. Dogovor je bil sklenjen.
Ko smo ob osmih zvečer začeli z vajo, je ob mizah že sedelo nekaj
ljudi, več moških kot žensk, nekaj mlajših pa seje drenjalo okrog točil-
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Tamburaški orkester
iz Zreč v letu 1912.
Prvi z leve je organist
Albin Sadek, po
domače Podgrašekov iz
Brinjeve Gore
Vir: osebni arhiv
Jožeta Bombeka iz
Dobrovelj pri Zrečah
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nega pulta v sosednji sobi. l'o vsakem odigranem napevu se je soba polnila in proti koncu vaje je bil na plesišču že pravi naval; plesalci so se že
zadevali ob mizo, za katero smo vadili in tudi počivali.
Med enim takšnih premorov seje znašel pred našo mizo neki moški, ki se je hotel z nami nekoliko poigrati. Segel je v notranji žep suknjiča in privlekel na dan tisočaka, ga položil na mizo ter zviška dejal: »Stavim, da ne znate zaigrati Straussovega valčka Na lepi modri Donavi.«
Spogledali smo se, se z očmi sporazumeli, si prikimali in zaigrali ... Vse skupaj se nam je zdelo nekoliko ponižujoče, še zlasti zato, ker je
bil naš prvi violinist nekoč vojaški kapelnik in smo to skladbo znali dobro zaigrati. Ko smo končali, našega izzivalca ni bilo več ... Bilo nam ga
je žal, saj tisočak ni bil majhen denar, pa še zato, ker smo sumili, da je
po nepotrebnem zapravil in pustil na mizi svojega zadnjega tisočaka.
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Za zaključek vsake prireditve smo navadno še enkrat zaigrali
našo himno Zreški kovači, tokrat pa je prvi violinist začel igrati udarno koračnico Radetzky marš. Pri prvem korajžnem potegu z lokom po
strunah mu je počila prva struna. To ga ni zmedlo, igranje je nadaljeval
v višji legi na drugi struni, strgana pa mu je opletala okrog vijakov za
napenjanje strun. Tudi to ga ni vrglo s tira. Točko smo vseeno uspešno
zaključili, violinist pa je požel buren aplavz.
Gostovanje v Jurkloštru
Pred petinštiridesetimi leti smo bili povabljeni v Jurklošter. Igrali naj bi na veselici v noči s pustne sobote na pustno nedeljo. Povabilo
smo dobili sredi tedna in tako smo še imeli dovolj časa, da pripravimo
primeren program, kije zajemal polke, valčke, mazurke, tango, angleške valčke, počasne lokse, fokstrote in koračnice. V spored smo vpisali
vse, kar smo že znali dobro zaigrati, saj se nam je obetala zahtevna prireditev. Prevoz je priskrbel Franjo Koželj, ki je edini med nami imel službeni telefon, obvladal pa je tudi vse organizacijske posle.
V soboto proti večeru smo se dobili pred bivšo železniško postajo,
kjer nas je že čakal kombi z voznikom. Naložili smo glasbila in ozvočenje, posedli po sedežih in Itenček nas je odpeljal ...
V Jurklošter smo prispeli nekaj pred osmo uro zvečer, kjer nas je
pričakala precejšnja skupina ljudi, ki nam je pripravila špalir do vhoda
v dvorano kulturnega doma. Tam nas je pozdravil organizator prireditve, se z vsakim posebej rokoval, nas povedel na oder in dejal: »Upam,
da boste z nami zadovoljni do jutra!« Pokazal je še priključke za našo
opremo in odšel, vendar seje kmalu vrnil z natakarico in dobrodošlico
v obliki napitkov, rekoč: »Tale tovarišica (imena se ne spomnim) pa bo
za vas skrbela, da ne boste ne lačni ne žejni!«
Do uradnega začetka smo se razporedili po odru, priključili ozvočenje, uglasili instrumente in se domenili, katere tri skladbe bi zaigrali
za začetek. Menili smo, da bo najboljše, če se bomo držali pripravljenega programa. Zaigrali smo skladbo Zreški kovači. Nihče ni zaplesal, vsi
so samo gledali, stali in poslušali. Postalo nam je tesno. Ko je izzvenela
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naša himna, pa je zagrmelo po dvorani od burnega ploskanja in odobravanja. Oddahnili smo si, občinstvo nas je sprejelo, kar nam je dalo še dodaten polet za ustvarjanje razigranega razpoloženja. Zaigrali smo še dve
bolj umirjeni plesni skladbi, potem pa še eno poskočno polko, napovedali »kratek oddih« za osvežitev in odložili glasbila. Že kar na začetku
smo morali spremeniti in prilagoditi program, saj smo začutili, kaj želijo poslušalci, in jih nismo želeli razočarati.
S hitrimi, drobnimi koraki je prihitela natakarica in nas povabila v prostor za odrom, k pogrnjeni mizi. Moram zapisati, da nam je poleg običajnih jedi in pijač prijetno zadišala prava kava, takrat še redkost
v naših trgovinah in dobrih gostilnah. Okrog mize smo posedli tako,
kakor smo bili razporejeni med igranjem. Na prvem stolu je sedel prvi
violinist Alojz Komisar, na drugem stolu je sedel drugi violinist in vodja ansambla Franjo Koželj, na tretjem harmonikar Franc Padežnik, na
četrtem kontrabasist Drago Bombek in na petem, krajnein stolu moja
malenkost, kitarist Franci Kovač, če naštejem samo instrumentalni del
ansambla. Razpored sedežev navajam zato, ker je imel predvsem zame
neko prednost, kije drugi niso bili deležni. Prijazna natakarica je vedno
stregla tako, da seje spotoma naslonila na mojo desno ramo, bodisi z
roko ali z bokom. Priznam, ni mi bilo preveč nerodno, čeprav so se ostali, predvsem pa Drago, blagohotno nasmihali in se spogledovali. Nisem
jim zameril, saj sem bil najmlajši med njimi, natakarica pa verjetno še
mlajša in svobodna. Med serviranjem kave pa je znala tako lepo [»ogledati s svojimi lepimi rjavimi očmi! In odmori so vse prehitro minevali!
Tako smo igrali in počivali do četrte ure zjutraj, ko seje iztekel
pogodbeni čas. Najavili smo zadnjo točko, odigrali našo himno in začeli odlagati instrumente. Pili smo utrujeni in smo hoteli na hitro pospraviti ter se odpeljati domov ...
V dvorani pa so ploskali še kar naprej in zahtevali še več ter peli
tisto »Muzikanti, sami zabušanti«. [Na oder je nato prisopihal organizator zabave in nas prosil, če bi hoteli ustreči in igrati še do osme ure zjutraj, saj je vse pripravljeno in ne bo zastonj, da nam ne bo žal, če bomo
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pristali. Kaj smo hoteli? Tudi nam je bilo občinstvo všeč. Spogledali smo
se in molče pristali.
Proti osmi uri pa se je na naše veliko olajšanje le začela dvorana
počasi prazniti, saj so starejši že večinoma odšli, ostali so samo še najmlajši, ki doma verjetno niso imeli opravkov. Zato je vodja ansambla
Franjo Koželj vstal, stopil korak naprej, se zahvalil za topel sprejem in
zares napovedal zadnji ples. Zaigrali smo Avsenikovo Na Golici in hitro
pospravili instrumente ter odšli na zasluženi zajtrk, organizator pa je
res držal besedo glede računa.
V Zreče smo prispeli šele ob dveh popoldne. Spotoma smo imeli
namreč vsak svoje potrebe, ki smo jih morali zadovoljiti. Zato smo imeli
bolj ali manj kratke postanke ob vsaki gostilni, ki smo jo opazili ob cesti. Nikoli pa nisino povprašali naše blagajničarke, koliko denarja smo
tisti da prispevali v društveno blagajno.

Zaključno dejanje (finale) in odhod
v legendo
Če je prihod Kranja Koželja v Zreče pomenil začetek ansambla
Zreški kovači, pomeni njegov odhod tudi njegov konec. Leto 1965 pa je
tudi letnica, ko je ansambel dejansko prenehal obstajati, njegova glasba
pa je ob narodno-zabavnih ansamblih, ki so bili v teh letih v velikem
razcvetu, počasi tonila v pozabo. Kako tudi ne, saj narodno-zabavnega
ansambla z dvema violinama že takrat ni bilo nobenega in ga tudi danes
še ni, kljub novostim, ki prihajajo v to zvrst glasbe. Vse kaže, da so nekateri člani ansambla, ki so ostali v domačem kraju, vendarle želeli nadaljevati uspešno delo ansambla, saj Berta Padežnik v pismu Veri Koželj
na božič leta 1965 sporoča, daje njen mož uspel zbrati trio in v Slovenskih Konjicah, na reviji ansamblov, uspešno zaigral tri skladbe svojega
nekdanjega ansambla. Bolj »glas vpijočega v puščavi« pa je nenaslovlje-
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Združeni godci iz
Zreč in Zlakove pred
Kračunovo dvorano
leta 1938. Četrti z leve
spodaj je harmonikar
Franc liombek, ki se
je tudi preizkušal pri
Zreških kovačih
Vir: osebni arhiv
Jožeta Hombeka

IS, Zreški kovači

no pismo Franja Koželja, ki še v letu 1974 upa, da bo ansambel nadaljeval delo. Ob 800. obletnici prve pisne omembe kraja /reče pa je dozorela misel, da se tudi ta del zreškega kulturnega udejstvovanja, ki je bil
tako ali drugače prisoten v teh krajih, zapiše in tako ustrezno ovrednoti.
Takratni predsednik turističnega društva iz Slovenskih Konjic, Jože Fideršek, je že pred leti pridobil tonske posnetke v arhivu radia Ljubljana
- danes pravijo, da jih ni več - in po njegovi zaslugi so najprej člani ansambla Comet iz Zreč naredili priredbo dveh skladb Zreških kovačev,
Tine Lesjak pa je imel na radiu Uogla intervju s Feliksom Gorenakom.
Takrat smo po dolgih letih lahko zopet slišali vseh pet skladb.
Tako so že skoraj pozabljene »viže« stopile iz davne preteklosti in
tudi ta kratki zapis njihove zgodbe, ki jim žal ne more vrniti ne nekdanje popularnosti in ne svežine, želi ob letošnjem jubilejnem letu otresti z njih le »prah« pozabe ter postaviti njihovo delo in melodije na vi-
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dno mesto v 800-letni zgodovini Zreč, ki so vedno premogle dobre pevce, godce, igrce, da so bogatili življenjski ritem tukajšnjega človeka, ki
je to znal ceniti.

Nekaj zaključnih misli
Človeško življenje napolnjujejo in bogatijo predvsem vsakdanji
dogodki, in le kdor jih sprejme in ne čaka na tiste »velike«, ki tako redko
pridejo, je našel modrost, je našel zadovoljstvo s svojim življenjem. Prepričan sem, da je tako tudi z zgodovino Zreč. V teh 800 letih seje napolnila z res »velikimi« dogodki, ki so še danes pomembni za vse nas (nekaj jih je zapisanih tudi v tem zborniku), a več kot teh »velikih« dogodkov je v njej drobnh zgodb mnogih posameznikov, društev, združenj in
ne nazadnje tudi ansamblov. Zgodbo (zelo skromno zapisano) ansambla
Zreški kovači lahko uvrstimo v ta mozaik drobnih zgodb, saj je komaj 5letno delovanje ansambla podoba meteorja, ki je za hip razsvetlil nočno
nebo, nato enako hitro ugasnil. Področje godčevstva in v novejšem času
delovanja mnogih kvalitetnih ansamblov in posameznikov je še popolnoma neobdelano področje in vabi mlade raziskovalce, da ga raziščejo
ter zabeležijo njihove zgodbe in delo že za naslednji zbornik.
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VIRI
Arhivsko gradivo članov ansambla Vere Koželj, Feliksa Gorenaka,
Franca J. Kovača.

c
Drago

Medved

16.

UREDNIŠKI

ZAPIS

Zreški zbornik je nastal iz potrebe po trajni pisni obliki ohranjanja zgodovinskega spomina o bogastvu naravne in kulturne dediščine
občine Zreče. Ob že obstoječih poljudnih, poljudnoznanstvenih in sicer domoznanskih tiskih je morala nastati še dodatna oblika trajnejšega zapisovanja pomembnih pojavov in dogodkov, ki posegajo tudi v sedanji čas.
Zbornik je najprimernejša oblika takega načina zapisovanja in
ohranjanja takšnega gradiva. Pred nami je torej prvenec, narejen po
vzoru že obstoječih zbornikov v drugih krajih. Se pa vendarle razlikuje
od drugih: lahko ga tudi slišimo, saj ima priloženo zgoščenko. Na njej
so posneti zvočni zapisi iz članka Petra Kosa Zreški govor in originalni
ohranjeni posnetki prvih nastopov ansambla Zreški kovači.
Zupan občine Zreče Jožef Koširje s svojimi svetniki vizionarsko
poskrbel za to dediščino in dobra namera občine je, da bi zbornik izšel vsaj vsaka tri leta in tako uspel slediti številnim temam, ki so ostale tokrat zunaj te knjige in čakajo na naslednjo priložnost in še na druge avtorje. Že doslej uveljavljeni pa imajo v svojih arhivih še veliko gradiva za podrobnejše opise in znanstvene analize še neobjavljenih novih

Drago Medved,
urednik
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dokazov za različne teze o že obstoječih in znanih temah. Sčasoma bo
tudi Zreški zbornik izoblikoval prepoznavno notranjo podobo, tako po
vsebinski kot po oblikovni plati. Da bi le ne zmanjkalo volje do financiranja take publikacije! Kot urednik bi se rad zahvalil vsem avtorjem za
prispevke, ki vnašajo v ta čas in prostor nove zorne kote raznovrstnih
vsebin; nekaj je povsem novih in prvič objavljenih. Enako gospodu Andreju Kuzmanu za posredovanje listine o prvi omembi Zreč. Zahvala
gre tudi članom uredniškega odbora za potrpežljivost ter za predloge
in pripombe pri nastajanju Zreškega zbornika, enako Aleksandri Pavlič za vsa številna administrativna opravila, brez katerih ne gre v nobenem projektu.
Prav je, če pri vsebinskem oblikovanju zbornika iščemo uravnoteženost med članki, čeprav se mi to ne zdi zelo nujno, saj je ravno različnost pogledov in pisana paleta avtorjev zaradi različnih tem poseben
čar take publikacije, ki ni vsebinsko razpisana na eno temo. Pomembneje se mi zdi to, da bi Zreški zbornik spodbudil najširši krog razumnikov
k raziskovanju in pisanju, s katerim bi dopolnjevali že znano in predvsem odkrivali še neznane teme ter prinašali v zavest o pomembnosti
poznavanja svojega kraja še več radovednosti in želje po znanju.

Na zgoščenki so zvočni posnetki
terenskega dela Petra Kosa za članek
Zreški govor in prvi originalni
posnetki ansambla Zreški kovači,
posneti v živo in dopolnjujejo članek
Martina Mrzdovnika Zreški kovači.
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