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KNJIGI NA POT 

Vsi imamo nekaj skupnega - prihodnost. 
Za nami pa je dolga pot, ki so jo prehodili rodovi pred nami. Bolj ali manj jih 
poznamo, velikokrat smo o njih brali, poslušali pri urah zgodovine ali našli podatke 
v leksikonih, zbornikih in drugih pisanih virih. Nikoli do sedaj pa nismo imeli 
zbrane vse naše zgodovine in sedanjosti skupaj, kakor na dlani, v eni sami knjigi. 
Danes s ponosom predstavljamo prav to. Vse, kar smo bili, kar smo danes, naj bo 
popotnica za pot v prihodnost. Plod dolgoletnih raziskav, zbiranja podatkov in 
slikovnega materiala je danes pred nami - monografija "Občina Zreče v času in 
prostoru". 

Na poteh preteklosti se nabira patina, čuvajmo jo, da bo ohranila vrednost. Prav pa 
je poznati zgodovinski razvoj od prazgodovine do danes, da bomo vedeli, od kod 
izhaja pokončni rod Pohorcev, da bomo znanja ohranili za prihodnje rodove in da 
bomo obogateni s poznavanjem lastne zgodovine ponosno predstavljali svoje kraje, 
ko bomo potovali po svetu. 

Kopaste gmote Pohorja so že pred 4000 leti privabile življenje v naše kraje, o 
njem pričajo izkopanine na področju Brinjeve gore in Gračiča, ki so jih odkrili 
arheologi, ko so raziskovali na tem območju v začetku petdesetih let. Griči in 
hribovja so nudila varno zavetje Keltom in Rimljanom in vsa ljudstva so od 
kamene dobe naprej v svoj prid uporabljala tudi darove narave, ki jih tukaj ni bilo 
malo. Znano je, da so Rimljani v svojem gradbeništvu uporabljali bel pohorski 
marmor. 

Arheološke najdbe prastarih jam za shranjevanje žita, kamnitih ali pozneje tudi 
kovinskih orodij in ostanki prastarih prebivališč potrjujejo, da so bili naši kraji v 
omenjenih zgodovinskih obdobjih poseljeni. 

Pisani viri pa nas omenjajo od 10. stoletja naprej, in sicer so tukaj naseljevali svoje 
pristaše koroško-krški gospodje. 

Srednji vek priča o dejavnosti cerkvene in posvetne oblasti in sledovi potrjujejo 
njihovo prisotnost. Iz tistih obdobij so ostanki ali sledovi zapisov o gradovih na 
Zreškem. Pod Brinjevo goro je mogoče le po ohranjeni kamniti gmoti slutiti, da je 
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tam stal grad Freudenberg; v Jamniku na dobravi sta bila grad Jamnik in cerkvica 
svetega Pankracija, ki sta klonila pod zobom časa. V današnji Loški Gori, na desnem 
bregu Dravinje, pa stoji del obzidja in zid nekdanje stavbe mogočnega gradu 
Lošberg. 

Zreški dvorec seje umaknil sodobnemu razvoju sosednjega podjetja Unior in o njem 
priča portal na zreški cerkvi, zapisi iz zgodovine ter ohranjene fotografije. 

Kulturni spomeniki, predvsem cerkve na okoliških hribih in krajih, pričajo o bogati 
zgodovini. Od 12. stoletja dalje so jih gradili, preurejali, obnavljali in tudi danes so 
vse obnovljene in dobro ohranjene. 

Zgodovina nas poučuje, da so na področju Južnega Pohorja od nekdaj živeli pridni 
ljudje, ki so se iz mlinarjev, Žagarjev, tkalcev, kmetov, coklarjev, rokodelcev, kovačev 
razvili v klene in posebne ljudi. Morda smo posebni prav zaradi tega, ker nam narava 
in zgodovina nista prizanašali in smo vztrajali in iz vseh bojev prišli kot zmagovalci. 
Vse naravne danosti smo obrnili v svoj prid in s pridnim delom svojih rok počasi, 
korak za korakom, oblikovali današnjo podobo krajev pod mogočnim Zreškim 
Pohorjem. 

Sodobni industrijski kompleksi Uniorja, Cometa, GKN Atrasa, mnoge manjše 
gospodarske poslovne enote dajejo podobo in oblikujejo boljši kos kruha 
prebivalcem naše občine. 

Poseben poudarek vsemu pa daje najobetavnejša gospodarska panoga - 
turizem. V skoraj treh desetletjih intenzivnega dela in razvoja je iz planinske 
koče na Rogli zrasel svetovno znani klimatsko - olimpijski center Rogla. V 
dolini pa so iz darov narave in črpališč tople vode začeli oblikovati sodobno 
zdravilišče in danes so Terme Zreče blagovna znamka, ki jo poznajo doma in v 
tujini. Štiristo zaposlenih skrbi za nenehno rast, razvoj in kvalitetno ponudbo, 
ki v naše kraje privablja številne goste. Skoraj pol milijona dnevnih 
obiskovalcev in več kakor dvesto tisoč nočitev v naših kapacitetah potrjuje 
vodilno vlogo turističnega gospodarstva v občini. Poleg tega pa je dal napredek 
v turističnem razvoju številne priložnosti kmetijam, kmečkim turizmom, 
vinotočem in izletniškim kmetijam. Svojo priložnost pa imajo ob tem seveda 
tudi gostinci in številni podjetniki, da s svojimi kvalitetnimi storitvami 
dopolnijo turistično ponudbo. 



Občina Zreče v času in prostoru 9 

Vse to smo želeli objeti, položiti v eno zibelko, v eno knjigo in previdno položiti v 
roke bralcev. Dolga leta se je ideja o monografiji vrtela v našem krogu, potem pa 
smo oblikovali odbor za pripravo monografije in delo se je pod budnim strokovnim 
očesom profesorja Emila Lajha začelo. Najprej v majhnih korakih, potem širše, 
vključujoč vsakega, ki je imel kakšno fotografijo ali zanimivost, ki bi pomagala h 
končni podobi gradiva. Vsem se danes zahvaljujem in jo s ponosom predajam v roke 
vseh, ki jo bodo brali. 

Monografiji naj zaželim le še srečno pot, dobre bralce in spoštljive razprave o njeni 
vsebini. Tudi zato, da bomo vedeli, do kod segajo naše korenine, iz katerih smo 
zrasli v mogočna drevesa, ki jih sprememba in ovire časa le še spodbujajo in krepijo, 
vendar nas nikoli ne zlomijo ali uničijo. Bodimo ponosni nase, na našo skupno 
zgodovino in ponosno stopajmo prihodnosti naproti. 

Zgodovina s svojo kulturno, stavbno, zgodovinsko dediščino je kakor ognjišče, ob 
katerem se v hiši zbirajo vsi rodovi. Zbrana je v pričujoči knjigi in dana vam v branje 
in v presojo. 
Naj vam njena vsebina obogati znanje in ogreje srce! 

Občina Zreče 
župan 
Jože Košir 
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UVODNE BESEDE 

Misel, da bi napisal delo o kraju Zreče in njegovi okolici, me je spremljala najmanj dve 
desetletji; predvsem pa od tedaj, ko sem v teh krajih poučeval. Že tedaj sem z velikim 
zanimanjem spremljal vse, kar je bilo napisano o preteklosti ozemlja današnje občine. Ko 
sem v kraju dobil pobudo, da bi napisal monografijo, sem o predlogu dolgo razmišljal. 
Končno sem predlog sprejel, saj me je k temu najbolj pritegnila privlačna vsebina, s 
katero sem se v zadnjih dveh letih spoprijel in jo dokončal v pričujoči sintezi. Pri pisanju 
sem se trudil, da bi kar najbolj stvarno in temeljito, na poljudnoznanstveni način opisal 
vse najpomembnejše dogodke, ki so sestavni del z zgodovinskega, gospodarskega, 
verskega, kulturnega in etnografskega vidika v času in prostoru občine Zreče. 

Namen monografije ni samo kronološko nizanje dogodkov od pradavnine do danes, 
temveč prikazati celovito podobo življenja ljudi v teh krajih, njihove osnovne dejavnosti 
za preživetje, do stopnje razvoja, ki ga imajo ti kraji in njeni prebivalci danes v eni izmed 
uspešnejših občin v novi slovenski državi. 

Geografsko sem se s pisanjem raziskave omejil na občino Zreče, ki je bila kot 
samoupravna lokalna skupnost z zakonom ustanovljena na območju naslednjih naselij: 
Bezovje nad Zrečami, Boharina, Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrovlje, Gorenje pri 
Zrečah, Gornja vas, Gračič, Koroška vas na Pohorju, Križevec, Lipa, Loška Gora pri 
Zrečah, Mala Gora, Osredek pri Zrečah, Padeški vrh, Planina na Pohorju, Polajna, Radana 
vas, Resnik, Rogla, Skomarje, Spodnje Stranice, Stranice, Zabork, Zlakova in Zreče, kjer 
je sedež občine. 

Monografija opisuje kraje, ki ležijo na območju južnega Pohorja, ki gravitira k središču 
občine - v Zreče. Upam, da bodo bralci ob branju te knjige spoznali vso pestrost, bogastvo 
in zanimivosti zgodovinskih dogajanj, ki sem jih skušal prikazati v času in prostoru. 

Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri delu. Še posebej bi omenil arhivarje iz 
Zgodovinskega arhiva Celje, ki so mi pomagali z nasveti in pri iskanju gradiva. V veliko 
pomoč so mi bili dolgoletni sodelavci v Muzeju novejše zgodovine Celje in kolegi iz 
Muzeja narodne osvoboditve Maribor in Pokrajinskega muzeja Maribor, s svojo 
požrtvovalnostjo pri iskanju in izboru dokumentov in fotografskega materiala. Za pomoč 
in vzpodbude pri pisanju dela pa se iskreno zahvaljujem tudi vsem članom odbora za 
pripravo monografije. 
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I. DRUZBENO-GEOGRAFSKA PODOBA 

OBČINE ZREČE 

Kratek krajevni oris 

V objemu mogočnih kop in hrbtov zelenega Pohorja, tam, kjer se gorska reka 
Dravinja ob vstopu v Zgornjo Dravinjsko dolino umiri in ta svet poveže z 

Dravinjskimi goricami, so se razvile Zreče, najpomembnejše gospodarsko, 

politično, prometno, turistično in kulturno središče pod južnim Pohorjem. 

Zreče, kot enotno naselje, se je razvilo šele v zadnjem desetletju iz vasi Zgornje in 

Spodnje Zreče ter Dobrave in ima danes kot enotno urbano in komunalno naselje v 
celoti značaj mesta. Po starejših opisih1 vas Spodnje Zreče leži ob Dravinji, 

jugovzhodno od Zgornjih Zreč, na nadmorski višini 390 metrov, in sicer na dobravi 

- terasi, ki jo seka cesta Planinec-Zgornje Zreče. Tukaj se nahajajo posamezne stare 
in nove domačije. Tla ob Dravinji so naplavine, na terasi pa peščine. Se pred močno 

urbanizacijo je bila v Spodnjih Zrečah pomembna živinoreja, kmetje so se pogosto 

ukvarjali s sadjarstvom, tu in tam so gojili trtne nasade, na obrobju pa so bili še 
ostanki gozdov. Le dve desetletji nazaj je tukaj živelo le nekaj pravih kmetov v 

dobesednem smislu, večina prebivalcev se je zaposlovala v zreški ali bližnji konjiški 

industriji. 

Največje naselje je bilo Zgornje Zreče v zoženi dolini ob Dravinji med gozdnatim 
hribovjem ob občinski cesti in dva kilometra oddaljeno od ceste Celje - Konjice. Leži 

na nadmorski višini 397 metrov. O razloženem naselju lahko govorimo na tistem 
delu, kjer se soteska Dravinje odpira v širšo dol. Na njeni vzhodni strani se konča 

dolgi hrbet, ki se od Rogle terasasto spušča do konjiško-vitanjske brazde. Del tega 

hrbta je za naseljem tudi Brinjeva gora z dvema vrhovoma. Na zahodu in 

jugovzhodu omejujejo dolino kratka slemena Golek (767 metrov), Zabork (730 

metrov) in nižje ležeči Križevec. Pod Golekom se začenja okrog 20 metrov visoka 

1 Krajevni leksikon Dravske banovine, srez Slovenske Konjice, Ljubljana 1937 (navajam: Krajevni 
leksikon...); Krajevni leksikon Slovenije. III. Knjiga, Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo, Ljubljana 
1976, DZS. (navajam Krajevni leksikon Slovenije ...) 
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terasa Dravinje, imenovana zreška Dobrava. Na drugi strani terase je plitko podolje 
s potokom Koprivnico, ki se izliva nižje v Dravinjo. Dno zreške doline je ravno, 

naplavljeno in plodno, vendar je bilo še do nedavnega ponekod močvirno in 

izpostavljeno poraslim vodam. Vse okoliške vzpetine so iz apnenca z nekaterimi 
kraškimi pojavi. Okolica je še poraščena z gozdom. V Zaborku so celo kraške jame. 

Na spodnjem pobočju Brinjeve gore in njenem nadaljevanju, v Zreški gorici, so 

ostanki nekdanjih obsežnih vinogradov. 

Pripadajoči zaselki Jamnik, Golek in Bork so imeli razmeroma dobro razvito 
gozdarstvo in živinorejo. Med prvo in drugo svetovno vojno so bili v Zgornjih 

Zrečah znani sadjarji, ki so pridelovali različne vrste jabolk in hrušk. Okoli leta 

1935, pa tudi že v prejšnjih dobrih letih, so izvozili tri vagone letno, kar je v 
današnjih razmerah za sadjarstvo zanemarljivo, tedaj pa je prinašalo dober 

OSREDNJI DEL KRAJA Z ZREŠKIM BAZARJEM, KJER JE TUDI SEDEŽ OBČINE 

Vir: Foto Zdravko Ivačič 
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zaslužek. Mnogi so se v stari Jugoslaviji ukvarjali z nekaterimi danes že 
pozabljenimi obrtmi, zlasti s kovaštvom s kladivi (repači) na vodni pogon. Znatno 

blagostanje po prvi svetovni vojni je predstavljala tovarna kovanega orodja, ki jo je 
po letu 1920 ustanovil inženir Bremec, v bivšem mlinu, lasti veleposestnika 

Kračuna. 

Medtem ko je bila Dobrava še pred dvema desetletjema skromen zaselek (leži na 
nadmorski višini 420 metrov), je sedaj po večini novo, sodobno urbanistično 

urejeno stanovanjsko naselje z bloki in družinskimi hišami. Poleg tega so tu 

skoncentrirane občinske in krajevne družbene in politične organizacije; tukaj so 

pozidali kar nekaj hotelov visoke kakovosti, zdravilišče z najsodobnejšo opremo in 
storitvami, večnamensko stavbo za različne kulturne in druge dejavnosti, ki je 

hkrati dvorana za filmske predstave. V bližini je samopostrežna trgovina, avtobusno 

postajališče in Zreški bazar z manjšimi lokali, servisnimi delavnicami in 

* 

DEL HOTELSKEGA KOMPLEKSA 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 
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ZREŠKA TRŽNICA 

Vir: Foto Zdravko Ivačič 

specializiranimi prodajalnami in tržnico. Moderno opremljeni hoteli privabljajo 

številne domačie in tuje goste. Mesto Zreče je nesporno turistično središče hitro 

razvijajočega se južnega Pohorja z Rekreacijskim turističnim centrom Unior - 
Rogla. Ta del Pohorja se je že dodobra uveljavil kot Zreško Pohorje. 

Vas Loška Gora je razloženo naselje, 2 kilometra severozahodno od Zreč, v zoženi 

dolini Dravinje in ob njenem pritoku Ljubnici, ki deli Golek od Loške Gore na 

južnem pobočju in se dviga severno od Dravinje proti Črešnovi. Tudi Boharina je 

razloženo naselje na obeh straneh Dravinje, 2,5 kilometra zahodno od Zreč. 

Boharina je le delno v ozki dolini, večina hiš pa je raztresenih po obeh gozdnatih 

pobočjih Loške in Bukove gore, predvsem proti Črešnovi in Gorenju. Glavna 

prometna žila je cesta proti Skomarju in Resniku ter naprej na Roglo, od katere se 

pri Fijavževi domačiji odcepi nova cesta na Roglo. Radana vas je vzhodno od Zreč 

in ima ugodno lego ob Dravinji, med jugovzhodnim koncem zreške Dobrave in pod 
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zahodnim koncem Dravinjskih goric pred Brinjevo goro. Svet je v dolini rodovitna 

naplavina, obe stranski pobočji pa sta peščeni in lapornati. Na južni strani Brinjeve 

gore se na nadmorski višini okrog 470 metrov razprostira naselje Gračič, kjer je 

zemlja peščena in lapornata. Križevec je na nadmorski višini 500 metrov. Je 

razloženo naselje, dostopno po krajevni cesti od Stranic; začenja se na vzhodnem 

delu straniške planote, s katere sega na razgiban terciarni svet, ki zapira vrzel med 

apneniškim predgorjem Pohorja in Konjiško goro. Proti vzhodu se ta svet spušča 

proti Koprivnici, ki zreško kotlino omejuje na zahodu. Vrzel pusti prav tam, kjer se 

spušča križevski klanec proti odcepu ceste v Zreče. Pripadajoči zaselek je na pobočju 

proti zreški cesti in ima v gospodarskem pogledu zaradi ilovnate in peščene prsti ter 

ugodnih klimatskih pogojev dobre pogoje za kmetijstvo. Kraj Stranice je gručasto 

naselje na severni strani straniške planote in pod gozdnatim Burkom, visokim 730 

metrov. Pripadajoči zaselki so Lipa, severozahodno od Stranic sledi Polajna. Sem 

spadajo še zaselki Zaburk, Gornja vas, Tesnič, Mala Gora, Smole in nekoliko nižje 

od tod Graben (kjer je grobišče 99 talcev). Tla so skoraj povsod na straniškem 

območju peščeno-ilovnata, ob robovih pa celo apneniška. Malo nad Zrečami se od 

ceste proti Loški Gori odcepi asfaltirana gozdna cesta na Gorenje (prej Sv. 

Kunigunda). Kraj leži na široki terasi nad vasjo Črešnova. Jedro naselja je na 

nekoliko zvišanem mestu okrog cerkve, novejši del vasi pa nastaja predvsem okrog 

nekdanje podružnične šole. Črešnova je precej strnjeno naselje na malem sedlu, v 

višini 600 metrov. Tudi Bezovje nad Zrečami je v jedru sklenjeno naselje, ob njem 

je nekaj samotnih kmetij. Vas ima slikovito lego na gorskem hrbtu nad Kovaškim 

vrhom in Zlakovo, jugovzhodno od Gorenja. Razloženo naselje Koroška vas leži na 

razglednem hrbtu nad globeljo, po kateri teče proti vzhodu pritok Oplotniščica. Nad 

naseljem Koroška vas je na Rutah manjše naselje prvotnih štirih kmetij. Skozi vas 

je speljana cesta, ki povezuje Gorenje z Roglo. Tla so peščena. Padeški vrh je 

razloženo naselje na gornjem delu slemena med gorskima dolinama Oplotniščice 

ter Meljskega potoka (Boharinščice). Hrbet, ki je na južnem obronku Pohorja, je 

izravnan v široko planoto, na kateri je več kmetij, ki jih danes povezujejo gozdne 

ceste. Naselje Planina na Pohorju je sestavljena predvsem iz samotnih in dvojnih 

kmetij na širokem gozdnatem slemenu, na katerem je najvišji Vranjekov vrh, 1012 

metrov. Dostop do vasi je po gozdni cesti iz Gorenja skozi Koroško vas. K naselju 

spada konjiška planja, kjer stoji stolp na Rogli. Skomarje je razloženo, slikovito 

gorsko naselje na nadmorski višini 944 metrov. Razprostira se na široki terasi pod 
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Roglo, na vzhodni strani gornjega toka Dravinje, ki izvira pod Lužami in se pri 

kovačiji Ošlak združi z Ločnico, pritekajočo izpod Rogle s kopico bistrih pritokov. 

Eden od teh je Jazbeški graben. K vasi pripadajo zaselki Kotnik, Šentvid, Bukova 

Gora s samotnimi kmetijami, ter Ločnik na slemenu med Ločnico in Jazbeškim 

grabnom. Idilična gorska vasica Resnik je razloženo naselje na nadmorski višini 932 

metrov. Leži na sončni legi, z lepim razgledom na Dravinjsko dolino in na Ptujsko 

polje. Jedro vasi je na gorskem grebenu okrog cerkve, na sosednjih pobočjih pa so 

samotne kmetije. Skomarje in Resnik ločuje strma globača ob Dravinji in na 

Ložniku, proti Padeškemu vrhu pa globel ob Gradiškem potoku. 

Opisana ozemlja so bila že v davnini poseljena. 0 stari poselitvi pokrajine pričajo 
najdbe kamnitih orodij že iz zgodnje bronaste dobe. Ker so številna najdišča 

blizu rudnih nahajališč, lahko sklepamo, daje bila tedanja poselitev povezana z 
rudarjenjem. Tudi keltske ostaline so našli na pohorskem vznožju. Najdbe iz 

antične dobe so povezane z dvema pomembnima potema ob južnem vznožju 

Pohorja. Prva, jantarska pot med Baltiškim morjem in Sredozemljem, je Pohorje 
obšla na jugovzhodni strani, druga, ki je povezovala Panonsko in Celovško 

kotlino, pa na južni strani, po Vitanjskem-Doliškem podolju. Rimska poselitev je 

segla vse do pliocenskih teras na višini okoli 800 metrov, rimske poti pa so vodile 

prav do vrhov planot Pohorja. Rimljani so na Pohorju, s čimer se bomo seznanili 
kasneje, lomili tamkajšnji marmor in iz njega izdelovali sarkofage ter 

nagrobnike. 

Predniki Slovencev so sprva poselili manj mokrotna in varnejša vznožja. Poselitveni 

val je bil najmočnejši od 12. do 14. stoletja. Zgodaj je bil poseljen tudi najvišji svet 

na jugovzhodu Pohorja. Zgornjo mejo srednjeveške agrarne poselitve je verjetno 

določala meja uspevanja ozimnega žita. Zaradi neugodnih razmer so nekatere 

najvišje kmetije v začetku novega veka začeli opuščati. Kljub stalnemu odseljevanju 
z višjih predelov je prebivalstvo celotne pokrajine rahlo naraščalo. Na prehodu v 20. 

stoletje se je sicer število še nekoliko zmanjšalo, od popisa leta 1931 pa beležimo 

enakomerno naraščanje. Največ ljudi živi v dolini, toda le nekoliko manj 

prebivalstva je živelo na Pohorju, čeprav gaje bilo v 19. stoletju tod več. Steklarstvo, 

gozdarstvo in fužinarstvo je takrat še vedno cvetelo, zato je bilo tukaj več 
zaposlitvenih možnosti, kar se je kazalo tudi v večjem številu prebivalstva. 
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Po drugi svetovni vojni so v novi Jugoslaviji leta 1948 opravili prvi splošni popis 

prebivalstva. Iz podatkov je razvidno, da je stagnacijo postopoma zamenjala rast. V 
tem obdobju se je na področju Podpohorskih goric z Dravinjskimi goricami 

povečalo število prebivalstva v 109 naseljih, enako je ostalo v treh, zmanjšalo pa se 
je v 46 naseljih. Vsa razvitejša lokalna središča so povečala število prebivalstva; 
vzrok je bil v vzponu industrializacije. V Zrečah se je po tem štetju povečalo število 

ljudi za 200, medtem ko je v drugem popisu prebivalstva leta 1953 v Zrečah kazalo 
na stagnacijo, s povečanjem za samo 16 oseb. Po popisu leta 1961 je imel kraj Zreče 

ponovno le 16 prebivalcev več, vendar je ob njem rasla Nova Dobrava, ki smo jo 
kasneje šteli kot del Zreč. 

Tabela 1: Prebivalstvo v naseljih v letih 1889-1991 

KRMliVNl URAD 
Naselje 

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

Bczovje nad Zrečami 102 106 130 94 96 94 106 102 107 106 99 92 
Boharina 146 145 145 171 178 181 190 202 213 211 205 193 
Crešnova 77 76 60 79 64 65 96 99 102 92 85 91 
Gorenje pri Zrečah 140 138 167 170 185 192 127 135 121 135 137 132 
(iračič 41 52 70 58 68 82 69 81 77 77 63 67 
Koroška vas 119 142 130 117 133 148 140 144 155 138 124 105 
Kri/cvec 181 180 197 180 202 209 210 236 255 273 329 331 
Loška Gora 152 153 190 169 168 203 214 221 22S 215 194 176 
Nova Dobrava 187 183 183 201 190 172 210 309 568 780 
Padeški vrli 165 157 169 190 181 186 202 213 191 167 146 145 
Planina na Pohorju 240 290 299 298 269 237 240 231 199 176 179 175 
Radaiia vas 106 108 123 124 143 123 155 149 146 144 139 145 
Resnik 247 199 263 247 237 216 203 226 196 165 152 123 
Skomarje 416 422 440 459 417 377 402 391 383 337 315 268 
Spodnje Zreče 202 182 205 197 183 226 327 307 296 314 
Stranice 533 510 507 497 537 582 552 573 519 533 550 594 
/gornje Zreče 289 305 285 330 361 415 511 547 543 588 
/reče (Nova Dobrava, 
Sp, Zreče in /g. 
Zreče) 

2953 2952 

Skupaj 3343 3348 3563 3581 3612 3708 3954 4168 4296 4451 5670 5589 

Viri: Krajevni leksikon Slovenije, III. knjiga. Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo, Ljubljana, 1976, 
str. 290. Zavod Republike Slovenije za statistiko. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SRS 
31.3.1981, zvezek 228, Ljubljana, 1981. Krajevni leksikon Slovenije, Državna založba Slovenije, 
Ljubljana, 1996. 
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Po letu 1961 se je uveljavil popis prebivalstva vsakih deset let. Tako se je opravil 

četrti povojni popis po 31. marcu 1971, Zreče z Novo Dobravo so se povečale za 275 

prebivalcev. Po popisu 31. marca 1981 pa je število prebivalcev v Zrečah naraslo za 
671,- Število prebivalcev v Zrečah in krajih, ki sodijo v današnjo občino, prikazuje 

preglednica o prebivalstvu v naseljih v letih 1869 do 1991. 

V osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja je na Pohorju število prebivalcev 
zaradi preseljevanja v Podpohorske gorice rahlo naraslo. Starostna sestava 

prebivalstva je bila leta 1991 nekoliko ugodnejša od slovenskega povprečja. Delež 
prebivalstva pod 20 let starosti je bil 29%, nad 60 let pa 14%. Celotno Pohorje ima 

ugodnejšo starostno sestavo prebivalstva od slovenskega povprečja. 

O izvoru imena Zreče 

Kraj Zreče se je kot "Reče" prvič omenjal leta 1206;' ko je v neki listini Otokarja iz 
Konjic kot priča omenjen Rupert "de Reetsach". Leta 1272 se omenjajo Spodnje 

Zreče (de Inferiori Retschach), leta 1281 pa neka posest, ležeča "pod gradom 
Freudenbergom v (Z)rečah" (sub castro Vrevdenberch in Reschach). V 14. stoletju 

se kraj redno imenuje Reče (Roetschach, Retschach), tako daje mogoče, daje Zreče 

nastalo iz nemškega ze Retschach oziroma zu Retschach, da se je torej krajevni 

prislov združil s krajevnim imenom. 

Tudi ime Freudenberg izvira iz napačnega prevoda imena Zreče, ki pomeni obrečje, 

porečje - z besedo reka pa je na južnem Štajerskem vselej mišljen navaden potok. 
Zreče so tedaj tolmačili kot sreča, nemško Freude (srednjeveška nemščina ne pozna 

besede Gliick za srečo). Od tod tudi nemško ime gradu Freudenberg. 

2 Dr.Vladimir Bračič, Dravinjske gorice s Podpohorskimi goricami in Savinjskim. Družbeno 
geografska študija. Založba Obzorja Maribor, 1985, stran 144. 
:l Božo Otorepec, O grbu mesta Zreče (tipkopis). Zgodovinski inštitut ZRC, SAZU, Ljubljana; glej tudi 
Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, 2. knjiga, Med Prekmurjem in porečjem Dravinje, 
Ljubljana, 1991, str. 25; Anton Pačnik, Razlaga imena Zreče. V: Oznanila Župnijski urad Sv. Egidija, 
Zreče, 1.1.2000. 



Občina Zreče v času in prostoru 19 

Zanimivo tezo o nastanku imena Zreče je razložil Matija Karba, duhovnik, 
znanstvenik, etimolog, ki je v Zrečah služboval v letih od 1892 do 1930. Po njegovi 

razlagi je treba besedo Zreče razdeliti v Z + REK + JE. Črki K + J sta se združili v 
črko Č in nastalo je ime Zreče, ki pomeni kraj, kjer se združijo reke, to je sovodje 

ali sotočje. Zapisal pa je tudi drugo možno razlago imena Zreče. Pravi, da so takrat 
rekli reki, ki teče skozi Zreče, Dranja, Drenja, Dravinja; kar pomeni: voda, ki dere. 

Za osnovo je torej vzel glagol dreti. Iz te razlage, ki jo je dobil za reko, je poskušal 

razložiti tudi ime Zreče. Prebivalci južnega Pohorja ime Zreče izgovarjajo ZDREJČE 
ali ZREJČE, to bi lahko pomenilo kraj, ki je videti kot razdrtje ali od vode razorani 

kraj. Še bi lahko zapisali nekatere oblike o razvoju imena kraja (na primer 

Holenstein, ki pa je veljal samo nekaj let v drugi svetovni vojni), vendar je po našem 

mnenju najverjetnejša in tudi najbolj logična tista iz 14. stoletja. 
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II. NARAVNOGEOGRAFSKI VIDIKI 

ZREŠKEGA POHORJA 

Tektonski procesi kot sooblikovalci današnje podobe 

Pohoija 

Za kasnejše razumevanje življenjskega prostora oziroma zgodovinskih procesov v 

času in prostoru današnje občine Zreče je treba razumeti tudi delček geološke 
zgodovine tega prostora. 

Pohorje je mlad vulkan, ki je ugasnil v pozni terciarni dobi. Geografsko je Pohorje 

del Vzhodnih Alp, kjer prevladujejo metamorfne kamnine, preko katerih so 

odložene permske, triasne, kredne in miocenske usedline, nazadnje pa še kvartarni 
nanosi. 

Geološka zgradba je zelo enostavna. Za to gorovje so značilni položni in kopasti 

vrhovi. Ker gradijo magmatske kamnine, in skoraj vse metamorfne kamnine, 
silikatni minerali, ki so odporni proti preparaciji, so morfološke značilnosti Pohorja 

povsem drugačne kot tam, kjer se pojavlja apnenec.4 Spodnji metamorfni skladi 

sestavljajo gnajs, eklogit, amfilolit in blestnik, zgornji pa filit.5 Njegovo jedro tvorita 

granitu podobna tonalit in dacit, ki preprezata različne temnejše in svetlejše žile. 
Pohorski tonalit je v glavnem eruptivni čok, pri katerem je pod zgornjimi 

zemeljskimi plastmi večji del eruptivna kamnina in le manjši se je prebil na 
površino in se tam strdil. V dolgih geoloških dobah so se zaradi erozije odstranile 

krovne poti, da je prišla eruptivna kamnina na dan.11 Zato jedro Pohorja sestavlja 
ogromen tonalitni (po novem graniodiritni) lakolit. Lakolit je tudi oblika, v kakršni 

se običajno pojavljajo globočnine, to je leči podobnih tvorbah. Danes odkriti del 
pohorske globočnine meri v dolžino kakih 27 kilometrov, medtem ko znaša širina 

4 Ernest Faninger, Geologija in petrologija pohorskega masiva, Zbornik občine Slovenska Bistrica II., 
strani 427-434 ( navajam: Faninger, Geologija in petrologija...) 
5 Slovenija, pokrajine in ljudje. Geografski institut ZRC, SAZU, 1996, 1997, stran 143 (navajam: 
Slovenija... Geografski... ) 
(i Leksikon Dravske banovine, 1937... 
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največ 6 kilometrov. Pohorsko globočnino so najprej imenovali granit, kasneje pa 
so ugotovili, da imajo opravka s tonalitom, ki proti zahodu postopno prehaja v že 

zgoraj imenovani granodiorit. 

Od Ljubnice sega do Zreč ob blestniku pas karbonskih skrilavcev, pri Zrečah pa še 
manjši pas apnenca iz krede. Kakih pet minut hoje se severno od glavnega 

kamnoloma v Cezlaku pojavlja ob cesti proti Pesku manjši izdanek zrnate 
magmatske kamnine, ki jo v glavnem sestavljajo svetlozelen avgit, temnozelena 

rogovača in beli glinenci. Kamnino je kot avgitni rogovačni diorit prvi omenjal 
Benesch (1917), Nikitin (1937) pa jo je kasneje po temeljiti petrografski raziskavi po 

"Čizlaku" poimenoval čizlakit. Pravilno bi se moralo glasiti cezlakit, saj zaselku, ki 

naj bi dal kamnini ime, že od nekdaj pravijo Cezlak. Toda že enkrat vpeljano ime, 

čeprav napačno, mora ostati. Čizlakit predstavlja pravo posebnost med 
magmatskimi kamninami in povsem upravičeno zasluži posebno ime. Njen 

nastanek še ni povsem pojasnjen.7 Mogoče je sklepati, da je magma, ki se je strdila 

kot čizlakit, nastala z mešanjem dveh povsem različnih magm. Ena je morala biti 
vsekakor tonalitna, druga pa zelo bazična. Čizlakit predstavlja dragocen okrasni 

kamen. Ploščice pobranega čizlakita so opažene kot obloge na pročeljih nekaterih 

stavb, med drugim tudi poslopje državnega zbora v Ljubljani. Ker čizlakita ni veliko, 

bi bilo kamnolom treba zaščititi, ker bo kmalu preveč izkoriščen. 

Na severozahodu Pohorja prevladuje dacit. Na zahodnem delu Pohorja zasledimo 
tudi manjše krpe permijskih in krednih usedlin. Kamnin ni zajela regionalna 

metamorfoza, pač pa je prišlo do kontaktne metamorfoze, kjer je dacit predrl 
apnenec. 

Pohorje predstavlja razmeroma mlado, v terciarju nagubano in dvignjeno gorovje. 

V veliki meri so ga zgradile stare regionalne metamorfne kamnine, v katere je med 
alpidsko orogenezo v terciarju prodrl tonalit, vse skupaj pa je že predrl dacit. 

Kot ogromen blok je bil nato pohorski masiv še ob labotskem prelomu za nekaj 
kilometrov potisnjen proti jugovzhodu. Tako nastali tektonski jarek med Pohorjem 

in Kozjakom je v miocenu zalilo Panonsko morje. Ker v miocenskih usedlinah ob 

7 Faninger, Geologija in petrologija 
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severnem obrobju Pohorja najdemo prodnike pohorskega tonalita, lahko sklepamo, 

da je dacitni vulkanizem na Pohorju miocenske starosti, že pred tem, verjetno v 

oligocenu, pa je prišlo do vdora tonalitne magme. Na splošno je tako, da se v 
paleocojskih apnencih na zahodnem delu Pohorja ponekod pojavlja železova ruda 

magnetit. Kopali so jo v Hudem Kotu pod Kopami, topili pa v Mislinji, kjer so imeli 

Zoisi železarno. Na Okoški Gori se skupaj s cinkovo rudo pojavlja svinčena ruda 

galenit, nad Zgornjo Polskavo pa je ležišče železove rude pirita. Kremenove žile med 
metamorfnimi kamninami so prej izkoriščali pohorski steklarji; številna krajevna 

imena spominjajo na nekdanje glažute. Tonalit je še danes za gospodarstvo velikega 
pomena.8 

Za naš zgodovinski oris so zanimivi eocenski prodniki med Stranicami in Prihovo.9 

Največ prodnikov iz alveolinsko-mumulitnega apnenca je med Stranicami, 
Križevcem in Gračičem. Najvišji prodniki so na nadmorski višini 550 metrov, pri 

vasi Križevec, najnižji pa pri Stranicah, na višini 445 metrov. V višjih legah so 
prodniki manjši, veliki le nekaj centimetrov. V nižjih legah pa najdemo tudi večje 

prodnike. Pri Stranicah so našli skalo s premerom okrog 70 cm in z zglajenimi 

robovi. 

V prodnikih so analizirali sedimentno osnovo, ki kaže, da apnenci pripadajo različnim 
tipom. To kaže na hitre spremembe sedimentacijskih pogojev, kar pomeni različno 

energijo morske vode in tokov v predelih od zatišnih zalivov do razburkanih 
podvodnih sten in trat v Panonskem morju. V okolici Stranic so našli v prodnikih 

eocenske apnence, v katerih pa marsikatera podrobnost v zvezi s starostjo apnencev 
in fosilov še ni dokončno preučena. Enako velja za območje Gračiča. 

Pojav eocenskih prodnikov je zelo značilen za celotno obrobje Panonske nižine in 

kaže na apneniške pojave na našem področju. Prodniki iz alveolinsko-mumulitnega 

apnenca so v miocenskih plasteh. Položaj nahajališč s temi prodniki od Mežice do 

Stranic kaže, da je po južni strani Pohorja tekla večja reka, zelo verjetno 

predhodnica Drave. Ob prelomih so se izoblikovale smeri glavnih rečnih dolin, 

" Faninger, Geologija in petrologija, str. 432. 
" Rajko Pavlovec, Katica in Franc Drobne, Ostanki eocenskih kamnin na slovenskobistriškem prostoru. 
Zbornik II., 1990, str. 440-448. 
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podolij in ugrezanja večjih kotlin. Na mlajše tektonske prelome so navezani vrelci 

tople vode. Namreč, kjer po južni strani Pohorja sega mimo Slovenskih Konjic 
podaljšek znane prelomnice, seje severovzhodni del ozemlja pogreznil, daje nastala 

kotlina. Pokrivajo jo mlajše usedline, medtem ko njen severovzhodni predel, do 

Rude pri Zrečah, pokrivajo terciarne plasti oligocena, severno od Zreč pa se nahaja 
še del miocenskega konglomerata. Diluvialne terase so ohranjene blizu Zreč, v 

Konjicah in okrog Dobrave. Ob tej prelomni črti sta dva manjša termalna vrelca: v 
Lipi, v bližini Zreč, in pri kraju Zbelovo. Nekatere so zajeli za zdravilišča, med 

katerimi so nedvomno najatraktivnejše Terme Zreče. 

Vodno omrežje in podnebje na Zreškem Pohoiju 

Na Pohorju se je zaradi dolin in ravnin, ki ga obkrožajo, razvilo zelo razvejano 

hidrografsko omrežje. Največje porečje med pohorskimi vodotoki ima Dravinja, v 

katero se izlivajo potoki jugovzhodnega Pohorja. 

Pohorski potoki imajo visoko vodo v pomladanskih mesecih, ko se tali sneg, in 
jeseni, ko je sekundarni minimum. Zaradi velike količine padavin so potoki s 
Pohorja zelo vodnati. Hudourniški značaj potokov je viden zlasti ob močnejših 
nevihtah. Takrat na primer Oplotnica in Dravinja, pa tudi drugi manjši potoki 
poplavljajo v podgorju, še prej pa rušijo mostove in prometne poti ob strugi. Veliki 
energetski potencial potokov so z mlini in žagami izkoriščali že v preteklosti, danes 
pa ga na Pohorju izrablja le nekaj malih hidroelektrarn.10 

Dravinja izvira pod Roglo (1517 m). Dravinja in njeni pritoki Čadramščica, Ložnica, 
Oplotnica, Bistrica, Devina in Polskava so v zgornjem toku hudourniki in tečejo po 
globoko vrezanih grapah. V srednjem in spodnjem toku se jim strmec zmanjša, zato 
so njihove struge širše in plitvejše. Ob meandrih so močvirni travniki in manjše 
kotanje, porasle s trstičjem. Spomladi in jeseni lahko vode precej narasejo. Vodno 
energijo Dravinje in pritokov so lahko v preteklosti izkoriščali ne samo za pogon žag 
in mlinov, ampak tudi za obratovanje kovačij. 

Danes je v zgornjem toku voda reke Dravinje v prvem kakovostnem razredu, pod 

10 Slovenija, pokrajine in ljudje, Geografski institut, str. 147. 
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Zrečami preide v drugega, pod Slovenskimi Konjicami pa zaradi industrijskih 
komunalnih odpadnih voda, ki jih neprečiščene spuščajo v reko, že v četrtega." 

Pokrajina Zreškega Pohorja ima prehodno celinsko podnebje. Srednje mesečne 

temperature se januarja gibljejo med -1 in -5 stopinj Celzija, julija pa med 10 in 20 
stopinj Celzija. Primerjava oktobrskih in aprilskih temperatur kaže, da so jeseni 

vselej toplejše od pomladi, kar je posledica omiljenih oceanskih podnebnih vplivov. 
Značilno je tudi, da v sredogorju najvišje in najnižje srednje mesečne temperature 

ne nastopajo julija in januarja, pač pa avgusta in februarja, kar je sicer lastnost 
visokogorskega letnega poteka temperatur. Podnebne razmere so zelo odvisne od 

reliefa, saj se v zaprtih dolinah in kotlinah pogosto pojavlja toplotni obrat. 

Vrhovi Pohorja so pokriti s sklenjeno snežno odejo okoli pet mesecev. Na višjih 

območjih je v hladni polovici leta več ur sončnega obsevanja kot v dolinah, medtem 
ko je v toplem delu leta obratno. Tudi v letnem povprečju so višji deli bolj obsijani 

kot nižine. Take razlike so pozimi posledica toplotnih obratov v kotlinah in dolinah, 
ki so povezani z nastopom megle ali nizke oblačnosti. Poleti je osončenost v gorah 

zmanjšana zaradi pogostih neviht in s tem povezane nevihtne oblačnosti.12 

Gozd, bogastvo Pohoija 

Naravna sestava gozda je zelo spremenjena. Praviloma je na peščenih tleh več bora. 

Na Pohorju so v preteklosti prevladovali jelovo-bukovo-smrekovi gozdovi, danes pa 

smrekovi gozdovi. Do te spremembe je prišlo zaradi izkoriščanja bukve za 

pridobivanje oglja in pepelike. Smreka je bila tudi kvalitetnejša drevesna vrsta za 
pogozdovanje. Listavci so se danes ohranili predvsem na strmejših pobočjih, deloma 

zato, ker je človek tam manj spreminjal sestavo gozda. Gole planje na vrhovih 

Pohorja niso posledica podnebnega, temveč antropogenega delovanja, to je vpliv 

človeka na zemljepisne dejavnike. 

Čeprav pohorska visoka barja ne spadajo več k občini Zreče, vsaj neposredno ne, so 
v sodobnem zreškem turizmu, na primer za turiste na Rogli, pomembna za 

sprehode k Lovrenškim jezerom. Zato smo ta pohorski fenomen s podrobno 

" Ana Vovk, Dravinjske gorice, Slovenija, pokrajine in ljudje, Geografski institut, od str. 606 do str. 613. 
12 Slovenija, pokrajine in ljudje, Geografski institut, str. 148. 
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POGLED NA GOZDNO BOGASTVO ZREŠKEGA POHORJA 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 

obrazložitvijo vključili v kontekst monografije. 

V plitvih kotanjah pohorskih slemen so nastala številna močvirja in barja. Večina 
pohorskih barij spada v skupino visokih barij, pri katerih je rastlinski pokrov toliko 
dvignjen, da ga talna voda ne doseže. Napaja se le s padavinsko vodo, ki vsebuje malo 

mineralnih snovi. Zato uspevajo le rastline, prilagojene skrajnim ekološkim 
razmeram. Med njimi so najbolj značilne mahovnice. Šotna barja so floristično in 

vegetacijsko prav posebna, so edinstveno krajinsko območje in izjemen ekološki 

sistem." 

Na Pohorju so se barja razvila na nepropustnih glinah in peskih, ki so nastali s 
preperevanjem tonalita in blestnika. Ker so slemena dokaj uravnana, voda zaostaja. 

1:1 Milan Orožen Adamič, Pohorska visoka barja. Slovenija, pokrajine in ljudje, Geografski institut, str. 
154-155. 
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Oh razmeroma veliki količini padavin in precejšnji vlažnosti so se najprej razvila 

močvirja, iz njih pa so postopoma nastala barja. Raziskave peloda so pokazale, da so 

barja razmeroma mlada, stara komaj 8000 let, so torej postledenodobnega nastanka. 

Celotno območje barja nima nobenega površinskega dotoka. Napajajo ga izključno 
padavinske vode. 

Najbolj značilna barja so v okolici Črnega jezera, med Osankarico in Velikim vrhom, 

v okolici Ribniškega jezera, vzhodno od Jerskega ali Ribniškega vrha (1537 m), in 

na razvodnem kopastem slemenu Planinke v povirju Radoljne, Glažute in Velke v 
nadmorskih višinah od 1510 do 1520 metrov. 

SLIKOVIT POGLED NA LOVRENŠKO JEZERJE 
Vir: Unior d.d. - turizem 

Na barjih so številna različno velika jezerca. Najzanimivejša so Lovrenška jezera, na 
kakšen kilometer dolgem in do 300 metrov širokem Lovrenškem barju, ki mu 

nekateri pravijo tudi Lovrenško jezerje. To barje sestavljata dve območji, med seboj 

ločeni le z ozkim pasom smrek. V vsakem je na šoti po 10 jezerc, barjanskih oken. 

Plast šote je najdebelejša na vrhu slemena, na območju jezerc dosega debelino 
slabih treh metrov, navzven pa se počasi tanjša in na večjem delu ne presega 50 cm, 

kar je presenetljivo malo. Velik del barja porašča barjansko ruševje. Tla so 

razmočena in do samih jezerc je po šotnem mahu, ki pokriva tla pod borovjem, 

težko priti. Rastlinski svet Lovrenških jezer v največji meri predstavljata šotni mah, 

graditelj življenjskega prostora, in ruševje, predvsem planinski bor, ki prerašča 
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večino površine. Šotni mahovi so dovzetni za velike količine vlage, ki jo hranijo v 
svojih steljkah. To jim omogoča posebna notranja zgradba, po kateri se razlikujejo 

od drugih skupin mahov. Kar 8 vrst šotnih mahov, ki uspevajo na Pohorju, je v 
Sloveniji ogroženih. Med ostalimi, značilnimi rastlinami, ki jih najdemo ob 

Lovrenških jezerih, je kar 11 ogroženih. To so rožmarinka, dlakava in gola 
mahovnica, kalušni in malocvetni šaš, enolistna plevka, beli lokvanj ter rušnati in 
alpski mavček. Na Pohorju so težko prehodna tudi vsa druga barja, prav zato so 
lahko pribežališča redke divjadi in rastišča redkih barjanskih cvetnic, kot na primer 

mahovnice, ki cvete rdeče in ima nato rdeče jagode, ter okroglolistne rozike, do 10 
cm visoke mesojede rastline, ki ima na Pohorju 19 rastišč od skupaj 39 v Sloveniji. 

Zaradi nadmorske višine nam pohorska barja pričarajo pokrajinske značilnosti 

pojezerij in resav severne Evrope. V podobnih nadmorskih višinah najdemo taka 

barja še marsikje v Alpah, pri nas pa so pohorska barja skupaj s pokljuškimi in 
jelovškimi barji najdlje na jug pomaknjena pokrajina tega tipa v Evropi, zato so 

nekaj posebnega. 
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III. OD PRAZGODOVINSKIH KULTUR DO 

CIVILIZACIJE 

Daljni predniki na ozemlju Zreškega Pohoija 

Arheologi zatrjujejo, daje živel prazgodovinski človek na Slovenskem vsaj pred 200 
000 leti. Z različnimi presledki pa imamo dokaze o človekovi navzočnosti v vseh 

naslednjih pomembnih obdobjih: izjemno veliko jih je že iz srednje in mlajše (6000- 
3000 pred našim štetjem) kamene dobe, in to na celotnem ozemlju. Bakrena doba 

(2700-1700) je nemara še najbolj znana po kulturi žarnih grobišč. Starejša železna 
(halštatska) doba (8. do 4. stoletje pred našim štetjem) kaže veliko materialno in 

duhovno bogastvo ter samoniklost celotnega slovenskega ozemlja. Nosilci te 

kulture so bili Iliri in Noriki. Mlajša železna (latenska) doba je konec 4. stoletja pred 
našim štetjem tudi na Slovenskem prinesla izjemno keltsko civilizacijo, ki je prav 

tako zajela celotno ozemlje. Zadnje predslovansko obdobje na Slovenskem je bila 

rimska doba. 

Prvo obsežnejše arheološko raziskovanje na zreškem območju so začeli leta 1953 na 
Brinjevi gori, med Oplotniško in Dravinjsko dolino, kjer je bila v dobrih desetih 

letih razkrita obsežna prazgodovinska in antična naselbina, ob njej pa nekaj grobišč 

iz različnih obdobij. Možnost bivanja in delovanja človeka v pokrajini so nudili 
pogoji, ki jih je ustvarila narava. Takšne pogoje je ustvarjalo Pohorje, razmeroma 

mlado magmatsko pogorje, kjer se je tonalit kot vulkanska žarja navzdignil in 
prodrl v druge starejše kamnine, predvsem kristalaste skrilavce. Močnejše 

preperevanje teh kamnin je ustvarilo značilne oblaste oblike hribin, ki so bile zato 
lažje dostopne ljudem, od prazgodovinskih lovcev in prebivalcev gradišč, do rimskih 

lomilcev marmorja in srednjeveških krčilcev gozdnih prostranstev. Jugovzhodna 
obrobja Pohorja, sestavljena iz kopastih grebenov med večinoma strnjenimi 

grapami, se izpod 1022 do 1517 metrov visokih vrhov 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, na vzhodu pa ga omejuje Dravsko polje, ima precej sledov 

prazgodovinske in zlasti antične naselitve. Na pohorskih obronkih in pod njimi so 
našli kamnite sekire, ki skupno s seliščnimi ostanki pri Zrečah pričajo o 
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najzgodnejših, večinoma eneolitskih prebivalcih teh krajev. Sledove iz različnih 

obdobij, od bronaste dobe do konca antike, je najti na Brinjevi gori. 

Tabela 2: V časovni razpredelnici arheoloških obdobij na področju Brinjeve gore 

vidimo tudi bogastvo arheoloških odkritij 

Arheološka obdobja Kulturne stopnje Časovne dobe Najdišča 
Starejša kamena doba 

Paleolitik različne 
200.000 

15.000 

5.000 

2.200 

1.700 

1.500 

1.400 
1.300 

1.200 

1.000 

700 

600 
500 
400 
300 
200 

15 
166 

300 
400 

568 

Srednja kamena doba 
Mezolitik različne 

Mlajša kamena doba 
Neolitik različne 

Bakrena doba 
1 {neolitik 
(neopredel jeni prebivalci) 

Najdišča kamnitega orodja; Brezje 
pod Brinjevo goro, /gornje /reče 

Bronasta doba 
(neopredeljeni prebivalci) 

Al 
A2 

Brinjeva gora 

BI 
B2 

Brezje pod Brinjevo goro: gomila 
Brinjeva gora 1 a 

C Brinjeva gora 1 b 

Doba kulture zarnili grobišč 
(verjetni prebivalci 
Prailiri, Veneti, Panoni?) 

1) Brinjeva gora 1 c 
llaAl 
Ha A2 

Brinjeva gora 2 a 

Ha BI 
I la B2 
Ha B3 

Brinjeva gora 2 b 

Starejša žele/na doba, 
halšlatska kultura 
(Iliri, Noriki?) 

HaCl 
Ha C2 

Brinjeva gora 2 c 

Mlajša železna doba. 
latenska kultura 
(Kelti) 

Ha 1)3 (La A) 
(LaB) 
La C1 
La C2 
La D Brinjeva gora 3 

Rimska doba, 
provinci al na kultura 
(Italiki in drugi tujci med 
staroselci) 

zgodnja antika številna najdišča 
srednja antika Brinjeva gora 4 in Brezje 

Ciračič: novci 
pozna antika Brinjeva gora 4 in Brezje 

()bdobje selitev ljudstev 
(I luni, Goli, Langobardi) zaton antike Brinjeva gora 

Zgodnji srednji vek 
(Slovani in staroselci) 

karantanska Brezje pod Brinjevo goro 
koltlaška 

belobrdska 
pozneje 

Vir: Stanko Pahič, Bistriški svet v davnini. Zbornik občine Slovenska Bistrica I. Ljubljana, 19815, str. 
42. 
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V rimski dobi je prek tega območja vodila ena glavnih rimskih cest med Italijo in 

vzhodnonoriško-zahodnopanonskim ozemljem. Iz obcestnih postaj in bližnjih 

naselij pri Stranicah, Čadramu, Slovenskih Konjicah in Spodnjem Grušovju, se je 
vpliv antične civilizacije širil precej visoko na Pohorje, kot kažejo ostanki mitreja 

pod Modričem ter imena noriških domačinov na nagrobnikih iz Skomarja, 

Kovaškega vrha, Koritnega in drugod. O novih prebivalcih v zgodnjem 
srednjeveškem obdobju nam govore doslej le grobovi nad Zrečami. 

Najpomembnejše arheološko najdišče te pokrajine, Brinjeva gora, geološko pripada 
vitanjsko-konjiškemu grebenu triadnih apnencev, od katerega pa jo loči dolina 

Dravinje. Zato je to osamel, proti vzhodu na pohorsko pogorje naslonjen vzporedni 
hrbet, ki kmalu potone pod terciarnim gričevjem Dravinjskih goric. Celoten, 3,4 
kilometra 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 dvema vrhovoma proti jugu obrnjeno precej položno, štiri hektare obsegajoče 
vrhnje pobočje. Pod njim je nato strmina spet izrazitejša, dokler v višini petsto 
metrov ne preide v prečne odrastke nekdanjega travnika, ki je drugačnega 

geološkega sestava. Iz triadnih apnencev sestavljen greben je danes večji del pokrit 
z gozdom in izkrčen le pri vrhu, kjer sta dve baročni cerkvi s tremi stanovanjskimi 

poslopji ter manjša kmetija, edina poselitev v današnjem času. 

Danes je skalna površina vrhnjega dela Brinjeve gore deloma že ogolela in prekrita 
s tanko plastjo humusne zemlje, na položnejših mestih pa še z rumenkastorjavo in 

rdečo glino. Ta se je v debelejši plasti 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 gradnjo. Tod so se pozneje nakopičile debelejše plasti z višjih 
leg spranih glin nekdanjih kulturnih tal, ki jih pa danes uporabljajo za njive. Prvi 

izviri vode se pojavljajo šele nižje na pobočjih, zato je bilo na vrhu vselej možno 

uporabljati le deževnico. Borne obdelane površine morajo danes za silo preživeti dve 

družini, ki sedaj živita na Brinjevi gori, in si pomagata z dodatnimi zaslužki. Zaselek 

pripada dolinskemu naselju Zreče in meji na severovzhodni strani na Brezje, na 
jugozahodni pa na Gračič. 

Brinjeva gora je pri nas doslej prva višinska naselbina, ki je obstajala vso mlajše 
kameno obdobje in nazadnje preživela večino nižinskih naselbin. Podobnih najdišč 
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s tako zgodnjim začetkom v Sloveniji in okolici ni znanih, čemur pa je najbrž prej 
kot dejanska odsotnost vzrok neraziskanost. Brinjeva gora je imela ugodno lego ob 

prastari trgovski poti iz Podravja v Celjsko kotlino in dalje proti severni Italiji, 

čeprav še ne moremo trditi, da je bila v obdobju kulture žarnih grobišč ali že pred 

tem poseljena predvsem zaradi tega. 

KAMNITA SEKIRA IZ MLAJŠE KAMENE DOBE NA 
BRINJEVI GORI 
Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

Ob pojasnjevanju gospodarske dejavnosti prebivalcev Brinjeve gore bi se morali 
najprej vprašati, kaj jih je privedlo na sam strmi in brezvodni vrh tega grebena. Za 
dejavnosti, ki bi presegale pokrivanje lastnih potreb, tudi na primer intenzivnejše 
ukvarjanje z domačo obrtjo, tu ni videti pogojev. Poljedelstvo se v tem gozdnem 
svetu ni moglo razviti ob tako skromnih njivah na ozkih krčevinah. Precej številne 
kosti domačih živali govorijo v prid tako pomembnemu deležu živinoreje v prehrani 
kot morebiti tudi za druge namene, od oblačenja do menjalnega blaga. Verjetno je 
bivanje tukaj odtehtala varna lega. Kljub temu je bila vrsta prazgodovinskih obrtnih 
opravil del vsakdanje dejavnosti tudi na Brinjevi gori. Tukaj na primer najdemo 
glajeno kamnito orodje, ki pa gotovo ni bilo izdelano tu, saj so znani sledovi bivališč 
od konca mlajše kamene do začetka bronaste dobe, tik pod naselbino v sosednjem 
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Brezju. Številni ostanki železne žlindre in železovih gred so poleg obilnih železnih 
izdelkov dokaz za domačo kovaštvo v antičnem času. Najobsežnejša domača obrtna 
dejavnost je bila tudi na Brinjevi gori lončarstvo. Nekateri prazgodovinski in antični 
lončeni izdelki, predvsem pa bronasti predmeti in v antiki tudi kovan denar, 
izpričujejo, da je bila tudi Brinjeva gora najbrž od vsega začetka vključena v 
trgovske tokove tistega časa. 

Nedvomno se nam z Brinjevo goro na Slovenskem odpirajo novi pogledi na 
prazgodovinsko in antično poselitev hribovskih krajev ob prometnih poteh. 
Privlačnost prevala na severozahodnem pobočju so za naselitev izkoristili tudi 
naseljenci že v eneolitskem (bakrena doba) obdobju," poznejši pa so tod v treh 
obdobjih, v srednji bronasti dobi, pozni antiki in zgodnjem srednjem veku, 
namestili svoja grobišča. 

V času, ko so se pričele razvijati deloma iz žarnogrobiščnih osnov železodobne 
hribovske naselbine in gradišča, je Brinjeva gora v 6. stoletju pred našim štetjem 
opustela. Vzroki za to zakasnelo obstajanje naselbine ob stari prometni poti še niso 
povsem jasni, po kasnejših skromnih najdbah pa se domneva, da se je mogoče 
glavnina prebivalcev odselila že kdaj prej. Po vsaj štirih stoletjih praznine so se za 
krajši čas in v skromnem obsegu na Brinjevi gori naselili Kelti, in sicer v obdobju, 
ko so prodirali na že opustele ali ponekod še naseljene hribovske naselbine na 
širšem vzhodnoalpskem prostoru. Tudi konec tega naselitvenega obdobja še ni 
povsem razjasnjen, bržkone pa je bil odvisen od ukrepov novih rimskih gospodarjev 
pokrajine in ga zato lahko razložimo s podobnimi dogajanji v drugih deželah 
rimskega imperija. Sodeč po izredno skromnih najdbah, je ostala Brinjeva gora v 
prvem in v večini drugega stoletja nenaseljena. Ponovna številnost najdb iz 3. in 4. 
stoletja dokazuje poslednjo obsežnejšo naselitev Brinjeve gore od obdobja 
neposredno po markomanskih15 vpadih do prve polovice 5. stoletja, katere pomen 
bodo razjasnile šele prihodnje objave stavbnih razvalin in obzidja iz tega časa. 

14 Eneolitik, bakrena doba. Za Evropo je to okrog 2000-1800 pr.n.št.; pridobitev je baker za orodje in 
nakit. 
15 Markomani, svebsko pleme, ki je živelo v 1. stoletju pred našim štetjem in je bilo naseljeno med 
Majno, Šumavo in Donavo. Pred grozečo rimsko oblastjo so se umaknili v zdajšnjo Češko, kjer so 
predstavljali jedro močne zveze germanskih ljudstev. Njihov prodor prek donavske meje do Ogleja je 
v 2. stoletju odbil cesar Mark Avrelij v tako imenovanih markomanskih vojnah. Konec 4. stoletja so se 
naselili v Zgornji Panoniji. Ko je Rim Panonijo odstopil llunom, leta 433, so prišli pod njihovo oblast. 
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Potem je bil dvoglavi vrh Brinjeve gore vse do izgradnje obeh cerkva v 18. stoletju 
več kot tisoč let prepuščen gozdu in njegovim priložnostim obiskovalcem. 

Kamenodobne kulturne vrednote 

Ob Dravinji in na vsej njeni poti so številne manjše in večje vasi, naselja oziroma 

mesta, ki jih v sivi davnini še ni bilo. Vendar takratni svet ob Dravinji ni bil pust in 
prazen; zanimivo je, da je bilo kar največ dogodkov ob njenem zgornjem toku med 
južnim Pohorjem in konjiško ravnico.16 

Čeprav je v teh starodavnih časih še mnogo neznanega in verjetno ne bo nikoli 

popolnoma raziskano, pa so ravno v Zrečah z bližnjo okolico po zaslugi arheologov, 
predvsem Stanka Pahiča iz Pokrajinskega muzeja Maribor, dogodki in življenje iz 

teh daljnih dob razmeroma dobro raziskani. Poleg vztrajnosti in znanja 

strokovnjakov so pomagala tudi srečna naključja. Eno takšnih je bilo leta 1954, ko 

si je mlad inženir Mirko Zupančič v Zrečah na ploskem pobočju nad Dravinjo gradil 
hišo in v vogalu kletnega izkopa opazil nenavadno črno zemljo, v njej pa zanj 

nenavadne rumenkaste lončene črepinje. O najdbi je obvestil Pokrajinski muzej v 
Mariboru, kjer so arheologi že iz teh drobnarij lahko izluščili podobo o tem, kaj se 

je tu nekoč dogajalo. Sklepali so, daje bilo tu bivališče prvih ljudi na sončnem delu 

ozemlja, nagnjenega k Dravinji. To pomeni, da je bila v bližini voda, hkrati pa v 
ozadju 60 metrov široke police, ki so varovale zatišno lego. O kakršnikoli koči ali 

podobni zgradbi ni bilo nobenih sledi, najbrž pa je bilo najdišče iz konca mlajše 

kamene in začetka bakrene dobe (2200-1800 pred našim štetjem). Če pa najdbe 
primerjamo časovno z najdbami v drugih krajih, je na tem mestu verjetno stala iz 

vej pletena koliba. Po ostankih skled, vrčev in manjših posod, okrašenih z vrezanimi 
črtami in jamicami, je bilo mogoče ugotoviti, da gre za isti čas in sorodno ljudstvo, 

ki se je tukaj prvo naselilo. 

16 Za obdobje prazgodovine Zreč in okolice navajam naslednjo arheološko literaturo: Biba Teržan, 
Pohorje - prazgodovinski rudarski revir? ČNZ, 2. zvezek, Maribor, 1989, str.238-260; Stanko Pahič, 
Brinjeva gora, Arheološki vestnik 32, Ljubljana, 1981; Stanko Pahič, Brinjeva gora 1953, Pokrajinski 
muzej Maribor, Arheološki vestnik 32, Ljubljana, 1981 str. 71-113; Brinjeva gora, Kronika Župnijskega 
urada Zreče; Biba Teržan, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem, Katalogi in monografije, 
Narodni muzej Ljubljana, 1990; Stanko Pahič, Prebliski iz pradavnine ob gornji Dravinji, Pokrajinski 
muzej Maribor, 1995, zbirka: Naši kraji v pradavnini 10, str.10-105. 
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Sled najstarejše naselbine pri Zupančičevi hiši v Zrečah je bila prva od odkritij te 
vrste na tem območju. Ko so naslednje leto izkopavali mnogo mlajše grobove pred 

"Zimrajhovo" gostilno v Brezju, na vrhu grebena nad Zrečami, so naleteli prav tako 
na nenavadne jame skoraj okroglega tlorisa. Bile so kot grobovi, vklesane v "živo 

skalo", saj segajo apnenčasta tla prav tam čisto do površja. V jamah je bilo polno 

črne zemlje, koščkov zoglenin od zgorele lesene naprave za pokritje, pa tudi precej 

kosov opečene gline z jasnimi odtisi kolov različne debeline. V jamah je bilo nekaj 
črepinj razbitih lončenih posod, kar pomeni, da so bile te jame zgrajene približno v 

istem času kot tiste v Zrečah. Vendar med obema krajema ni bilo prave povezave. 

GLINASTI VRČ IZ POZNE BRONASTE DOBE NA BRINJEVI 
GORI. 

Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

V jamah so našli izjemno redke posode, med katerimi izstopa glinasta "steklenička", 
ki ima dve preluknjani ušesi. Zakaj so jih uporabljali, arheologi še niso pojasnili; 

verjetno so bile namenjene shranjevanju barv ali mazil, ne pa za jedila ali pijače. To 
je doslej edina najdena posoda v Podravju. V jamah pri "Zimrajhu" so našli sklede na 

votlih nogah, ki so jih skoraj zagotovo uporabljali pri strežbi jedi. Za zajemanje 

tekočin so uporabljali glinaste zajemalke; ti zadnji predmeti so bili splošno 

razširjeni v Srednji Evropi. 
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Poleg teh odkritij je bil v bližini pri Podgraškovi domačiji lepo oblikovan holmec, ki 
so ga ob odkopavanju razpoznali kot gomilo. Ugotovili so, da je bila nasuta še v 

bronasti dobi in je ena zelo redkih na Slovenskem. Hkrati so na tem kraju odkrili 

sledove koče iz še starejše, eneolitske ali bakrene dobe, podobno kot pri "Zimrajhu". 

Tudi to je bilo naključje, saj je bila med kočo in poznejšimi grobovi tolikšna časovna 

razlika, da o njej na površini ni bilo več sledi. Razen tega so čez nekaj stoletij prišli 
v te kraje že povsem novi priseljenci. Od bivališča je ostalo nekaj opečene zemlje, 

nekaj kosov kamnitega orodja in črepinje. Ostanki so razkrili, da so številne posode 

bogato okrašene z vrezi in jamicami. Takšno okraševanje je bilo tukaj novost mlajše 

bakrene dobe. Tudi na Podgraškovem zemljišču ni bilo ugotovljeno, kakšna je bila 

koča pod poznejšo gomilo in ali jih je bilo še več in koliko. Kaj se je zgodilo potem, 
ni znano, saj je večina podobnih naselij iz opisane zgodnje dobe v Sloveniji in v 

soseščini prenehala obstajati v istem času. Verjetno zaradi vpadov tujih plemen, pa 
tudi za to ni nobenih oprijemljivih dokazov. 

Grobovi iz bronaste dobe 

Nekaj stoletij kasneje, okrog sredine 2. tisočletja pred našim štetjem, so se na tem 

področju naselili prišleki iz srednjega Podonavja, ki so mrtve pokopavali v grobove, 

nad katere so nasuli zemljo v velike gomile. Eno takih skupin priseljencev je zopet 
privabilo to ozemlje, ki so si ga izbrali za pokopališče. To je bila "Podgraškova" 

gomila. Pokopališče je bilo primerno urejeno. Grobne jame so bile obložene s 
kamnitimi stenami in s kamni. Namesto zemlje, nasute okrog grobov, je bil neke 

vrste obroč iz zloženih kamnov. Ker je bila v času odkritja gomila že poškodovana 
z odkopom zemlje na severni strani in cesto na južni strani, dejansko število grobov 

ni bilo ugotovljeno. Zelo dobro ohranjeni so bili le štirje na jugovzhodu, medtem ko 

jih na severnem delu, na prostoru že prej opisane koče, ni bilo. Grob, ki se je nahajal 

v osrednjem delu pokopališča, so razdejali po prvi svetovni vojni, ko so kopali 

globoko jamo za nosilni steber žičnice, s katero so prevažali v bližini izkopan 

premog v dolino. 

Najdena oblika grobov je bila neobičajna, saj niso bili podobni ne rimskim niti onim 
iz starejše železne dobe. Končno so strokovnjaki s temeljitimi primerjavami 

ugotovili, da spadajo v srednjo bronasto dobo, iz katere je na Slovenskem izredno 
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malo najdb. Tako opremljena je nekaj posebnega. Žal ni znano, če so "ljudje z 

gomilami" prostovoljno zapustili to naselbino ali so bili nasilno pregnani. 

BRONASTA IGLA S PLOŠČATO GLAVICO. NAJDIŠČE: 
BREZJE PRI ZREČAH; SPADA V KULTURO GOMILNIH 
GROBOV. 

Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

Skrivnosti in presenečenj iz najstarejših obdobij še ni konec 

V širšem krogu Zreč je bilo skrito prebivališče iz približno iste dobe. Imenuje se 
"Pavlakova jama" in leži na nasprotni strani nahajališč, ki so jih arheologi do tedaj 

odkrivali. Natančneje, nahaja se v dolini Koprivnice, kjer se je v srednjem veku 

bohotil majhen, a lep grad. V Pavlakovo in druge jame so se "baje" zatekali ljudje 
pred Turki in so najbrž že tedaj uničevali prazgodovinske predmete. Arheologi so 

našli le še ostanke nekdanje bivalne površine in nekaj črepinj črnih glinastih posod. 
Nesporno vemo, da je poleg ohranjenih bronastih igel zreških najdb tudi nekaj 

ostankov posod iz Pavlakove jame. 

Vendar ob teh najstarejših najdiščih ob zgornjem toku Dravinje ni pripadajočih 

grobov, h grobovom v "Podgraškovi" gomili pa ne ustreznega zaselka. Sicer pa so 
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naselbine iz pozne neolitske in bakrene dobe, ki jih ni malo na Slovenskem, 
praviloma brez grobišč. Zato danes ne vemo, kako so tedanji prebivalci pokopavali 

svoje rajne, in to drži tudi za zreške naselbine. 

PAVLAKOVA JAMA 

Vir: Iz zasebne zbirke Kuzman 

Zopet se vračamo v več stoletno vas na Brinjevi gori. Tu bomo uporabili originalni 

zapis arheologa Pahiča, kot je videl to starodavno Brinjevo goro, ko so bila 
izkopavanja v največjem razmahu: "Brinjeva gora se ponuja očem z različnih strani 

v romantični podobi kot osamelec sredi nižje gričevnate pokrajine s pohorskim 
višavjem v ozadju. Res je v tem predelu osameli apnenčasti greben, ki se na pohorski 

strani dvigne iznad pohorskih kamenin. Na tem robu je cerkvica sv. Martina, nato 

sledi raven, na videz arheološko prazen, ozek hrbet do "Zimrajhovih", kjer se zniža 

v 300 metrov dolg sedlast preval. Takoj za "Podgraškovim" se vzpne prvi, še nizek 
vrh z razvalinami nekdanjega gradu Freudenberg, nato pa se dvigne v 600 metrov 

visok glavni vrh s cerkvijo sv. Matere božje. Od tam se polagoma spušča do danes 

obljudenega sedla in nato še zadnjič vzpne v koničast vrh s cerkvijo sv. Neže. 

Severno pobočje obeh glavnih vrhov je zelo strmo, na južni strani pa je nekoliko 

bolj položno pobočje, široko samo 100 metrov na zahodu, na drugi strani pa 
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klinasto zoženo. Ta prostor med obema cerkvama predstavlja območje 

prazgodovinske, a tudi rimske poselitve, ko je rimski imperij imel največji obseg". 

Tla na vrhu so skalnata in le skromno prekrita z rdečkasto in rumeno ilovico ter 

gozdno črno zemljo med obema. Le na južnem obrobju je bilo dvoje pobočij s 

kotanjama, v katerih so bili najdeni sledovi stare poselitve. Danes sta na debelo 

prekriti z izpranimi plastmi z višjega pobočja, poravnani in primerni za njive. 

Podobno kot na prevalu je bila tudi Brinjeva gora kot arheološko najdišče odkrita 

šele po drugi svetovni vojni, vendar ne čisto prvič. Različne najdbe je tod našel in 

jih preučeval že pred prvo svetovno vojno zreški župnik Matija Karba, vendar 

njegovi izsledki niso bili znani niti najožjemu krogu takratnih strokovnjakov.17 

Toda tudi povojno odkrivanje je bilo povsem naključno. Ko sta dva arheologa (prvi 

je bil že citirani Stanko Pahič, drugi pa Alojz Bolta iz Pokrajinskega muzeja Celje) 

ob Koprivnici iskala sledove rimske ceste (leta 1953), jima je neki fant povedal, da 

so na Brinjevi gori pomagali kopati temelje za novo hišo, in našli "čudne reči", kot 

se je sam izrazil. Oba raziskovalca sta pri domačinih dobila vse predmete, ki so jih 

našli ob kopanju temeljev. To so bili predvsem izbrani kosi prazgodovinske 

lončevine. Arheologa sta ugotovila, da so najdbe iz bronaste dobe. Ker so 
strokovnjaki pravilno sklepali o vrednostih najdišča, so kopali še enajst let. Pojavila 

so se presenetljiva odkritja. Najprej so ugotovili, da so najstarejše koče, ki so bile 

zgrajene iz pokončnih stebrov, stale predvsem na položnejšem pobočju osrednjega 

sedla, kjer so sedaj travišča. Tam, kjer se je ohranila tanka plast talne ilovice, so našli 

jame za stebre ene takšnih lesenih koč. Poleg je bila le ena od kotanj na pobočju, ki 

so jo prvotni prebivalci na spodnjem robu zagradili z nasipom. Nasip je sedaj že 

globoko skrit pod poznejšimi nanosi in najbrž je bilo tako še v rimskem času, saj 

rimski mejni temelji ležijo prav tako na vrhu. V tem predelu so našli tudi najstarejše 

brinjegorske bronaste igle. Njihovi lastniki, ki so živeli v srednji bronasti dobi, 

l7Matija Karba, zreški župnik med leti 1892 in 1930, sicer pa tudi znanstvenik in etimolog, je bil rojen 
v Krapiju (Sv. Križ) pri Ljutumeru. Sodeloval je vsaj pri dveh takratnih časopisih, Slovenec in Straža, 
ter v znanstvenih revijah. Razložil je imena Skomarje, Padeški Vrh, Oplotnica, Čadram, Zreče. Nad 
Podgrašekom je odkril razvalino starega gradu Freudenberg. V Časopisu za zgodovino in narodopisje 
(1904/1, 196-197) je poročal Zgodovinskemu društvu o zanimivi najdbi rimskih kamnov ob državni 
cesti od Konjic do Celja ... Sicer pa je sklepal, da so prišli učenci svetih bratov Cirila in Metoda tudi 
do izvira desnega pritoka Dravinje, tam so počivali in imeli obrede v slovenskem jeziku. 
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okrog leta 1500 pred našim štetjem, niso bili prvi prebivalci Brinjeve gore, saj so v 

odkopanih sledeh tu in tam našli črepinje še starejših posod. Seveda je zgodnje in 

srednje obdobje bronaste dobe čas, ko je bilo na Slovenskem še malo ljudi. Za njimi 

je ostalo le malo materialnih ostankov, ki bi nam povedali več in nudili zanesljivejše 

podatke. 

BRONASTA IGLA Z VAZASTO GLAVICO, ODKRITA V 
ŽARNEM GROBIŠČU NA POBOČJU NAD VASJO GRAČIČ 

Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

Nedvomno se je enajstletno izkopavanje izplačalo, saj so raziskave potrdile, da je 

bila Brinjeva gora dolga stoletja prebivališče različnih ljudstev, ob njenih pobočjih 

pa so odkrili grobišča kar iz štirih zgodovinskih obdobij; od bronaste dobe do 

zgodnjega srednjega veka. Najbolj presenetljivo najdišče je bilo v bližini Kalebove 

hiše, kjer sta se današnji kolovoz in temelji rimskega obzidja razhajala. Prvi je zavil 

ob pobočju navzgor k sedlu, drugi pa se je nadaljeval v ravni črti ob današnji 

obdelovalni površini. Na tem mestu so lahko odkopavali do dveh metrov globoko, 

plast za plastjo, in odkrivali sledove nekdanjih koč. Bile so lesene brunarice, kot so 

kasneje pokazali ostanki oglja v zemlji. Ker so v tem obdobju uporabljali predvsem 

les in glino, ne pa še železnega orodja, so našli le redke bronaste predmete (obročke, 



40 Občina Zreče v času in prostoru 

gumbe, zapestnice, igle in tudi kakšna sponka - fibula se je našla). Najvrednejše 

predmete so položili mrtvim v grobove, zato so jih arheologi našli le v grobiščih. Na 

ilovnatih tleh nekdanjih koč so odkrili tudi naprave za kuhanje - ognjišča. 

Sestavljena so bila iz plasti kamenja, ki se je pod ognjem hitro segrelo in zaradi 

plasti glinastega premaza dolgo obdržalo toploto. Na teh ognjiščih so v loncih greli 

vodo in kuhali hrano, pod posebnimi glinastimi pokrovi, pokritimi z vročim 

pepelom, pa pekli kruh in verjetno tudi meso. Da je bila preskrba z mesom in da je 

obstajala tudi živinoreja, potrjuje obilica najdenih živalskih kosti, kot smo že 

omenjali. Večinoma so pripadale ovcam, kozam, svinjam in govedu. Ugotovljeno je 

bilo, da so prebivalci Brinjeve gore lovili tudi jelene. O poljedelstvu ni nič znanega, 

kar je razumljivo, saj so bili prostorsko hudo omejeni. Ob skromnem kmečkem delu 

so se ukvarjali z domačo obrtjo. Sami so izdelovali lončeno posodo in na statvah 

tkali volneno blago za oblačila. Verjetno pa so različne bronaste predmete kupovali 

v večjih livarskih delavnicah, saj je bilo, po raziskavah sodeč, menjalno 

gospodarstvo že dobro vpeljano. 

GLINASTA AMFOR1CA IZ ŽARNEGA GROBIŠČA NAD VASJO 
GRAČIČ, JUGOVZHODNO POBOČJE BRINJEVE GORE - 
POZNA BRONASTA DOBA 

Vir: Pokrajinski muzej Maribor 
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Zanimivi čas - kultura žarnih grobišč na Brinjevi gori 

Po prvih znanih bivališčih v srednji bronasti dobi ali mogoče že prej zaselek na 

Brinjevi gori ni presegal ene same razširjene družine. Šele po letu 1200 pred našim 
štetjem se je pojavil niz novih koč in z množino lončenine tudi nove oblike posod. 

Posode so značilne za novo evropsko ljudstvo, ki je svoje mrtve sežigalo in 
pokopavalo v glinastih žarah, zato se to obdobje človeške prazgodovine imenuje 

obdobje kulture žarnih grobišč. Skupine tega ljudstva so se razselile na velike dele 

Evrope in ena od njih si je, kot že poprej njihovi davni predniki, za prebivališče 

izbrala vrh Brinjeve gore, saj je bilo naseljevanje po strminah v tistem času splošen 
pojav. Bilo je bolj varno. Mogoče je k temu prispeval tudi novi val priseljencev, 

okrog leta 1000 pred našim štetjem, ko je ob rekah prodiral do zadnjih predgorskih 
ravnic in se v velikem številu naselil ob Dravi. Večina brinjegorskih najdb pripada 

prav gotovo prvim stoletjem zadnjega tisočletja pred našim štetjem. Lončevina tega 

obdobja ima presenetljive podobnosti po širšem prostranstvu; bronaste izdelke so 

prodajali že na velike razdalje. 

V ŽARNEM GROBIŠČU NAD VASJO GRAČIČ NAJDENA 
GLINASTA AMFORA 

Vir: Pokrajinski muzej Maribor 
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Zanimivo je, da niso našli žarnega grobišča na Brinjevi gori, ampak pod njenim 
vzhodnim vrhom nad vasico Gračič. Zaradi skalnatega sveta so izkopavali le majhne 

jame in vanje polagali manjše posode. Poleg so nasuli sežgane pepelnate koščice in 

druge predmete za popotnico umrlim. Poleg posod s hrano so darovali predvsem 

bronaste predmete za različno rabo, ki so bili izdelani v bližnjih in daljnih krajih srednje 
Evrope. Predmeti so bili igle za spenjanje oblačil, obročki, različni obeski in drugo. 

Zaradi opisanega je samosvojo podobo žarnogrobne kulture predstavljala naselbina 

na Brinjevi gori. Tako je tukaj spoznaven najstarejši naselitveni val žarnogrobne 
kulture. Novi prebivalci so poselili južni rob gore. Značilni za to stopnjo v 

materialni kulturi so bili lovci z votlimi brenčicami na obodu in igle s ploščato 

glavico. Te posebnosti in sestavine lastne ustvarjalnosti je ohranila postojanka na 

Brinjevi gori še ob prihodu mlajših naseljencev, čeprav niso prevzeli njihove 

osnovne omike, na primer velike žare in bogatega okrasja na posodah."1 Naselbina 
se je medtem razširila po vsem zgornjem pobočju, ne da bi doslej na tem mestu 

odkrili posebne obrambne okope. Varna lega je omogočala prebivalcem Brinjeve 

gore obstanek v naselbini še po prenehanju naselitve ob Dravi. Z gotovostjo lahko 

zapišemo, da je to prvo višinsko najdišče z dokazano naselitvijo že ob koncu 

bronaste dobe preživelo mlajše ravninske naselbine in živelo vse do Keltov. 

Po letu 800 pred našim štetjem se je s preseljevanjem različnih ljudstev po Evropi 

začelo tudi na Brinjevi gori življenje močno spreminjati. Na goro so prinašali prve 

železne izdelke in lahko rečemo, da se je na njej začela železna doba, za katero je 

značilen bistveno spremenjen način pokopavanja tistih, ki so jih sežigali ali pa 

preprosto pokopavali pod gomilo. V Evropo so vdrli Skiti, ki so pustošili po 
obljudenih naseljih, in tudi Brinjeva gora je bila preblizu naravnemu prehodu v 

Savinjsko dolino, da bi ostala skrita pred skitskimi napadalci. Ljudje so bežali ali pa 
bili pregnani. Tudi na gori so odkrili res samo eno skitsko konico puščice, ki pa je 

dober dokaz njihove prisotnosti.19 

18 Zgodovina Slovencev, Cankarjeva založba, Ljubljana, str. 40,41. 
" Skiti, iransko govoreče ljudstvo med Dnestrom in Donom. Po zgodovinarju Herodotu so se delili na 
poljedelce in nomadske jezdece. Zaradi političnih, gospodarskih in družbenih razmer so se v 6. 
oziroma 5. stoletju pred našim štetjem začeli seliti. Na vojnih pohodih so prišli tudi v naše kraje, sicer 
pa vse do Brandenburga na zahodu. 
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Ali so na Brinjevi gori že poznali rudarstvo? 

Oh vsem, kar smo povedli do sedaj, se postavlja vprašanje, ali so prebivalci na tem 
delu Pohorja sami izdelovali orodje in orožje ali pa so ga že po uveljavljenem 
sistemu menjalnega gospodarstva kupovali drugje. 

Sovpadanje rudišč in kamnitega orodja lahko pomeni, da je človek že poznal in 
izkoriščal pohorska rudišča."" Za kopanje rude so bila potrebna naslednja orodja: 
kladivo, klin in zagozda ter dleto in sekira. Pomagati so si morali tudi z ognjem, da 
so s segrevanjem zaradi lažjega luščenja rude povečevali razpoke v kamenini. Za 
pripravo oglja je bil nadvse pripraven zlasti bukov les pohorskih gozdov. Za to delo 
je bila potrebna sekira, za ločevanje rude od kamna in njeno drobljenje pa je bilo 
pomembno kladivo. Med pohorskim kamnitim orodjem srečamo vso navedeno 
orodje: sekire, kladivaste sekire, dleta, zagozde. V bistvu je bil zastopan celoten 
spekter rudarskega orodja. Zato lahko sklepamo, daje bilo kopanje rude na Pohorju 
primarna gospodarska panoga, čeprav neposrednih sledov rudnika še niso odkrili. 

Če hočemo časovno opredeliti pohorsko orodje, moramo ugotoviti, kje so 
poselitvene točke in kakšna je vrsta rude. Ruda pohorskih rudišč je pretežno 
sulfidna. Ker se je izkoriščanje sulfidnih rud za razliko od oksidnih začelo šele v 
času bakrene in v začetku zgodnje bronaste dobe, tudi kopanje rude ne more segati 
v starejše obdobje. 

Najstarejše naselbinske ostaline so znane iz Brezja in Zgornjih Zreč pod Brinjevo 
goro, kjer so bili odkriti sledovi koč. Na osnovi drobnih najdb jih je mogoče uvrstiti 
v krog lasinjske kulture, prisotni pa so tudi elementi Retz-Gajary keramike. Na 
Brezju in v Zrečah je bila torej postojanka kulture iz časa bakrene dobe. 

V bronasti dobi ni prišlo v poseljenosti pohorskega sveta do opaznejših sprememb. 
Edina znana naselbina se je "preselila" na samo Brinjevo goro, kjer je življenje 
potekalo bolj ali manj kontinuirano od zgodnje bronaste dobe pa vse v starejšo 
železno dobo. 

211 Biha Teržan, Pohorje - prazgodovinski rudarski revir? ČNZ (Časopis za zgodovino in narodopisje), 2. 
zvezek, Maribor, 1989, str. 238-260. 
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Zgodnji bronasti dobi podobno orientacijo pohorskega sveta v srednji bronasti dobi 

nakazuje gomila pod Brinjevo goro. Spada v krog tako imenovane srednje evropsko- 

podonavske kulture gomil, vendar pa leži na njeni skrajni južni meji. Poleg gomile, 
pogrebno-kultnega fenomena tega časa, dokazujejo isto usmerjenost v 
vzhodnoalpsko-panonski svet tudi materialne ostaline; na primer igle tipa 

VVetzleinsdorf, ki se nahajajo kar v treh primerkih kot sestavni deli noše 

brinjegorskih prebivalcev. 

V pozni bronasti dobi se je povečalo število drugih pokazateljev človekovega 
poseganja v ta prostor. Južna pobočja je še vedno kot edina obvladovala brinjegorska 

naselbina. O njenem blagostanju govorijo predvsem najdbe iz planega žganega 

grobišča na Gračiču, saj se je skoraj v vsakem grobu nahajal tudi bronasti predmet, 
kar je izjemno v primerjavi z drugimi grobišči. Pohorska žarnogrobi.ščna najdišča 
spadajo torej v sklop intenzivnejše poselitve. To je tudi čas, ko je v vzhodnih Alpah 

produkcija bakra dosegla svoj višek. Tista Pahičeva hipoteza, ki skuša brinjegorske 

vrčke z bradavičastim okrasom iztrgati iz konteksta starejše železne dobe, ni 
verjetna. Že arheolog Drago Oman je dobro utemeljil in opozoril na pojav novih 
ornamentalnih elementov na keramiki, za katere je izredno previdno nakazal 

njihove povezave in morebitni izvor na področju spodnjega Podonavja in Balkana. 

Gre namreč za sklop novosti, od brazdastega vrezovanja, žigosanja, vrvičastega 
ali/in koleščkastega odtiskovanja, vdelovanje okraskov v kovine z mehkejšo osnovo 

do plastičnih bradavic z žlebom, kot tudi za ornamentalni izraz kot celoto, ki ne 
more skriti sorodnosti s podonavsko-balkanskimi kulturnimi skupinami zgodnje 

starejše železne dobe.21 Daje takšna datacija verjetna, kažejo nadaljnje podonavsko- 

balkanske primerjave, predvsem v naselbini Rabensteinov pri Dravogradu in še 
nekaterih. Na Brinjevi gori je poleg omenjenih elementov "vzhodnega značaja" še 

latvica s poševno nažlebljenim ustjem, pod katerim je okrašena z vresi. Hkrati gre 

predvsem za posode s stožčastim vratom in določeno vrsto plastičnih ornamentov. 

Ena vrsta keramike ter fibule in steklene jagode z valovnico pa dokazujejo 

Halštatsko (železodobno) poselitev. Masivna ločna fibula z nizkim lokom spada med 

značilno vrsto fibul sanguisug, ki so znane v bolonjskem prostoru, od koder zelo 

21 Biba Teržan, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem, Katalogi in monografije, Narodni 
muzej Ljubljana, 1990, str. 37. 
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verjetno izvira brinjegorska fibula. Ker so to najmlajši znani elementi z Brinjeve 

gore, je mogoče trditi, da je brinjegorska naselbina obstajala še v času zgodnjega 

halštatskega obdobja. 

KRIŽNA BRONASTA FIBULA Z GLAVICAMI NA BRINJEVI 
GORI 

Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

Do sprememb v poselitvi pohorskega sveta pa je prišlo v času, ko se je porajala nova 

doba - starejša železna doba. Dolinska naselja ob Dravi so postopoma opustela, le 

Brinjeva gora kot višinska postojanka je obdržala svoj status quo. Naselitev se je 
namreč umaknila v višje lege, na južna pohorska pobočja, kjer so se pojavile nove, 

pretežno utrjene naselbine - gradišča. 

Vznemirja nas dejstvo, da v pohorskem svetu, pa tudi marsikje drugod, ni 

mladohalštatskih najdb, ki bi zapolnile poselitveno praznino od sredine 6. stoletja 

pred našim štetjem do keltske poselitve Podravja koncem 3. stoletja pred našim 
štetjem. Opustelo je gradišče na Brinjevi gori, na Pošteli, na Legnu in še marsikje. 

Vzrok te opustelosti štajerske pokrajine ostaja še neznan. Vendar ga morda lahko 

iščemo v skitskih roparskih pohodih na zahod, na kar navaja že omenjena trirobna 
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puščica z Brinjeve gore. Pohorski svet je bil ponovno poseljen še nekoliko pozneje 
kot nižinski ob Dravi. Latenske naselbinske kulturne plasti na Brinjevi gori sicer 

izpričujejo ponovno poselitev stare postojanke, ki pa skorajda ne more biti starejša 

od poznolatenskega 1. stoletja pred našim štetjem. 

BRONASTA OČALASTA FIBULA NA POBOČJU NAD VASJO 
GRAČIČ, KI ŠE SPADA V OBDOBJE KULTURE ŽARNIH 
GROBIŠČ 

Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

Čas uporabe kamnitega orodja v vlogi rudarskih in metalurških pripomočkov se 
potemtakem razteza od bakrene dobe pa vse do vsaj starejše železne dobe. 

Rudonosna Okoška Gora z okolico je privabila v Brezje pod Brinjevo goro prve 
poznavalce rude že v času lasinjske kulture. Z zgodnjo bronasto dobo je postala 

"rudarski kraj" Brinjeva gora, ki je očitno obdržala svojo vlogo vse do vključno 

starega železnega obdobja, morda pa ponovno celo v pozni latenski dobi." V 
halštatskem obdobju se ji je pridružilo še gradišče pri Turiški vasi. V metalurško 

ugodnem času kulture žarnih grobišč, ko so začeli izkoriščati tudi svinčeno rudo, 

22 Imenovana po najdišču La Tene, ob jezeru Neuchatel v Švici. To je mlajše obdobje železne dobe, 
katerega nosilci so bili Kelti. Za ta čas je bil značilen bogato okrašen nakit in rudarstvo. 
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je morda Brinjeva gora razširila svoje revirje na okolico zreškega konca, na področje 

Iludinje in Spodnje Mislinjske doline, od koder izvira tako kamnito kot bronasto 
rudarsko orodje. Obstoj pohorskega rudarstva pa si lahko zamislimo le kot sestavni 

del sklopa vzhodnoalpskega ekonomskega in kulturnega sistema, kljub temu da je 
še premalo podatkov in raziskav, da bi sploh lahko začeli razumevati funkcioniranje 
takratnega prostora, njegovih gospodarskih in družbenih struktur. 

Naselitev Keltov na Brinjevi gori 

V te kraje z davno opustelimi naselbinami so prišli Kelti šele v tretjem stoletju pred 
našim štetjem. Sprva so naselili ravninski del, pozneje pa tudi stare hribovske 
naselbine in Brinjevo goro.23 Ker so ostali tu le do začetka rimske zasedbe naših 
krajev, je za njimi na Brinjevi gori ostalo le malo sledov. Temelji njihovih lesenih 
koč so bili preveč na površju, da bi se ohranili. Danes vemo o njihovi prisotnosti 
zaradi novih vrst keltske lončevine in prvih železnih izdelkov, kakršna sta bila oba 
najdena. Domnevno so se začeli ukvarjati z lastnim kovaštvom, zagotovo pa so 
uporabljali kovani denar. Od drugod so keltski prebivalci Brinjeve gore prinesli 
predvsem značilne poznokeltske grafitne posode in tudi kakšen bronasti predmet, 
medtem ko so železne izdelke izdelovali sami, zato lahko trdimo, da so bili Kelti prvi 
kovači v zreškem kraju.24 

Tudi na umetniškem področju so bili pravi mojstri. Umetnostni slog latensko- 
keltskega značaja je preplavil s svojimi motivi celotno umetnostno ustvarjalnost teh 
prazgodovinskih kiparjev - kovačev na našem področju. Kipec merjasca z Brinjeve 
gore je značilna keltska totemska predstava, s katero so krasili površja praporov, jih 
nosili kot amulete in odlikovanja, ker je bil divji prašič spričo svoje okretnosti in 
bojevitosti v keltskih predstavah in verovanjih tudi prispodoba lovčeve spretnosti in 
neustrašnosti. V totemizmu Keltov je imel zato veper (prašič) silno visoko mesto in 
je bil priljubljen pri kiparjih. V umetnostnem pogledu predstavlja soha (kipec) z 

Kelti, skupina ljudstev, ki so z zahoda prišli tudi na Balkan, so okrog leta 300 pred našim štetjem 
poselili vzhodne Alpe in severovzhodni del slovenskega ozemlja: Podravje, Pohorje in Savinjsko dolino. 
Na Koroškem je bilo središče Norikov; njihovo kraljestvo si je Rim dokončno podvrgel leta 15 pred 
našim štetjem. Potomci Keltov so danes v VValesu, na Irskem in v Veliki Britaniji. 

Stanko Pahič, Bistriški svet v davnini, Zbornik občine Slovenska Bistrica I, Ljubljana, 1983, str. 39- 
90. 
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Brinjeve gore karakteristično izročilo keltskega likovnega pojmovanja z izrazito 
naravnanostjo v povzemanju in stilizaciji. Vse podrobnosti so v tej plastiki 
podrejene osnovni zamisli, kar je posebej očitno pri zadku in rilcu, medtem ko je 
izvedba trupa in nog podana bolj telesno.25 

KELTSKA BRONASTA FIGURA VEPRA IZ ČASA MLAJŠE 
ŽELEZNE DOBE. NAJDIŠČE - BRINJEVA GORA 
Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

Seveda se enotnost keltske kulture izraža v številnih drobnih pričevanjih 
materialnega izročila, z likovnim obeležjem in v velikih gospodarskih in družbenih 
spremembah. Vendar se na širšem prostranstvu keltskega sveta ni mogel zadržati 
hkraten obraz v svoji nespremenjeni podobi. Zato je prišlo do pokrajinskih različic, 
ki jim je dajala podobo tudi prevzeta starejša dediščina domačinov. Zmes halštatskih 
(starejše obdobje železne dobe) in latenskih (mlajše obdobje železne dobe) prvin je 
bila še posebej živa v Vzhodnih Alpah. Noriško kraljestvo se je na vzhodu Vzhodnih 
Alp zaključevalo s Pohorjem, Konjiško goro, Bočem in Sotlo. Pomembno je vedeti, 
da so s pojmom Noriško kraljestvo stopila prazgodovinska ljudstva na današnjih 
slovenskih tleh v zgodovino. 

25 Zgodovina Slovencev, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1979, str. 66. 
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IV. PRIHOD RIMLJANOV - OZNANJENJE 

NOVEGA OBDOBJA V ZGODOVINI 

Z gotovostjo lahko trdimo, da je ob prihodu Rimljanov živela na južnem obrobju 

Pohorja keltska skupina prebivalcev, imenovana Uperaki. Ko govorimo o 
romanizaciji starejših prazgodovinskih naseljencev, so ti prevzemali vse dobrine za 

vsakodnevno rabo. Vendar ohranjanje maternega jezika, lastnih imen, značilne noše 
in tako dalje pove, da je bilo stapljanje staroselcev v rimski kulturni krog samo 

površno. Hkrati z utrjevanjem rimske oblasti in urbanizacijo ter izgradnjo izvrstnih 

cest je ozemlje vendarle dobilo vsaj na videz romanski utrip in se hitro gospodarsko 

razvijalo. 

Na brezvodno Brinjevo goro, kjer je pred stoletji opuščeno prazgodovinsko vasico že 
davno prerasel gozd, je le nekaj keltskih družin verjetno pregnal vdor Kimbrov in 
Tevtonov v naše kraje v drugi polovici 2. stoletja pred našim štetjem. Povod za umik 
Keltov, ki so poprej živeli po ravninah na opuščenih gradiščih, je značilen tudi za 
večino drugih utrjenih naselbin, ki so bile v višjih predelih. Tako so se na višje 
predele zatekali na begu pred Kimerijci že žarnogrobiščni prebivalci pol stoletja 
pred temi dogodki. Tudi pozneje so sledili podobni dogodki. Na primer na opuščeno 
Brinjevo goro so se zatekli celo ogroženi prebivalci kasnejše rimske dobe. Od kod so 
prišli Kelti na Brinjevo goro, verjetno ne bo nikoli znano, saj je premalo materialnih 
ostankov o njihovih selitvah in vsakdanjih navadah. 

Rimsko napredovanje v prostor keltskih in ilirskih plemen se je začelo že v 2. 
stoletju pred našim štetjem. Glavna faza vključitve vzhodnoalpskega in 
severozahodnobalkanskega prostora v okvir rimske države je sledila v zadnjih 
desetletjih pred našim štetjem, ko si je Rim v letih 35-33 podvrgel tudi Panonce ter 
pomaknil mejo imperija daleč proti vzhodu. Vzhodnoalpski prostor Noriškega 
kraljestva je bil še zadnja velika politična tvorba Keltov na tem ozemlju (verjetno 
tudi zaradi prijateljskih in zavezniških stikov Norikov z Rimom), imperij, priključen 
brez vojne okrog leta 10 pred našim štetjem.26 Konjiško-zreško okolje je bilo 

26 Peter Stih, Vaško Simoniti, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva, Korotan, Ljubljana, 1996, str. 
18,19. 
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pomembno ozemlje ob glavni rimski poti iz Italije v Panonijo. Mimo Konjic in čez 
globoki preval med Konjiško goro in Stenico so se proti jugu pomikala že 
prazgodovinska ljudstva, leta 15 pred našim štetjem pa so se že pojavili prvi rimski 
vojaški oddelki - kohorte. Z Rimljani so se keltski prebivalci teh krajev, pa tudi 
drugod v Noriku, srečevali že pred to zasedbo, saj so z njimi trgovali; rimski trgovci 
so bili pogosti gosti v keltskih trgovskih središčih. 

RIMSKA BRONASTA ZAPESTNICA Z NESKLENJENIMA 
KONCEMA. BREZJE PRI ZREČAH 

Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

V prvih desetletjih, v glavnem do sredine prvega stoletja našega štetja, Rimljani niso 
odločno posegali v življenjske navade noriških Keltov, ampak so le rahlo 

pridruževali svojo upravno in družbeno ureditev s tisto pri Keltih. Šele cesar Klavdij 

je s takšnim načinom prekinil in uveljavil samo rimsko oblast. Za konjiško-zreško 

območje je bil pomemben čas, ko so Rimljani vzpostavili upravno ozemlje province 
Noricum, ki jo je upravljal cesarski namestnik. Svojemu municipiju so morali 

oddajati davke, skrbeti za vzdrževanje cest, opravljati svojo poštno službo in 
podobno. S sedeža province so pošiljali uredbe o uporabi uradnega latinskega 

jezika, bolj ali manj so prisilno uvajali rimska imena, nove verske običaje pa tudi 

nove gospodarske tehnike. 
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Kelti pod rimsko oblastjo 

Usodo brinjegorskih Keltov pod rimsko oblastjo v prvem stoletju našega štetja in 
tudi kasneje lahko povezujemo s pojavom keltskih imen na nekaterih zgodnjih 
marmornih nagrobnih ploščah na Pohorju, torej v brinjegorskem zaledju. Najbrž so 
Rimljani zrinili Kelte z Brinjeve gore, saj je bilo znano, da niso marali postojank 

domačinov, ležečih višje od njihovih prometnih poti in naselij. To pravilo je veljalo 
tudi za Brinjevo goro, ki je bila skoraj tik nad glavno rimsko cesto, ki je vodila iz 

Celee v smeri Poetovie; z vrha gore je bil odličen razgled. Verjetno so se Rimljani in 
Kelti o poselitvi dogovorili tako, da so posamezne keltske družine dobile v uporabo 

zemljiške posesti na obrobju Pohorja, ki za osvajalce niso bile zanimive, saj so 
svojim odsluženim vojakom, veteranom, odpravnino ponujali na poljedelsko 

privlačnejših ravninskih predelih. Seveda so Kelti na dodeljenih ozemljih, ki so bili 
predvsem gozdnati pohorski svet, morali izkrčiti prostor za nova domovanja in 
pašnike. Ker je bilo edino bogastvo tega območja les, so se verjetno preživljali s 

prodajo le-tega rimskim gospodarjem. Kakšne druge dejavnosti, razen lomljenja 
kamna za gradnjo in priprava marmorja za različne potrebe, ni bilo zaslediti. To 
razlago najboljše potrjujejo keltska imena na marmornatih nagrobnikih iz zgodnje 

rimske dobe, ko so domačini že prevzemali rimske običaje. Takih imen je v tem delu 
Pohorja ohranjenih kar nekaj. Navajamo nekaj primerov: Jurišna vas - COMATUS, 
ECOUTA, EXCINGOMARUS; Tinje - AUSCA; Hudinja - NONNA TATACIUS; Skomarje 
- LANTUMARUS; Kovaški vrh - ADBUCIOUNUS, COURTULA, ELGIATUS, NOIBIO; 

Koritno - ASSEDOMARUS, CAMVINUUS; Stranice - MOENUS, TROGIMARA, 
TROG1MARUS. 

Iz teh primerov spoznamo pravni položaj prebivalstva. Priseljeni Rimljani so bili 
polnopravni državljani, domačini pa so sprva lahko bili le brezpravni sužnji ali tako 

imenovani "svobodni tujci", ki so bili v vsakdanjem življenju svobodni, niso pa imeli 
prav nobenih državljanskih pravic ter niso mogli imeti znotraj samoupravnih enot 
nobenih zagotovljenih pravic in dolžnosti. V začetku domačini niso mogli dobiti 

državljanstva oziroma so ga Rimljani podeljevali le redkim za posebne zasluge, le 
tistim pokornejšim in najprizadevnejšim. Pozneje so oblastni organi s temi 

podelitvami postali radodarnejši, po letu 212 pa so s cesarskim ukazom domačini 
postali rimski državljani; na Skomarju je na primer postal državljan Silvanus. Kelti 
so se z rimsko oblastjo naselili po vseh hribovitih predelih današnje občine Zreče. 
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SPOMINSKA PLOŠČA S KELTSKIMI IMENI, VZIDANA V 
CERKEV SV. KUNIGUNDE NA GORENJU 

Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 

Najboljši dokazi so nagrobni spomeniki, ki povedo marsikaj o vsakdanjem življenju 
prebivalcev v hribovitih predelih Zreškega Pohorja. Med spomeniki s keltskimi 
imeni je najbližji shranjen v cerkvi sv. Kunigunde na Gorenju. Našli so ga 

"Škorjančevi" leta 1975 na Koroškem vrhu, ko so z rinežem urejali cesto ob robu 
domače njive. Plošča s Kovaškega vrha je nedvomno najpreprostejši in zato tudi 

najcenejši nagrobni spomenik in je med očitnimi pričevalci rimskega vplivanja na 

domače prebivalce. Marmor iz okolice Kovaškega vrha ni bil kakšna posebna 

dragocenost, ker ga je bilo dovolj na zalogi; potreben je bil le kamnosek, ki je ploščo 
primerno oklesal in opremil z napisom. Kdorkoli je ploščo izdelal, jo je oblikoval po 

"svoje", lahko bi dejali neobičajno v primerjavi s podobnimi nagrobniki iz tega časa. 
Plošča predvsem nima navadne, splošno največkrat uporabljene kvadratne oblike, 

ampak je bolj pokončna, na vrhu ima trikotni zaključek. Poleg te nenavadnosti je 

posebna okrasitev s tremi različnimi krogi. V največjem, osrednjem krogu, je 

kamnosek izdelal še polkroge. Takšno okraševanje povečuje začudenost, saj so 
rimski kamnoseški mojstri klesali le reliefne like. Nagrobna plošča ima že po 

rimskem načinu izklesan okvir, pisava nima že dolgo uveljavljenih kvadratnih, 

ampak podolgovate črke, ki so značilne za nevešče, najbrž kamnoseke-začetnike. 
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Besedila si največkrat niso izmišljali kamnoseki, ampak so podatke dobili od 
naročnikov in jih oblikovali po uveljavljenih vzorcih. Za najstarejše napise je bilo 

nedvomno značilno običajno s kraticami označeno besedilo hic situs est - je tu 

pokopan. Izklesovalec napisa na Kovaškem vrhu ni uporabil kratic, a je najbrž 
pozabil vklesati situs. Ta družinski grob je pomemben zaradi klesanih imen članov 

družine. Napis nam pove, da je bilo keltskemu poglavarju ime Noibio in je dočakal 

starost sto let. Tako visoka starost pri takratni nizki umrljivosti je presenetljiva. 

Na prisotnost Keltov spominjata tudi dve manjši gomili v bližini Skomarja, na 

domačiji pri Kladnikovih, sedaj pri Rozmanovih. Kateremu obdobju pripadata, 
razkriva v domači kapeli pod oltarjem vzidana marmorna nagrobna plošča. Je 
pravilne, štirioglate oblike, z nekoliko dvignjenim robom in napisom z dobro 
oblikovanimi črkami, ki razodevajo napor izkušenega kamnoseka. To je redek 

primer, da se nahaja nagrobni kamen, čeprav postavljen v drugačni legi, tik zraven 
groba, kateremu je bil namenjen. V tem primeru ni bilo pričakovati kakšnega 

posebnega bogastva v njegovi notranjosti, saj so bili grobovi v rimski dobi zelo 
različni: od najpreprostejših s kupčkom pepela, do zloženih ali celo zidanih grobnic. 

Tukaj na Skomarju bi bilo mogoče pričakovati vsaj skromno oblogo s kamnom, 
poleg pepela pa tudi kakšno glinasto posodo s popotno hrano ali vsaj črepinje posod, 
razbitih po "sedmini" kar ob grobu. Vendar v grobu ni bilo nobenega bogastva, o tem 

nas pouči že napis na nagrobni plošči, ki se glasi: SILVANUS, LANTUMAROVSIN IN 
SUKCESA - "zakonca, sta v času življenja postavila sebi in svojim". Napis kaže vsaj 
po imenih na že precej poromanjeno družino keltskega rodu. Zanimivo je, da je 

imel sin latinsko ime, ki bi lahko pomenilo njegovo lastnost ali dejavnost. Silvan 
izvira iz besede silva = gozd, kar namiguje na gozdarja. Tudi njegova žena je po 
očetu, katerega ime ni izklesano na nagrobniku, dobila že bleščeče latinsko ime 

Sukcesa, ki je pa imenitno le na videz, saj so takšna imena Rimljanom pokorni 
domačini pogosto dajali svojim otrokom, čeprav so bila v severni Italiji takšna in 

podobna imena namenjena sužnjem in osvobojencem. V družini, kjer so se starši že 

asimilirali, so tudi hčerki dali rimsko ime lunia. Obe skomarski najdbi, gomili in 
nagrobnik, sta iz drugega stoletja pred našim štetjem. Plošča je po obliki običajni 
rimski titulus, v napisu pa se je pojavil nov izraz vivus facit, kar pomeni "še za časa 

življenja postavil" oziroma "zakonca sta že pred smrtjo naročila nagrobnik". V 
glavnem se je to zgodilo, ko je v družini kdo umrl in je začel nastajati družinski 

grob. Pogosto se je to zgodilo ob smrti otroka; v našem primeru, ko je na Skomarju 
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umrla desetletna hčerka. Na nagrobni plošči je ostal prazen prostor za pripis imen 
kasneje umrlih. 0 podobnih najdbah je pisal prof. Janez Koprivnik, rojen na 

Gorenju nad Zrečami. Tekst o nagrobnikih je objavil v Planinskem vestniku v prvem 
desetletju 20. stoletja. "Na njivi, kjer ima sedaj Boštjan Levičnik svojo hišo, so našli 
pri oranju pred kakimi 80. leti dva nagrobna kamna in nekaj loncev s pepelom 

sežganih mrličev. Eden teh kamnov je vzidan v južnem zidu Gorenakovega hleva v 
Gorenju. Prof. Mullner je napis s tega nagrobnika prepisal leta 1871. Ali je še na tem 

mestu, mi ni znano; drugi kamen se je izgubil". Ta Koprivnikov podatek je ostal 
predvojnim arheologom neznan, po vojni pa so bile na tem mestu zgrajene nove 

hiše in gospodarska poslopja, zato nagrobnika z Gorenja ostajata skrivnost.27 

Rimljani so gradili trdne ceste 

Tudi zaradi logističnih potreb vojske je že kmalu po rimski zasedbi začel nastajati 
cestni sistem, ki je odražal geopolitični pomen širšega slovenskega prostora. 

Izhodiščna točka je bila Akvileja (Oglej); od tu speljane ceste so se razpredle po 
celotnem območju porečij Donave, Drave in Save. Za nas je zanimiva cesta iz 

Emone, Celee in Poetovie, ki je povezovala italski jadranski prostor s porečjem 

Donave. 

Zanimivo bi bilo vedeti, kje so se pomikale rimske legije na majhnem ozemlju ob 

zgornji Dravinji na poti v Poetovio in naprej proti Donavi. Cesta iz Celee čez 

straniški preval zaradi primerne geološke oblikovanosti ni bila prezahtevna za 

graditelje. Toda kje so napravili cesto ob prihodu v dolino Koprivnice? Saj niti ne 

vemo, kje so potekale stare trgovske poti; pohodne in tovorne steze v predrimskem 

času. Običajno so se Rimljani ravnali po teh stezah in na njihovi podlagi gradili 

široke, za vožnjo primerne ceste; ob cestah so zgradili bivališča. Kje je tekla rimska 
cesta ob zgornji Dravinji, danes ni mogoče ugotoviti, ker izrazitih cestnih nasipov 

ni, useki na pobočjih in hrbtih pa niso dovolj raziskani, da bi verodostojno trdili o 

nastanku komunikacije že v rimskem obdobju. Prvi, ki jih je zarisoval v svojo 

popotno mapo in jih je ponekod prepešačil in opisal, je bil graški zgodovinar Knabl, 
ki pravi takole: "Od vznožja Križevca se rimska cesta ne nadaljuje kot dandanašnja 

L'7 Anton Gričnik, Janez Koprivnik in njegovo" Pohorje"; S. Pahič, Prebliski.iz pradavnine ... str. 54. 
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"desno" h Konjicam, ampak levo, prekoračivši zreško dolino, k sv. Barbari, tik 

vinograda Terezije Kelle, kjer se prav tako deloma vidijo sledovi cestne podlage". 
Opis je zelo skromen in nezanesljiv. Tudi sicer ima danes dno doline Koprivnice 

povsem drugo podobo, pobočni sledovi k ravnici Dobrove pa so tudi že zelo 
zabrisani in od zreške ceste uničeni. Kot sled rimske ceste bi si lahko zamišljali 

kakšen širši usek gozdnega kolovoza na tem območju, seveda le v primeru, če je 

speljan v pravi smeri. Vprašljiv je tudi vzpon po strmem pobočju v gozdove pod 

Gračičem. Mogoče so bile te poti vsaj v začetku uporabne za rimsko vojsko in so jih 

pozneje zaradi strmih klancev opustili in poiskali lažjo smer v ravnini. 

Pred koncem 19. stoletja je graški zgodovinar Ferk ugotavljal rimske ceste na 

slovenskem Štajerskem in je več kot pol stoletja veljal tudi med arheologi za 

nezmotljivo avtoriteto. Pri opisovanju rimskih cest ob zgornji Dravinji je tudi Ferk 

izhajal iz zanesljive točke v Stranicah, vendar je menil, da so ceste potekale v dveh 
smereh. Prva naj bi potekala kot sedanja, iz Stranic v Slovenske Konjice, druga pa 

je vsaj v začetnem delu povsem neverjetna. Iz Stranic naj bi potekala prek Trebnjega 

v dolino Gračnice pri Jamniku, od tam pa po zreški terasi in Dobravi v smeri Konjic. 
Ta druga varianta naj bi bila zaradi naravnih ovir - "velikih zemeljskih premikov" - 

preložena prvotna trasa ob Koprivnici. Rimska cesta iz Celee v Poetovio je bila 
zagotovo speljana skozi Konjice, dodatna cesta pa verjetno čez greben Sv. Barbare, 

ki pa je bila po mnenju arheologa Ferka le krajevnega značaja. Vendar lahko 

rečemo, da je obstoj te ceste le delno raziskan, še posebej glede na dejstvo, da je 

potok Koprivnica večino poti najbrž razdejal. 

Rimske gomile v Zrečah 

Poleg rimske ceste, ki je ob gornji Dravinji skrita pod površino in ni v celoti 

ohranjena, so tu še drugi sledovi naselitve iz rimske dobe. Iz prvega, mirnega 

obdobja, do vdora Markomanov v drugi polovici 2. stoletja bi to morali biti grobovi 

priseljencev in domačinov. Ob Dravinji so do sedaj našli le eno grobišče - skupino 
gomil v nekdanjem župnijskem gozdu na Dobravi pri Zrečah. Ta prostor je danes tik 
ob Termah, kjer je tudi ograjeni miniaturni živalski vrt in hkrati označen prostor 

gomil. Skupaj je šest gomil, ki so ležale v gruči tesno druga ob drugi in so bile 

različnih velikosti. Skoraj vseh gomil so se lotili "divji arheologi" preden so prišli 

strokovnjaki. Roparji so jih dodobra izpraznili, zato danes ne vemo, kaj so sploh v 



56 Občina Zreče v času in prostoru 

gomilah našli in kam so ti predmeti izginili. Neokrnjene in zato ohranjene gomile 

so našli v vzhodnem obrobju, kjer so zbrali okoli 300 črepinj razbitih glinastih 

posod različnih vrst, ki jih hranijo v mariborskem Pokrajinskem muzeju. 

Razmeroma velika količina posod nam pove, da so pogrebci kar ob grobu opravili 
"pojedino", nato posode razbili in črepinje vrgli k pepelu. Ker ni ohranjenih nobenih 
kovinskih predmetov, je nemogoče ugotoviti, ali je bil v grobu pokopan moški ali 

ženska. Verjetno so bili pokojniki preprostega rodu in so spadali ali k večji družini 

ali k prebivalcem skromnega zaselka v bližini. Zreške gomile, čeprav sodijo k 
revnejšim lastnikom, so v zgodovini tega časa pomembne, ker so najjužnejše 

odkritje gomilskih grobišč iz rimske dobe, ki segajo do Donave v obe rimski 
provinci in jih zato imenujemo "noriško-panonske gomile". Skoda, da gomil v 

Zrečah niso mogli raziskati, preden so jih izropali. Lahko bi izvedeli, koliko moških 
in žensk je bilo pokopanih, najbrž bi spoznali njihovo poreklo in najverjetneje, s čim 

so se ukvarjali. 

Zanimivo je, da Rimljani v spodnjem toku reke niso zapustili nobenih sledov, so jih 

pa toliko več v zgornjem toku Dravinje; očitno je bilo tukaj življenje privlačnejše. 
Tako so naleteli na rimske kamne v Zrečah. Če je verjeti arheologu Ferku, ko je leta 

1892 poročal, da je v Zgornjih Zrečah odkril kraj, kjer so Rimljani lomili marmor, 
bi v takšnem kamnoseškem okolišu pričakovali več materialnih ostankov. Na primer 

v stari župni cerkvi v Zrečah najdemo komaj kakšen marmorni kamen, obdelan že 

v rimski dobi.2* V zreški okolici so znani trije rimski marmorni spomeniki, od 
katerih je znano le eno najdišče. To je od vseh strani okrašena plošča, imenovana 

titulos, ki so jo odkrili v Radani vasi, ko so orali na njivi. Napis na nagrobni plošči 

je ohranjen in se v prevodu glasi: SAUROS, DUNO SEDOV SIN HSE = "star 70 let, 
je tu pokopan". Napis je izklesan s pravilno oblikovanimi črkami, ki kažejo na 

veščega kamnoseka (pravo nasprotje onega v Skomarju) in že dobro uveljavljen 
latinski jezik iz prve polovice 2. stoletja. To kaže tudi povedna oblika nagrobnega 

napisa - kratice HSE (hic situs est = tu je pokopan). Takšne nagrobne plošče so 

najpreprostejša oblika rimskih nagrobnih spomenikov in v Noriku označujejo 

grobove preprostih ljudi, ponavadi keltskih domačinov. Eden takih je tudi Kelt 
SAURO, kar je izredno redko ime. V zahodni Evropi so našli le nekaj ljudi s tem 

2* Stanko Pahič, Prebliski iz pradavnine ... Maribor, 1995, str. 79. 
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imenom. Še bolj zanimivo je, da očetovega imena DUNOSEDO po doslej znanih 

podatkih niso našli nikjer. Pojavi se vprašanje, od kod se je pojavil SAURO v Radani 

vasi. Ker je bila keltska naselbina na Brinjevi gori, najbrž kar od tam. Bil je eden 

tistih brinjegorskih Keltov, ki ni bil kot drugi Kelti s Kovaškega vrha, Skomarja in 

Hudinje, preseljen na Pohorje, temveč si je poiskal boljše življenje pri Rimljanih v 
dolini, neposredno ob tisti rimski cesti, ki naj bi bila prvotno speljana pod Pohorjem 

v smeri Radane vasi k Oplotniškemu polju. Kaj je počel v vasi, ni mogoče razbrati iz 
nagrobnega napisa, na katerem ni napisa lastnikov plošče, manjka tudi ženino ime, 

verjetno pojasnilo, da so bili potomci odsotni. V Zrečah poznamo še dva imenitna 

marmorna kamna, žal brez natančno lociranih nahajališč. Prvi nagrobnik, odlične 

izdelave, se nahaja v graškem muzeju. V letnem poročilu muzeja 1914-1915 je 
napisan kraj najdišča Rotschachgraben bei Gonobitz, prevedeno: "v okolici ali v 

neposredni bližini Zreč". Obdelani kamen nas poduči o izkušenosti umetnika- 
kamnoseka in imenitnem naročniku, ki si ga je privoščil. Od napisa je ostalo ime 

pokojnika: božanskim MANOM, PROCLJLEIAE. LET 60 ... (starost) = "pokopana je 

bila 60-letna soproga nekega priseljenca". Ime Bonata nam sporoča, daje bila umrla 

domačinka keltskega rodu. Takšna imena so bila običajna v Noriku, rodovno ime je 
bilo izpeljano iz pogostega priimka PROCULUS. Drugi rimski kamen v Zrečah so 

odkrili v zidu župnišča, ko so stavbo prenavljali. Ker ga niso želeli postaviti v že 

obstoječo nišo, so ga prepeljali v mariborski muzej. Kamen je v bistvu posvečeni ali 

zaobljubljeni oltar oziroma žrtvenik. Posvetili so ga različnim božanstvom - 
zavetnikom zaradi najrazličnejših potreb in želja. Z realnim odnosom do bogov je 

bila dejansko obvezujoča pogodba med človekom in božanstvom, večkrat je šlo za 
preprosto čaščenje kot izraz vdanosti. 

Zanimivo vest je napisal leta 1904 župnik Matija Karba iz Zreč o rimski najdbi ob 
državni cesti Konjice-Celje.29 J. Winter je kupil v Križevcu (občina Stranice) 

posestvo s hišo št. 21. Nedaleč od hiše, desno od državne ceste, v smeri od Konjic 

proti Stranicam je ob vznožju hriba napravil opekarno. Pri kopanju temeljev so 

delavci naleteli na rimske kamne, ki so ležali približno dva metra globoko. Večji 
kamen je skupaj s podstavkom visok 178 centimetrov, čeprav zgoraj manjka 

nastavek, na katerega je bil pritrjen. Plošča z napisom je visoka 107 centimetrov. Od 

29 Franc Kovačič, Rimske najdbe pri Zrečah, ČNZ, Maribor, 1904, leto I., str. 196-197. 
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manjših dveh kamnov je eden visok 86, drugi pa 84 centimetrov. Vsi so iz domačega 

marmorja, ki se je nahajal v velikih količinah v okolici Zreč. Sedaj imamo že drugi 
dokaz o kamnoseku marmorja. Kamni so pomemben kažipot za spoznavanje 

rimskih naselbin v teh krajih. Najbrž je profesor Ferk, ko je raziskoval rimske 

izkopanine, izsledil traso, po kateri je potekala rimska cesta. Na vrhu hriba je 

verjetno stala naselbina, saj na to opozarjajo razdrobljene črepinje in koščki stare 

opeke. Poleg kamnitih plošč so našli tudi živalske kosti, in sicer srednji prst desne 
noge konja, prav tako kosti medveda, kot ga je razpoznal potujoči učitelj Jelovšek, 

ki si je najdbo ogledal. 

S Cerialisovim žrtvenikom v Zrečah so arheologi odkrili nove zvrsti rimskih 

kamnov v dolini Koprivnice pod vasjo Križevec. Najdišče je arheolog Nowotny opisal 

takole: "Leži približno štirideset korakov severno od majhnega potoka, ki teče v 

ostrem toku proti cesti in približno devetdeset korakov zahodno od najbližjega 

jarka, kjer stoje trije iglavci". K temu opisu je dodan še podatek, da je bilo mesto 

najdbe označeno tudi na staroavstrijski topografski karti. Po Kovačičevi razlagi naj 

bi kamni prišli na to mesto s plazom z višjega pobočja, kar je verjetno res, saj se na 

karti vidi vdornina v hribu. Postavlja se vprašanje, ali so stali žrtveniki na prostem, 

v leseni kapeli ali pa je bilo tukaj pravo zidano svetišče. Hkrati se postavlja 

vprašanje, zakaj so žrtvenik postavili ravno na ovinek rimske ceste. Za vse križevske 

žrtvenike je značilno, da so bili posvečeni le božanstvu Jupitru. V Križevcu je dva 

žrtvenika postavil isti človek v dveh časovnih razdobjih: prvi žrtvenik iz belega 

marmorja, 88 centimetrov visok, na katerem piše: "Jupitru, najboljšemu, 

največjemu posvečeno: AURELIUS CORIPHUS, BRTHIIN SIN = zase in za svoje 

obljube izpolnil rad in po zaslugi". Drugi, iz enakega marmorja, visok 178 

centimetrov, pa ima napis: "Jupitru, najboljšemu, največjemu branitelju posvečeno. 

AURELIUS CORIPHUS = zase in za svoje po prikazu iz sanj obljubo izpolnil rad in 

po zaslugi". CORIPHUS je bil rimski državljan kot večina drugih prebivalcev po letu 

212. Kaj je bil po rodu, ni povsem jasno, ker sta njegovo in materino ime precej 

nenavadna. V tretjem stoletju so se tudi v naše kraje naseljevali ljudje z vseh koncev 

tedanjega sveta. Po Nowotnyjevem mnenju se je zatekel po pomoč k Jupitru v 

splošnem strahu pred vdorom Gotov čez Donavo. Goti so bili sicer daleč od naših 

krajev, toda spomin na grozodejstva in pustošenja Markomanov še ni zbledel, zato 

so se skušali vsak po svoje zavarovati. Rimska vojska se je tedaj še uspešno upirala 
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nadaljnjemu prodiranju Gotov, zato so se ljudje zopet počutili vame. Da je temu 

tako, nam priča drugi CORIPHUSOV žrtvenik, večji in bolje izdelan od prvega. Na 

žrtveniku je CORIPHUS posebej poudaril Jupitra kot branitelja, ker je bog odvrnil 

ljudi od morebitne nesreče. Seveda so lahko še drugi vzroki za naročilo obeh 

žrtvenikov; osebne težave v življenju in poslovanju. Tretji žrtvenik je narejen iz 

slabše, bolj peščencu podobne kamnine, na katerem je napis: "Jupitru, najboljšemu, 

največjemu posvečeno. Po zaobljubi izpolnil PUBLIUS FUSCIUS VERINUS". 

Priimek Verinus je bil zelo pogost v severni Italiji, a ker je tudi ta žrtvenik iz 

poznejšega časa, priimek pa je bil pogost tudi v Noriku, gre verjetno za potomca že 

poromanjenih domačinov ali priseljencev. V napisu je novost EX VOTO, kar pomeni, 

po zaobljubi, da se je posvetitelj zaobljubil bogu po izpolnitvi želje ali uslišanja in 

se čutil dolžnega, da postavi v svetišče posvetilni žrtvenik. Tudi pri Verinusu se 

postavlja vprašanje, kaj je v Križevcu počel in kje je prebival. Po doslej znanih 

materialnih virih lahko sklepamo, da sta bila oba posvetitelja tukaj zaposlena. Kot 

rimska državljana sta delala na preprežni postaji, saj kakšne druge dolžnosti na 

kamnih niso posebej navedene. 

II križevskim žrtvenikom sodi še en rimski marmorni kamen, ki je v neposredni 

povezavi. To je na straniškem klancu pod Križevcem leta 1905 odkriti miljnik, ki je 

sedaj postavljen v parku graščine Eggenberg v Gradcu. To je eden v vrsti številnih 

miljnikov od Celee, ki so se skriti v zemlji ohranili do danes. Ni še raziskano, ali so 

jih postavljali na vsako miljo, preseneča pa veliko število teh kamnov v enem kraju: 

sedem v Škofji vasi (tri milje od Celee), šest v Ivenci (šest milj od Celee), pa tudi pet 

na območju Stranic, skupaj s križevsko najdbo. Podobnih najdb drugod ob rimskih 

cestah na večje razdalje ni, ker so jih pozneje večinoma pobrali in uporabili pri 

srednjeveških in še poznejših gradnjah. Na miljnikih ni pomembna samo vklesana 

razdalja od zadnjega sedeža cestne uprave oziroma mesta, temveč obenem navaja 

ime cesarja z vsemi njegovimi naslovi. Na ta način lahko ugotovimo čas postavitve, 

ki nas večkrat seznani s povečano skrbjo posameznih cesarjev za popravila in 

obnovo cest. Hkrati se da na prvotnih mestih najdenih miljnikov preverjati 

pravilnost razdalj, ki so navedeni v različnih antičnih itenerarijih. Najdišče 

križevskega miljnika je leta 1861 na Dunaju opisal arheolog Knabl: "Od cestarske 

hiše 570 korakov navzdol je desno na južni strani ceste na spodaj ležeči njivi kmeta 

Gregorja Potočnika ob koncu cestnih gradbenih del, torej v začetku meseca junija 
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1805, prišel na dan miljnik, ki ga je takratni glavni župnik iz Konjic, gospod Anton 

Batistig, dal s šestimi pari volov zapeljati v svojo zidanico, nato pa so ga v letu 1814 

prepeljali v Joanej v Gradcu"."1 

Na 154,5 cm visokem in 52 cm debelem stebru je vklesan napis: 

IMPERATOR CAESAR T1TUS AELIUS 

HADRIANUS ANTONINUS, VZVIŠANI, 
POBOŽNI OČE DOMOVINE, NAJVIŠJI 

SVEČENIK, S TRIBUNSKO OBLASTJO, 
OKLICAN ZA VLADARJA DRUGIČ, ZA 

KONZULA TRETJIČ. XII 

Miljnik so torej postavili med leti 140 in 144 in že ljubitelj zgodovine, župnik Rihard 

Knabl," je poudaril dva pomembna problema: že dobro znano najdišče in podatek o 

razdalji. Miljnik ni bil več na prvotnem mestu, ampak se je zvalil po pobočju, 

zagotovo pa ni bil daleč od osnovnega ležišča. 

Samo na eni antični cestni karti je napisano prepregališče12 mutatio LOTODOS 

(Stranice), ki naj bi bilo XII milj oddaljeno od Celee. Prav zaradi križevskega 

miljnika in več rimskih kamnov v Stranicah je ta obcestna postaja še posebej 

pomembna, ker naj bi se po nekaterih mnenjih tukaj odcepila cesta proti Koroški. 

Za sončno straniško kotlino na razvodju in prelazu iz Savinjskega v Podravje je bil 
verjetno zanimiv kraj za rimsko naselitev, čeprav neposrednih materialnih dokazov 

naselja ob cestni postaji niso našli. Med najdenimi kamni v Stranicah tudi ni 
nobenih predmetov, ki bi nas bolj natančno poučili o navedenem cestnem 

postajališču. Tudi ni zanesljivo, daje postaja Lotodos ležala pri XII. miljniku, čeprav 

S. Pahič, Prebliski iz pradavnine ob gornji Dravinji, Maribor, 1995, str. 93. 
" Prvi, ki je v zgornji Dravinjski dolini raziskoval traso rimske ceste, je bil graški župnik Rihard Knabl. 
Za njim se je lotil iskanja profesor Franz Ferk. Od osmih variant rimskih cest nam je Ferk še najbolj 
približal armadno cesto Virunom (Celovec) - Poetovio (Ptuj). Ta cesta naj bi bila zgrajena od Vitanja, 
mimo Stranic v Križevec ter Preloge pri Konjicah. K tej cesti sodijo tudi najdeni miljniki v Križevcu 
in Stranicah. 
12 Prepregališča so bila rimska postajališča ob cestah, kjer so se vozniki spočili, nahranili in menjali 
konje. 
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danes vemo, da je razdalja med Celjem in Stranicami res XII milj oziroma 18 

kilometrov. 

NA ŽUPNIŠČU STRANIŠKE CERKVE VZIDANI RIMSKI 
KAMNI (MIUNIKI IN EPITAFI) 

Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 

Drugih najdb iz rimske dobe v nižjem svetu ob Dravinji ni bilo. Med najdbami je le 

nekaj črepinj lončenine iz gomil v Zrečah in različne vrste marmornih spomenikov. 

Več materialnih ostankov lahko spoznamo, če se znova vrnemo na Brinjevo goro, ki 

je v začetku 3. stoletja, po koncu markomanskih vojn, spet zaživela. Ko so goro v 1. 

stoletju zapustili maloštevilni Kelti, so novi prišleki kmalu spoznali, da so varnejše 
naselbine v višjih legah. Z njenih vrhov je bilo lažje opazovati dogajanja ob rimski 

cesti in nova skupina prebivalcev je začela graditi svoje domovanje na Brinjevi gori. 
Tu so vztrajali do 5. stoletja, ko se je s propadom rimskega imperija zaključila tudi 

zgodovina rimskih prebivalcev ob zgornji Dravinji. 

Hiše so zgradili po vsem pobočju, bilo jih je okoli deset, toda le tri so odkrili. 
Za gradnjo so potrebovali nalomljen kamen, pesek in apno. Torej se je na 
Brinjevi gori prvič zidalo. Kako so pripravljali in obdelovali les, ni znano, velike 

strešne opeke - tegule in žlebnike so najbrž nabavljali v kakšnem opekarskem 
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obratu v dolini, medtem ko so lonce, sklede in skodele najverjetneje izdelovali 

na Brinjevi gori. O skromni kupni moči prebivalcev pričajo le redki bronasti 
izdelki - fibule, zapestnice, prstani, pašne spone; nekaj naštetega je bilo 

najdenega v grobovih. V novejši čas rimskega obdobja so sodile steklene 

posode, predvsem steklenice in čaše, ki so jih že kupovali z denarjem. 
Arheologom je v enajstih raziskovalnih letih, ki so jih preživeli na gori, uspelo 

zbrati le nekaj deset bronastih novcev rimskih vladarjev od Marka Avrelija do 

Honorija, ki je živel v 5. stoletju. 

Naslednji dogodek z naselbino na Brinjevi gori verjetno nima nobene povezave, 

je pa zanimiv, ker je ob robu gore neki bogataš iz doline na domačiji Lamutov 
na Gračiču zakopal svoj zaklad, lonec s 400 srebrniki, ki so jih našli leta 1963 

med temelji rimskih hiš. V bližini so izkopali veliko železnih izdelkov, 
predvsem žebljev, spon, najrazličnejše okovje, zatiče in nože. To so bili domači 

izdelki, o tem nam povedo številni ostanki železne žlindre. Iz tega lahko 

sklepamo, da so se najstarejši kovači rojevali v davnih časih na Brinjevi gori. 

Kaj vse se je dogajalo na Brinjevi gori v 200 letih rimske poselitve, ni v celoti 

pojasnjeno. Po odkritih, izredno redkih novcih, ki so bili v obtoku konec 3. in 
v začetku 4. stoletja, domnevamo, da je bila naselbina nekaj časa zapuščena. 

Med tem ko so stoletje pred tem mrtve sežigali, so v 4. stoletju pokopavali 
trupla, kar pomeni začetek širjenja krščanske vere. Rimski prebivalci Brinjeve 
gore so bili zagotovo kristjani, čeprav ni sledu o starokrščanski cerkvi, kot so 
primeri na nekaterih drugih podobnih višinskih naselbinah. (Najbolj znana je 

na Rifniku pri Šetjurju.) Nekateri strokovnjaki celo domnevajo, da so temelje 
cerkve razdejali pri gradnji nove v 18. stoletju. 5. stoletje je postalo pogubno 
za prebivalstvo rimske dobe. Po nižinah so že dalj časa pustošila hunska in 
germanska ljudstva, ki so v začetnih navalih obšla Brinjevo goro. Toda njeno 
usodo so dokončno zapečatile horde Atilovih vojščakov na pohodu proti Italiji. 
Ali je naselbina zgorela in so prebivalci zbežali, ni znano; najdena je bila le ena 
ost puščice, tako kot davno prej ob vdorih Skitov, ki je nem dokaz zadnjih 
vzdihljajev rimske države. Toliko prebivalcev pozneje ni živelo na Brinjevi gori 
nikoli več. Rimljani so zapustili tudi veliko pokopališče tamkajšnjih 
prebivalcev. Pri iskanju primernega prostora se niso odločili za pobočje pri že 
davno pozabljenih žarnih grobovih pod cerkvijo sv. Neže, ampak za povsem 
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drugo stran gore, ker je samevala še starejša gomila. Ob vznožju grebena 
cerkve sv. Martina so v skalnata tla kopali grobne jame, točno na kraju, kjer so 
svoje jame izkopali že prvi naseljenci v bakreni dobi. Tako so arheologi ob 
iskanju najmlajših dogajanj spet prišli na začetek, k najstarejšemu pri 

"Zimrajhu".33 

ŽELEZNO KRESILO - NAJDBA IZ BREZJA PRI ZREČAH 

Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

Leta 1955 so arheologi okostja izkopali in jih danes hranijo v Pokrajinskem muzeju 

Maribor. V grobovih so našli "popotnice", ki so jih svojci dajali umrlim: bronaste 

novce, zapestnice in prstane, ovratnice iz raznobarvnih steklenih jagod, srebrne 

uhane, stekleničke za dišave in en sam glinasti lonček. Kljub krščanskemu vplivu je 
pri pokopavanju mrličev še obveljala poganska šega. Tudi smeri grobov so bile 

:,:l Kakor domače ime sosednje kmetije Podgrašek izvira od lege pod nekdanjim gradom Freudenberg, 
ima tudi domače ime Zimrajh svoje poreklo v ljudskem izročilu. Tukaj naj bi bila gostilna že iz davnih 
časov, postavljena na starem, že opuščenem in pozabljenem pokopališču. Ker so domači večkrat 
naleteli na človeške kosti, so v soseščini začeli sumiti, da so v gostilni marsikaterega popotnika, ki je 
prenočil, izropali in ubili. Ob tem naj bi bil gostilničar sedemkratno obogatel (siebenmal reich) in od 
tod domače ime. 
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različne in skoraj vsak mrlič je imel drugače položene roke: položene h krilu ali 

prekrižane na trebuhu oziroma na prsih. Grobne jame zaradi skalnatih tal niso bile 

globoke, kljub temu so bila na vodno prepustnih tleh okostja dobro ohranjena. 
Marmornih spomenikov niso več klesali in namesto imen umrlih so v grobovih 

vidna le imena rimskih cesarjev. 

Odkrito grobišče je dodalo še eno presenečenje. Nekateri grobovi so bili 
poškodovani zaradi pokopa mrtvih, ki niso bili rimski naseljenci. Na rimskem 

pokopališču so tristo let kasneje začeli pokopavati svoje mrtve tudi prvi slovanski 
naseljenci tega dela Pohorja. Ker na Brinjevi gori staroslovanskih najdb ni, se je 

zagotovo manjša skupina naših prednikov v 8. stoletju naselila nekje v bližini. Ker 
je splošno znano, da so Slovani tudi v naših krajih pogosto pokopavali svoje mrtve 

med ruševinami rimskih stavb, si verjetno tudi prostora pri Zimrajhu niso izbrali 
čisto po naključju, vsekakor pa so videli stare grobove pri izkopavanju novih 

grobnih jam. Med triinštiridesetimi izkopanimi grobovi jih le petina pripada 

zgodnjemu srednjeveškemu obdobju. Prišleki so tu pokopavali v 8. in 9. stoletju, 

GLINASTI LONEC, OKRAŠEN Z VALOVNICAMI IN 
NAVPIČNIMI VREZI. IZ STAROSLOVANSKEGA GROBA V 
BREZJU PRI ZREČAH 
Vir: Pokrajinski muzej Maribor 
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dokler se ni uveljavilo krščanstvo in so morali mrtve nositi na posvečeno mesto v 

prafaro v Konjicah. Čeprav so v teh primerih okostni grobovi, imajo poganski značaj 

pokopavanja, ker so ob okostjih še vedno dodatki. Slovani so dajali mrtvim v grob 
za popotnico hrano v glinastih loncih, okrašenih večinoma z valovitimi črtami. Pri 

Zimrajhu so kokošje kosti v nekaterih grobovih pričale tudi o "priboljšku". Pri 
revnih prebivalcih je bilo nakita manj, tudi ni bilo uhanov, pogosto pa kot redka 

dragocenost koščen glavnik s ščitnimi krilci. Za razliko od prejšnjih, prevladujejo v 
slovanskih grobovih železni izdelki, predvsem noži, kresila in pašne sponke. Velika 

količina predvsem kovanega orožja nam daje slutiti, da ni bilo več varnih meja in 

državne vojske, ki bi jih varovala pred sovražniki, zato so morali delovati 

samozaščitno; zato tudi toliko najdenega orožja, predvsem nožev. 
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V. USTALITEV SLOVENCEV - 

ZAČETEK SREDNJEVEŠKE DRŽAVNE IN 

CERKVENE ORGANIZIRANOSTI 

Naseljevanje Slovanov v Vzhodne Alpe in porečje tamkajšnjih rek je svoj vrhunec 

doseglo v zadnjih desetletjih 6. stoletja, čeprav je šlo za proces/ki se je začel že 
nekoliko prej in se je končal v začetku 9. stoletja. Okrog leta 550 se je ta prvi val 
obrnil s področja današnje Moravske proti jugu in se na današnjem slovenskem 

ozemlju širil v notranjost do Karavank in ob Dravi še naprej proti jugovzhodu. 
Verjetno je škofija v Poetovioni (Ptuju) propadla že pred letom 577 prav v zvezi s 

tem naselitvenim valom. Drugi, z jugovzhoda prihajajoči slovanski val v Vzhodne 

Alpe, je bil kasnejši, v tesni povezavi z Avari. To stepsko nomadsko ljudstvo je po 

odhodu Langobardov v Italijo leta 568 obvladovalo Panonsko nižino in so se skupaj 
s Slovani preusmerjali proti severozahodu. Slovansko-avarsko napredovanje je 

povzročilo propadanje starih antičnih struktur, med njimi tudi cerkvene 
organizacije.34 Ko so Slovani poselili nekdanje noriške in panonske province, je 

rimska državnost v tem prostoru ugašala. 

Kljub velikim spremembam v 5. stoletju pa se je ta ohranjala tako dolgo, dokler se 

je to ozemlje prištevalo k Italiji. To ne pomeni, da novi priseljenci niso vsaj deloma 

prevzeli antične dediščine. Stare predstave o popolni izselitvi staroselcev oziroma o 
njihovem iztrebljanju s strani Slovanov so že dolgo presežene. To nam zelo nazorno 

povedo arheološki viri slovanskih grobov v okolici Zreč, saj je takšno, višinsko 

utrjeno naselje, tipična naselbinska oblika naselja v pozni antiki. Takšna vas je bila 

v Brezju nad Zrečami in na Brinjevi gori, kjer je najbrž stala pozno antična cerkev/15 

14 Peter Štih, Vaško Simoniti, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva (navajam: Stih, Simoniti, 
Slovenska zgodovina), Mohorjeva založba in Korotan, Ljubljana, 1996, str. 26-28. 
35 Najbolj značilen pojav 5. in 6. stoletja je namreč prav nastanek utrjenih naselij na vzpetinah - 
kastelov, kot se navadno imenujejo v sodobnih pisanih virih. Takih kastelov z eno ali več cerkvami kot 
svojim duhovnim središčem so arheologi odkrili celo vrsto. Takšna odlično ohranjena in vzdrževana 
naselbina je Rifnik, južno od Šentjurja pri Celju. Glej o tem več v: Rajko Bratož, Krščanstvo v antiki, 
str. 21 in 22. Zgodovina cerkve na Slovenskem, Mohorjeva družba, Celje, 1991. 
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KOŠČENI GLAVNIK, LAST SLOVANSKEGA PREBIVALCA V 
BREZJU PRI ZREČAH 
Vir: Pokrajinski muzej Maribor 

Cerkvena organizacija v srednjem veku na ozemlju 

današnje občine Zreče 

Sicer pa je z naselitvijo Slovanov v Vzhodne Alpe na začetku srednjega veka antična 
cerkvena organizacija na kasnejšem slovenskem ozemlju skoraj v celoti propadla. 
Zato je bilo potrebno po ponovnem pokristjanjevanju današnjega slovenskega 
prostora cerkveno upravo organizirati na novo. Za naše razglabljanje o cerkveni 
organizaciji na zreškem področju je pomembna letnica 811. V sporu med oglejskim 
patriarhom Ursom in salzburškim nadškofom Arnom o cerkveni pripadnosti 
Karantanije, pri čemer se je prvi skliceval na sinodalne zapisnike, ki so dokazovali, 
da je karantanski prostor še pred langobardsko zasedbo Italije leta 568 spadal pod 
Oglej, drugi pa na privilegije in potrditve treh rimskih papežev iz srede 8. stoletja, 
ki so Karantanijo priključili Salzburgu, je Karel Veliki salomonsko razsodil, naj se 
Karantanija v cerkvenem pogledu razdeli med omenjeni pokrajini po reki Dravi. 
Tako je Drava postala mejna reka med Salzburgom in Oglejem1" in ozemlje 

" Stih, Simoniti, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva, str. 117. 
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današnjega južnega Pohorja je pripadalo Oglejskemu patriarhatu. Verjetno so že v 
9. in 10. stoletju nastajale obsežne pražupnije s središči pri župnijskih cerkvah. Te 
so imele edine pravico podelitve krsta ter izterjave cerkvene desetine. Prva mreža 
pražupnij je bila še zelo redka, pri nas se je dokončno izoblikovala v 12. stoletju. 

Zaradi vedno večje razvejenosti župnijske mreže in zaradi neposrednega upravljanja 
župnij iz oddaljenih centrov, kot sta bila Salzburg in Oglej, so od zadnjih desetletij 

11. stoletja začeli organizirati vmesne cerkvenoupravne stopnje - arhidiakonate in 

škofije. Načelovali so jim arhidiakoni, ki so izvirali iz vrst župnikov in so imeli 
predvsem nadzorno oblast nad posameznimi župnijami. 

Cerkvena razdelitev spodnje Štajerske je bila v kulturnem razvoju v srednjem veku 
izredno pomembna, ker je hkrati marsikje vplivala na ustroj sodnih okrajev. Še leta 

1146 je obstajala velika konjiška župnija, ki je zaradi velikih družbenih in duhovnih 
sprememb, porasta števila prebivalstva, gostejše naselitve, zlasti pa zahteve po 

intenzivnejšem poglabljanju vere med katoliki, klicala k nujnemu zmanjševanju 

župnije.17 Konjiška velika župnija (Grosspfarrei) je obsegala celotno področje 

zgornje Dravinje, od njenega izvira pod Roglo do Makol. Meja je potekala tudi po 
dolgih slemenih pohorskih vrhov, na zahodu do Frankolovega in se nadaljevala do 

Boča na vzhodu, do razvodja Dravinje in Savinje. Od Rogle je tekla meja po 
severnem vrhu Pohorja do Jelovskega vrha, nad tromejo konjiške, slivniške in hoške 

pražupnije, in se nadaljevala nad Sv. tremi kralji, med Tinjem in Čadramom do 
potoka Ložnice, se spustila do podružnične cerkve sv. Ilja v Kočnem in Laporjem ter 

se zopet zaključila pod Bočem. V ta veliki teritorij moramo vključiti še del laporske 
in studeniško župnijo. Takšna je bila konjiška pražupnija do 1251. leta. Seveda so 

kasneje sledile teritorialne spremembe iz najrazličnejših razlogov. Srednjeveški 
samostani so si prizadevali za osamosvojitev izpod župnikove in škofove oblasti ter 

zahtevali podrejenost le svojim predstojnikom in neposredno pokorščino papežu. 

Takšnim zgledom se je pridružila tudi žička kartuzija in odpovedala pokorščino 

konjiškemu župniku. Poleg žičke kartuzije je pred letom 1251 na ozemlju konjiške 
pražupnije nastala za nas zanimiva podružnična cerkev sv. Ilja v Zrečah. Ob koncu 

" Avguštin Stegenšek, O razvoju župnijskih mej in o deželnosodni razdelitvi v Konjiški dekaniji. ČNZ, 
1907, str. 193-213. (Navajam: Stegenšek, O razkroju župnijskih mej ...); Franc Kovačič, Zgodovina 
lavantinske škofije (1228-1928), Maribor, 1928. 
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srednjega veka so nastale v okviru in pristojnostih konjiške pražupnije velike 
spremembe. V Črešnjicah in Tinjah sta bila ustanovljena vikariata, namestništvi in 

tri podružnice, bolj ali manj samostojne cerkve v župniji v Zrečah, Cadramu in 
Ločah ter grajski beneficiat v Jamniku. Z dovoljenjem oglejskega patriarha 

Bertranda gaje ustanovil Henrik Tanarius. Podružnice so nastale leta 1542, medtem 
ko je bil že leta 1342 ustanovljen beneficij,K v gradu Jamnik, kjer je potem bival 
posebni duhovnik. Poleg tega je bilo pri glavni cerkvi še šest nadarbin - služb, od 

katerih je bilo vsaj polovica zasedenih. Žal nimamo virov o delu vikariatov in 

podružnic v obdobju reformacijskega gibanja v 16. stoletju. V vizitacijskem 

zapisniku iz leta 1545 so zapisane podružnice v Zrečah, pri Sv. Kunigundi, v 

Cadramu, na Keblju, v Ločah in Žičah, v nadaljevanju dodaja obstoj še enajst 
delujočih cerkva: sv. Križ, sv. Pankracij, sv. Martin, sv. Barbara, sv. Jakob na 

Resniku, sv. Miklavž, sv. Lenart, sv. Mohor, sv. Jošt, Prihova in sv. Jernej. Obstoj 

cerkve sv. Jakoba na Resniku omenja tudi konjiški graščinski urbar leta 1570 med 
tistimi dvanajstimi, ki so spadale pod grajsko varstvo - advokacijo.'9 V konjiški 

pražupniji, po spremembi leta 1251, so v poznem srednjem veku nastale cerkve, ki 

še danes stojijo; razen cerkev sv. Križa pri Konjicah in kapela sv. Pankracija pri 

gradu Jamnik, ki so ju podrli. 

Nova ustanovitev cerkvenih sedežev in vnovična delitev konjiške pražupnije in 
njenih vikariatov je sledila v času cesarja Jožefa II. Cesarjeve reforme so globoko 

posegle v življenje Cerkve. Zelo so prizadele kartuzijane v Žičah, saj so jim zemljišča 

deloma razprodali po nizkih cenah ali pa so organizirali malo uspešna podjetja. Tudi 
župnije so doživele spremembe. Pri preureditvi so se ravnali po načelih, da mora biti 

župnija lahko dostopna za farane; do središča župnije, razen v izjemnih primerih, 

naj ne bo nad uro hoda. Število župljanov na podeželju ne sme presegati števila 700. 

Prednost središča imajo kraji, kjer je že cerkev in so že imeli duhovnika, posebno če 
so dohodki zagotovljeni. Pomanjkanje škofijskih duhovnikov v dušnem pastirstvu 

naj bi nadomestili z redovniki."1 

" Ikneficij in prebenda je v katoliški cerkvi služba, vezana z določenimi dohodki. 
Stegenšek, O razvoju župnijskih mej, str. 197 in 198. 

411 France M. Dolinar, Jožefinizem in janzenizem, Zgodovina cerkve na Slovenskem, Mohorjeva družba, 
Celje, 1991, str. 156-161. 
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Te spremembe so se konec 18. stoletja pokazale v konjiški pražupniji, predvsem z 
zmanjšanjem starih meja. Leta 1785 so na Spodnjem Štajerskem zborovale posebne 

komisije, zadolžene za ustanavljanje novih župnij, ki ustrezajo zgoraj opisanim 
pogojem. Medtem so že leta 1782 ukinili kartuzijanski samostan v Žičah; najprej so 

ustanovili župnijo v samostanu in jo kasneje prenesli v Špitalič. Ko so leta 1783 
goriško nadškofijo zmanjšali, je v celjskem političnem okrožju to dediščino nasledil 

lavantinski škof, v mariborskem pa sekovski škof. Lavantinski škof je prevzel v 

upravo vse župnije nekdanjega Oglejskega patriarhata. Z odlokom s 26. oktobra 

1787 je bila ustanovljena konjiška dekanija, s tem da soji bile odvzete Črešnjice, iz 
bivšega vitanjskega vikariata pa se je pridružila župnija Stranice in pred letom 1796 

tudi Skomarje. Ko je vlada premlevala, katera župnija bi se morala opustiti, je 
dekanijski upravitelj Matej Klančnik 28. decembra 1797 sporočil na škofijo, da naj 

na vsak način ostane župnija v Skomarju zaradi velike oddaljenosti in visokega 
hribovja in "ker so poldivji prebivalci začeli postajati ljudje šele, odkar je tu 

ustanovljena kuracija."41 Iz zreške župnije so leta 1785 ustanovili župnijo pri Sv. 
Kunigundi. 

Cerkvena umetnost v srednjem veku na področju Zreč 

Zdi se, da so šele v drugi polovici 10. stoletja postavljeni temelji za nadaljnjo rast 

cerkvene arhitekture v visokem in poznem srednjem veku. Le malo je na 

Slovenskem v celoti obvarovanih cerkvenih stavb iz romanike. Na podeželju so bile 

v glavnem skromne neobokane enoladijske cerkve s polkrožno apsido. Zal se iz 

romanske arhitekture ni ohranilo veliko. Praznih rok smo, kar zadeva 

monumentalno kiparstvo in slikarstvo. Vendar se je v sredini in tretji četrtini 

trinajstega stoletja, še preden je romantika povsem odmrla, že pojavilo gotsko 
usmerjeno stavbarstvo. 

Z nastopom štirinajstega stoletja se končno tudi pri nas začenja bolj ali manj 

sklenjena vrsta kiparskih in slikarskih del. Vendar se moramo zavedati, da je 
figuralna arhitekturna plastika, ki je drugje v Evropi že od pozne romantike sem 

bogatila cerkvena pročelja in portale ter zaključene prostorske enote, v našem 

41 Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228 - 1928), Maribor, 1928. 
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srednjem veku sila skromna.42 Kljub temu je gotika globoko prežela slovensko 
umetnostno ustvarjalnost poznega srednjega veka. Kako pa se je arhitektura 

razvijala na področju pražupnije Konjice in seveda v nastajanju cerkva na Zreškem? 
Tu so od umetniških oziroma stavbnih ostankov na prvem mestu cerkve, ki so 

večinoma starejše od gradov in so se kljub častitljivi starosti skoraj vse ohranile do 
današnjih dni. Po vsej verjetnosti je najstarejša cerkev sv. Jurija v Konjicah, ki so ji 

sledile kmalu tudi druge. Najbrž so bile zgrajene pred letom 1251 v Zrečah, 
Čadramu in na Keblju. Seveda so bile srednjeveške cerkve v novem veku temeljito 

spremenjene: ene so preuredili, druge popravili ali pa jim dali popolnoma nove 
oblike. V tem prvem obdobju novega veka so bile cerkve večinoma lesene in zelo 
preprosto grajene. Razen cerkve v Spitaliču ni bila nobena obokana, temveč so 

imele lesene strope. Tudi gotska stavba pri sv. Kunigundi je še imela raven strop. Tla 

so imele običajno iz stolčene in zbite prsti, mnogo kasneje iz opeke in šele v 
sedemnajstem stoletju so jih zamenjali z marmornimi ploščicami. Cerkvene stavbe 

prav tako niso imele zvonikov, temveč le mali zvonček, obešen na lesenem 
podstrešnem stolpu, ki je opravljal funkcijo kasnejših velikih zvonov. Zanimivo je, 

da so le pri sv. Kunigundi, na Keblju in v Žičah zvoniki starejši od ostalih delov 

cerkvene stavbe, medtem ko so v ostalih krajih konjiške pražupnije zvonike zgradili 
šele po gradnji cerkvene stavbe. Stari zvoniki so bili nizki in široki ter niso segali 
mnogo nad streho cerkvene ladje. Stolp pri sv. Kunigundi je na primer segal le do 

sredine zgornjih oken. Naštete cerkve na Konjiškem so imele vse značilnosti 

najenostavnejše romanske arhitekture, s polkrožnim obokom ter lokom pri vratih 
in oknih. Romanskemu sta kmalu sledila prehodni stil in gotika. Ker so bili zidovi 

tanki in posledično statično vprašljivi, so gradbeniki oboke z rebričastimi stropi 
razdelili na posamezne kape, strope z gostimi nosilnimi rebri pa so na zunanji 

strani utrdili s podporniki. S tem je bila varnost pred zrušitvijo zagotovljena. Okna 

in vrata v tem obdobju so imela oster lok; okna so bila obogatena in okrašena s 
krogovičjem. 

Posebnost najstarejših cerkvenih stavb na tem območju so majhna okna brez 

krogovičja, na primer na Stranicah, Skomarju ter Resniku in v stranski kapeli pri 

12 Janez Hofler, Cerkvena umetnost na Slovenskem, Zgodovina cerkve na Slovenskem, Mohorjeva 
družba, Celje, 1991, str. 403-422. 
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sv. Kunigundi. Marsikje tudi prezbiterij ni bil obokan, ampak je imel le leseni strop; 

v teh primerih podporniki niso bili potrebni, kot je primer na Stranicah in na 

Resniku. V cerkvah tudi ni bilo orgel, pevski kor so dodali šele v kasnejših stoletjih. 
V prvih cerkvah oltarjev niso krasile svete podobe, saj so umetniki začeli dodajati 

kipe in slike šele v trinajstem in štirinajstem stoletju. Ena takih je bila še do 
nedavnega ohranjena v kapelici na Resniku. 

v 
Župnijska cerkev v Zrečah, posvečena sv. Iliji - Egidiju 

Ena od najstarejših romanskih cerkva je bila postavljena v Zrečah. Pravilno 

orientirana stoji na južnem koncu mesta, na nadmorski višini 397 metrov. Na 
severu, jugu in vzhodu je cerkev še pred pol stoletja obdajalo deloma ohranjeno 

staro pokopališko obzidje. Pokroviteljstvo oziroma patrocini sv. Egidija in stilni 

elementi kažejo, daje cerkev obstajala že leta 1251, mogoče pa celo že v dvanajstem 

stoletju.43 Sledovi strehe na zahodni steni zvonika dokazujejo, da je bila tipična 
cerkev s kornim zvonikom, od katerega so še ohranjeni zahodna stena zvonika, 
prezbiterij z obokom ter morda vzhodni del ladje. Komi zvonik je verjetno doživel 

nesrečo, da se je njegov vzhodni del porušil; nato so zgradili sedanji zvonik, 

počivajoč na nosilnem loku nad prvobitnim obokom prezbiterija - zvonice. Takrat 
so prezbiterij zaradi statičnih težav obdali najmanj s tremi, še verjetneje pa s štirimi 

oporniki, od katerih so danes trije še ugotovljivi.44 

Nekoč v petnajstem stoletju so pozidali sedanjo ladjo, pri tem mogoče vanjo 

vključili prvotno romansko, jo prekrili z ravnim lesenim stropom ter iz njenega 

podstrešja v zvonik prebili ostro ločen prehod. Ta, gotska ladja, je bila nekoliko višja 
od romanske ter je imela strmo streho. Za časa Adama Kronabetvogla je bila leta 
1662 ob severno steno zvonika prizidana zakristija, vdelana pevska empora ter 

obokana in povišana ladja, predelana pa so bila tudi vsa okna. V osemnajstem 

4:1 A. Stegenšek je pisal v svojem delu Konjiška dekanija iz leta 1909, da je zreško cerkveno selišče 
precej starejše zato, ker so na slovenskem prostoru marsikje že od enajstega stoletja dalje gradili 
cerkve z imenom omenjenega svetnika; po Curku se cerkev prvič omenja 1375., toda nastala je šele po 
letu 1281. 
44 Jože Curk, Topografsko gradivo IV. Sakralni spomeniki na območju občine Slovenske Konjice. Zavod 
za spomeniško varstvo, Celje, 1967 (navajam: Curk, Topografsko gradivo IV.), str. 70. 
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stoletju so predelali južno kapelo in leta 1848 podaljšali zakristijo. Leta 1878 so 
zgradili severno kapelo, današnja cerkvena oprava pa je večinoma iz sredine 

devetnajstega stoletja. 

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. EGIDIJA 
Vir: Iz zasebne zbirke Andrej Grobelnik 

Cerkev sestavljajta zelo dolgi, ozki ladji, ki sta simetrično prizidani enako visoki, 

zaključeni kapeli, nato malo ožji, prizmatični zvonik ter pravokotni prezbiterij, 

katerima je na severu prizidana pritlična zakristija, ki se deloma razteza še ob ladji. 

Gradnja je kamnita in ometana. Strehe so sedlaste, strešaste in skrilave, medtem ko 
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je zvoniška streha štiristranična in ulomljeno piramidasta ter prav tako skrilava. 

Cerkev daje vtis preprostosti, saj je njena zunanjost brez talnega zidu, razen pri 
kapelah, ki imata pristrešeni zid. Fabioni so preprosti, pri ladji ter kapelah pa 

konzolasti in novorenesančni. Tudi vogali ladje so izdelani iz pravilnih klesancev. 

Fasada je preprosta, v osi ima zašiljen portal s posnetim robom na ajdovo zrno, v 
trikotnem čelu pa novo gotsko okno. Okna ladje so pravokotna. Tudi v severni 

podolžni osi sta dva okna in novejši pravokotni portal, v južni prav tako dva, v obeh 
kapelah pa po eden v vsaki podolžnici. 

Zvonik držita na jugu dva opornika. Na jugu ima zvonik enako okno kot ladja, v 

nadstropju v obeh prostih stranicah pa dve ozki lini s posnetimi robovi. Prezbiterij 
brez vsakih zidcev ima v južni steni enako okno kot ladja, v vzhodni pa veliko okno 

s poševnim ostenjem. Zakristija je imela okno na vzhodni strani. Na severni strani 

je preprost oltar z letnico 1758. Zakristija je bila prizidana tako kot obe kapeli. Vsa 
sedanja cerkvena okna so izdelek predelav v 17. stoletju. Ob severni podolžnici ladje 

je izrazit misijonski križ iz leta 1874. 

Notranjost je bila prvotno globlja in je sedaj nasuta. Tlak je marmornat. V ladji sta 
vdelani dve nagrobni plošči, žal popolnoma nečitljivi. Zidana pevska empora počiva 

na dveh toskanskih stebrih in prečni banji, v katero se vrezujejo štiri sosvodnice. V 
levem kotu so okrogle, kamnite stopnice, ki vodijo na emporo. Stene ladje so 

nerazčlenjene in jih pokriva banja. Slavoloki prezbiterija in kapel so bili predelani 
leta 1893. Kapeli sta poslikani s pilastri. Iz prezbiterija vodi v zakristijo portal, ki ga 

krasi napis: /6'. A.K.V. 62. Zakristija je imela cementni tlak, pokrivala pa jo je 
podolžna banja s tremi pari sosvodnic. V zahodnem delu so stopnice, ki vodijo na 

prižnico in podstrešje. V cerkvi sta dva kropilnika, eden je pri glavnih vratih s 
črkami A.K. (ostalo je zazidano), drugi je pri stranskih vratih z letvico 16. A.K. 40, 

oba sta preprostih oblik. Notranjost je bila poslikana leta 1931. 

Veliki oltar sv. Ilije in stranski sv. Florjana sta izdelana v baročni tradiciji in jih je 

napravil Janez Rangus iz Vojnika, leta 1850. Enako koncipiran je oltar Immaculate 

v južni kapeli iz leta 1848 in je verjetno delo istega mojstra, ima pa dva baročna 
kipa, Janeza Nepomuka in Franca Ksaverja iz 18. stoletja. Oltar Cirila in Metoda je 

podoben prejšnjemu, le da je delo Ignacija Oblaka iz leta 1866. Krstilnik, katerega 
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profiliran in s piščalmi okrašen bazen počiva na stebru, obdanem s štirimi 
pokončnimi akantovimi listi, ki se pod bazenom vihajo, ima napis: ADAM 

KRANABET VOGEL HAT LASSEN MACHEN DISSEN TAUFSTAEIN GOOT UNND 

ALLEN HEILIGEN ZVEN 1643. Križev pot je zanimivo ljudsko delo iz 18. stoletja; 
prvotni slovenski napis je bil napisan v gotici, sedanji pa je v bohoričici. V prostoru, 
kjer sta zvonova, je strop raven, medtem ko so biforne45 line še vedno originalne, 

marmorne. V njem visi tudi zvon, na katerem je napis: SANCTA MARIA ORA PRO 
NOBIS ANNO 1728, sledita reliefa Golgote in llija, spodaj pa napis: CSAPAR 

BALTHASAR SCHNEIDER CILLAE ME FUD1T. 

KRSTILNIK IZ LETA 1643 V CERKVI 
5 K EGIDIJA 
Vir: Zavod za varstvo naravne in kulturne 
dediščine Celje 

45 Bifora je okenska odprtina s stebričkom, ki jo deli na dva dela. 



76 Občina Zreče v času in prostoru 

Podstrešje nad zakristijo dokazuje, da je bila prvotna zakristija s kamnitim obokom 
in trapezasto streho samo ob zvoniku ter da je vzhodni del, ki ima opečni obok in 

leži ob prezbiteriju, dozidek, verjetno iz leta 1848, leta pomladi narodov. Ob 

prezidavi zakristije so odkrili večino severnega opornika zvonika. Zakristijsko 

podstrešje so uporabljali tudi kot shrambo. Prvotno okno iz zakristije v prezbiterij 

je sedaj zazidano. Ker sta zvonik in prezbiterij na tem podstrešju ometana, lahko z 
gotovostjo dokazujemo, da zakristije prvotno sploh ni bilo in da je prizidek iz 17. 

stoletja.48 Ladja in prizidana južna kapela imata kamnite oboke, medtem ko je 
severna kapela iz leta 1778 zgrajena in obokana z opeko. Tudi zahodno čelo ladje je 

novo in iz opeke. Prehod iz ladijskega podstrešja v zvonik je ostro ločen, prirezan 
na ajdovo zrno in je bil vdelan v steno zvonika, ko so zgradili sedanjo ladjo. Ladjo 

so potem obokali, vzidali pevsko emporo in predelali okna v 17. stoletju, verjetno ko 

je živel tukaj donator Adam Kronabetvogel. Ob tej priliki so dvignili ladjo in 

ostrešje, kot kažejo sledovi na zahodni steni zvonika. Na isti steni je sled še ene 

starejše in precej nižje strehe, ki je imela vrh v gotskem prehodu zvonika in je 
najbrž znamenje prvotne ladje, ki je morebiti v vzhodnem delu sedanje gotske 

arhitekture iz 15. stoletja še ohranjena. Ker je bila prvotna in sedanja streha 
položnejša od gotske, vemo, da je vsaj poznoromanska." 

Medtem ko je zahodna stena zvonika polna, je vzhodna na nosilnem loku, ki se 

dviga nad kamnit obok prezbiterija. Ker zvonik nad prezbiterijem nima ometa ali pa 
ni viden, je lahko dokaz, da je nastal pozneje kot prezbiterij, vsaj v svojem 

vzhodnem delu, ki daje videz enotne in hkrati raznolike gradnje. Lahko sklepamo, 
da je zahodna stena zvonika ostanek prvotnega romanskega kornega zvonika, 

vzhodni del pa je gotski, iz 1. polovice 14. stoletja, medtem ko so biforne line 

zvonika poznogotske. 

V času, ko je živel zgodovinopisec A. Stegenšek, je v svojem delu še lahko pisal o 
stavbi, ki je stala nasproti glavnih cerkvenih vrat.,K V najzgodnejši dobi je bil dvorec 

konjiških gospodov, ki so ga dobili leta 1390 žički menihi v dar. Objekt je bil 

16 Leta 1987 jo je dal odstraniti tedanji župnik Janez Novak. 
41 Curk, Topografsko gradivo IV, str. 70. 
4K A. Stegenšek, Konjiška dekanija, Maribor, 1909; Župnijska cerkev sv. llja, str. 84. 
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gospodarsko poslopje; spodnji del so uporabljali kot hlev, zgoraj je bila žitnica. Na 

podboju je bila vsekana letnica 1662. Stavbo so podrli leta 1932. V bližini cerkve, sredi 

vasi, je stal Zreški dvorec (Retschacher - Hof), ki so ga postavili žički menihi leta 1718. 

V drugi polovici 20. stoletja je bila za stanovanjske namene predelana enonadstropna, 
6 x 3-osna stavba, in s tem izgubila večino elementov iz starejših časov. Tudi 

kronograma nad vrati IHS noMen lesVChrlstl beneDICat nobls ple IntrantlbVs ni bilo 
več. Glavni portal, nad katerim je bil omenjeni kronogram, je bil lep, baročen, z 

vohtastim čelom in bogato profiliranim okvirom. Okna so obdajali kamniti okviri s 
profili na karnisah zgoraj in spodaj. Ena od sob je še hranila štukature (umetniški 

plastični okraski iz sadre, posebno na stropu ali po stenah. Drobtinice49 iz leta 1862 

DEL ZREŠKEGA DVORCA S PORTALOM 
Vir: Iz zasebne zbirke Lajh 

49 Drobtinice (1846-1901), zbornik za mladino in odrasle je vseboval nabožne in poljudnoznanstvene 
članke o umetnosti in življenju nasploh. 
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omenjajo dva kamna (gotovo slopa) pred glavnimi vrati, ki sta nosila malo lopo kot 
običajni rekvizit našega baroka. Leta 1973 so v Zgornjih Zrečah (Ober Retschach) 

podrli dvorec. Portal s tega enonadstropnega dvorca, s strmo streho in trikotno 
atiko, s poudarjeno osrednjo osjo, so vzidali na zahodno fasado župnijske cerkve v 

Zrečah. 

Cerkev sv. Kunigunde se ponaša z bogatimi kulturnimi in 

umetniškimi značilnostmi 

Cerkev stoji na južnem obronku Pohorja na nadmorski višini 748 metrov in je 
pravilno orientirana cerkev. Posvečena je cesarici Kuni, od tod tudi njeno ime sv. 

Kunigunda. V konjiškem arhivu je ohranjena knjiga iz leta 1632, v kateri je 
razvidno, da so konjiški gospodje hodili vsako leto k "Schent Jungerti delat 

cerkveni račun, ki se dela po stari navadi". Deseto poglavje župnijske kronike 

omenja živinski "činž"5" od govedi, krav in ovac za cerkev sv. Kunigunde. 

Podružnica sv. Kunigunde je plačevala konjiški nadžupniji letno določeno vsoto v 
gotovini, še verjetneje pa v naravi. Obstaja tudi tekst, ki naj bi prvič v zgodovini 

omenjal podružnico sv. Kunigunde na hribu blizu Konjic. V viru je zapisano, da 
je cerkev stala že leta 1391: "11. marca je tržaški škof Henrik Wildenstein povišal 

v sveti red subdiakonata Hermana Albertovega od svetega Ruperta, ki sta ga 

savinjski arhidiakon in župnik v Konjicah predložila na naslov podružnične 

cerkve sv. Kunigunde, na gori blizu Konjic. Trst 1391." Cerkev se torej prvič 

omenja leta 1391 in nato vedno pogosteje. Tako na primer v vetrinjskem urbarju 
iz leta 1515 in v konjiškem urbarju leta 1570. 

Najstarejši del sedanje stavbe je zvonik, ki je na podstrešju v celoti ometan ter ima 

v smeri ladje pristrešni talni zidec. Od gotskih elementov ima ohranjeno lino s 
posnetimi robovi na južni steni. Zvonik je bil prvotno kampanile,51 nekoliko od 

njega odmaknjena je verjetno stala lesena stavba. Zvonik je iz prve polovice 

50 Činž je na osebo vezana dajatev nesvobodnega tlačana, ena najmanj razširjenih dajatev; v poznem 
srednjem veku je bila odpravljena oziroma spremenjena v stvarno dajatev. 
51 Kampanile (it. Campanille) je cerkveni zvonik, ki stoji prosto zraven cerkve; gradnja takšnih 
zvonikov je nastala v šestem in sedmem stoletju v Italiji in je bila v rabi vse do renesanse. 



Občina Zreče v času in prostoru 79 

KIP SV. KUNIGUNDE 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 

štirinajstega stoletja;'- Ker je bila zvonica do leta 1889 proti zahodu odprta, proti 
vzhodu pa so jo prebili šele z nastankom sedanje ladje, lahko sklepamo, da je zvonik 

igral vlogo nekako zapoznelega krovnega zvonika v leseni cerkvi. K zvoniku so 
prizidali, verjetno že v drugi polovici štirinajstega stoletja obstoječo ladjo, ki je bila 

ravno stropana in katere prezbiterij je pokrival cerkveni obok. Ladja je imela proti 
jugu zaradi visečega terena štiri opornike. Okoli leta 1550 so prizidali obe kapeli,511 

obokali ladjo, predelali slavolok in popravili prezbiterij. Vsa dela so opravili mojstri 
iste delavnice, ki je zgradila cerkev sv. Ane v Konjicah. Zakristija in pevska empora 

52 Anton Gričnik, Zapisi in pričevanja sejalcev, Kronika župnije Sv. Kunigunde na Pohorju, 1989 
(navajam: Gričnik, Zapisi in pričevanja Sejalcev ...), str. 314-316. 
5:1 Za Marijino kapelo je skrbela posebna bratovščina, ki so jo določili leta 1570, za protiuslugo pa je 
dobila v posest vinograd v Kozji gorici pri Zrečah. 
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sta najmlajša prizidka, zgrajena v osemnajstem stoletju. Leta 1882 so romansko 

cerkev gotizirali. Ko so vdelali oboke ladje, so uničili zahodno steno ladje, ki je bila 
k zvoniku samo prislonjena, kar dokazuje, da je bila cerkev konec devetnajstega 

stoletja temeljito prenovljena. 

Danes cerkev sestavljajo veliki prizmatični zvonik in pravokotna ladja. K ladji sta 
prizidani enako visoki, zaključeni kapeli, nekoliko ožji, toda enako visoki 
prezbiterij, na severu pa je ob ladjo prizidana pritlična zakristija. Cerkev so gradili 

iz kamna, streha je iz skrilevca, ladja pa je deloma opečna. Streha zvonika je 

osmerostrana, piramidasta in pokrita s skrilom. 

CERKEV SV. KUNIGUNDE NA GORENJU 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 



Občina Zreče v času in prostoru 81 

Cerkev je do leta 1889 stala na hribu, tako daje bil svet na severu višji, globoke stopnice 

na zahodu pa so vodile k odprti zvonici, na severu pa od leta 1671 k vhodu. 

Omenjenega leta so hrib na zahodu in severu odstranili, na jugu pa nasuli in s tem 

okolico, ki jo obdaja nizko obzidje, izravnali. Zvonik zaobjema močan gotski pristrešni 

talni zidec, ki ima v fasadi novejši portal z živim robom, zaobjemajo pa ga trije maltasti 

pasovi, ki ga delijo v tri etaže z majhnimi linami. Stene zvonika se končujejo trikotno 

in s profiliranim fabionom. V njihovi sredini so kazalci ure. Ladja je brez talnega zidca 

in fabiona, kapeli pa zaobjema pristrešni talni zidec; njegove vogale poživljajo maltaste 

lizene, zaključuje pa jih fabion v obliki bočnega friza. Prezbiterij zaobjema pristrešni 

talni zidec; je brez opornikov in brez fabiona. Severna podolžnica ladje je brez 

opornikov ter ima portal narejen iz arhitektonskih okrasnih elementov ter napisano 

letnico 1651, druga podolžnica pa ima močan, nizek opornik s pultasto strešico in 

zašiljenim oknom ter lino. Kapeli imata v poševnicah zašiljena okna. Južna podolžnica 

ladje vzhodno od kapele ima ostro ločno okno s stopničastim ostenjem in opornik s 

pultasto strešico, severna pa je zakrita z zakristijo, ki ima preprost leseni portal v 

severni steni in okno v vzhodni steni. Prezbiterij ima v obeh podolžnicah in južni 

poševnici ostroločna okna s stopničastim ostenjem. Lina zvonika na južni steni pa ima 

gotsko posnete robove. Tlak v cerkvi je marmornat in je raven, razen v kapelah, kjer je 

dvignjen za dve stopnici, napravljen leta 1724. Križno obokana zvonica je povezana z 

ladjo, pri čemer je nekdanji portal odbit. Zidana empora počiva na dveh toskanskih 

stebrih in na banji s štirimi sosvodnicami. Nanjo so speljane kamnite stopnice z leseno 

ograjo. Zvonik ima v smeri ladje pristrešni talni zidec. Ladjo členijo trije pari 

preprostih slopov s posnetimi robovi (par pri slavoloku manjka) in nosijo tri križne 

oboke z robatimi robovi. Prezbiterij pokriva banja s parom sosvodnic in tristraničnim 

zaključkom, katerega robovi so maltasto poudarjeni ter jih veže enak, okrogel sklepnik. 

Obokanje je zanimivo in je v celoti iz druge polovice 16. ali iz začetka 17. stoletja. Za 

glavnim oltarjem je opazno zazidano zašiljeno okno, levo od njega pa je sakrarij 

(shramba svetih ali neuporabnih blagoslovljenih stvari). Iz ladje vodi preprost portal v 

zakristijo, ki je z enakim portalom povezana s kapelo. Zakristija je imela leseni pod, 

pokriva pa jo banja z dvema sosvodnicama. To levo kapelo pokriva banja s križno 

postavljenima sosvodnicama in maltastim sklepnikom. Tristranični zaključek je 

poslikan z renesančno akantovo vitico. Desna kapela ima šeststranični obok z 

ostroločnimi sosvodnicami in maltastimi robovi, ki izhajajo iz maltastega sklepnika z 

monogramom IHS. 
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Leta 1882 so pri obnavljanju cerkve našli nad sedanjimi vrati zakristije ostanke 
fresk, ki so predstavljali zgoraj dogodke iz stare zaveze, spodaj pa iz nove. Po prvem 

napisu MANUS LAVAT PILATUS lahko sklepamo, da je mišljen pasijon, po drugem 
pa na življenje svetnikov. Freske so bile nedvomno iz gotike.54 

Nastavek glavnega oltarja je bogato okrašen, v ozadju stojita dva stebra. V atiki je 

doprsna podoba Boga očeta, v sredini sv. Kunigunda,5"' med svetnikoma Petrom in 
Pavlom, nad obhodom okoli oltarja stojita Jernej in Florijan. Na koncu ladje med 

kipoma Neže in Marjete je baročni Angel varuh iz 18. stoletja. Na nasprotni strani 

je oltar sv. Valentina s podobno arhitekturo in kipi svetnikov Martina, Valentina in 

Blaža. 

Veliki oltar, stranska oltarja Angela varuha in Valentina ter prižnico je izdelal Martin 

Špilar iz Vojnika okoli leta 1864. Izdelani so v baročni tradiciji, še posebej kip 

angela, ki so ga prenesli iz žičkega samostana. Oltarja sv. Vida in Lurške Matere 

božje sta neorenesančna. Kip Lurške Matere božje je izdelal Janez Rangus iz Vojnika 
okoli leta 1850 (Marijin tetrakotni kip je nemško delo), Vidovega pa je napravil 

Martin Špilar leta 1864. Križev pot je izredno kvalitetno baročno delo iz druge 

polovice 18. stoletja, medtem ko so orgle preprosto delo iz začetka 19. stoletja. 
Krstilnik je vdelan v steno južne kapele, ki jo pokriva baldahinast tabernakelj z 

Jezusom, ki je iz 18. stoletja in so ga prinesli iz žičkega samostana. Iz samostana je 

tudi kamnita menza glavnega oltarja in spovednica. 

Križani v naravni velikosti, ki se nahaja v južni kapeli, je tudi precej kvalitetno delo 

iz prve polovice 18. stoletja. Zvonica je bila proti zahodu odprta do leta 1889, takrat 

so ji vdelali neogotski portal. Tudi sedanji obok zvonice je mlajšega nastanka. Istega 

leta so predelali etažo zvonika, line in ves neogotski zaključek. Ker je bil zvonik v 

drugi svetovni vojni poškodovan, so ga po vojni obnovili. Če povzamemo, je 

najstarejši zvonik v celoti ometan, ladja je imela sprva lesen strop in nižje ostrešje 
kot danes. Vsi cerkveni oboki so iz opeke in zakristija je prizidana. 

54 Curk, Topografsko gradivo IV., str. 47. 
" A. Stegenšek v svoji knjigi Konjiška dekanija na strani 103 piše o imenu svetnice: nad njo je ime: "S. 
IUNGUTA! Prosi Boga za nas!" Ime Jungota je popačeno iz Kungota, Kunigunda. Sliši se tudi "Šent 
Jungert, kar pa nima z besedo Jungfrau nobene zveze". 
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Zgodba o resniškem sv. Jakobu 

Cerkev sv. Jakoba je pravilno orientirana in stoji na južnem odcepu na Roglo, na 
nadmorski višini 932 metrov. Cerkev sestavljajo majhna pravokotna ladja, nekoliko 

ožji in višji prezbiterij, kateremu je na južni strani prizidan prizmatični zvonik. 

Grajena je iz kamna. Fasada ima preprost vhod in lino v trikotnem čelu, tudi zvonik 
ima lesen vhod. Tlak v notranjosti je marmorni in ima letnico 17 V. BAV 15. na 

stopnici pod slavolokom. Lesena empora je dekorativnega značaja, ker zaradi 

majhnosti ne služi svojemu namenu. Stene ladje so nerazčlenjene in jih pokriva 

banja s štirimi pari celih in s parom polovičnih sosvodnic. Za glavnim oltarjem je 
zazidana ozkoločna lina, skozi katero prihaja ozek pramen svetlobe. Desno od 

oltarja je kropilnik z letnico 1715. Iz prezbiterija je prehod v zvonico - zakristijo, ki 

GLAVNI OLTAR, POSVEČEN SV. JAKOBU 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 
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je tlakovana z marmorjem in obokana z banjo. Slikarija iz leta 1885 ni pomembna 
in tudi ne zanimiva. Veliki oltar v baročnih oblikah je delo Ignacija Oblaka, stranska 

oltarja Simona in Jude ter Device Marije sta si podobna in skupaj s plastikami sodita 
v čas druge polovice 17. stoletja. Zanimiva sta kot preprosta primera zlatih oltarjev. 

Kipar Jožef Mastnak ju je obnavljal in popravljal leta 1886 in leta 1900. 

Križev pot je zanimiv, vendar že dotrajan izdelek iz prve polovice 18. stoletja z 
mnogimi stilnimi in tehničnimi elementi 17. stoletja. Zvonik je bil prizidan v 18. 

stoletju. V njem visi zvon, ki baje izvira iz cerkve sv. Kunigunde. Zgoraj je napisano: 

SANCTUS MATHEUS, LUCAS, MARX, SANCTUS JOHANNES EWANGELISTA v 
gotski, šilasti nemški pisavi. Sicer je brez okrasja, je podolžne oblike in izvira iz 15. 

stoletja. Lahko rečemo, da je najvrednejši cerkveni rekvizit. Na podstrešju so oboki 
kamniti, prav tako je od vsega začetka obokan prezbiterij. V vzhodnem delu ladje, ki 

je bila prvotno ravno krita, je viden omet s sledovi rdeče, dekorativne slikarije, v 
obliki recipročnih trikotnikov. Na podstrešju so tudi ostanki ušes prejšnjega 

glavnega oltarja, ki so spleteni iz hrustančastih trakov in so iz srede 17. stoletja. 

Tudi sicer je cerkev v prezbiteriju in v vzhodnem delu ladje zasnovana tako, da kaže 
njeno poreklo na prvo polovicolS. stoletja in je polna sestavin, ki motivno in 

oblikovno spominjajo na gotiko. Zvonik in zahodni del ladje sta kot prizidka iz 

začetka 18. stoletja, ko so obokali tudi ladjo. Vsa cerkvena oprava je iz druge 

polovice 18. stoletja, le glavni oltarje obrtni izdelek iz druge polovice 19. stoletja. 

V kapeli poleg bivše podružnične šole je leseni Marijin kip, sestavljen v značilni 
gotski S-liniji. Marija nosi pripasano rožasto spodnjo obleko z rokavi in plašč. Lase 

ji ovija bela ruta, ki pada na desno, od tam pa za vratom na levo ramo, tako da konec 

rute pada na prsi. Stoji na luni, v podobi ženskega obraza. Obraz je idealiziran, oči 
gledajo predse. V rokah je golo, živahno dete. Z odbito levico se je najbrž držalo 

materinega vratu, v povešeni desnici pa je mogoče držalo jabolko. Ima kodraste lase 
ter se v nočnem okolju ozira predse. Kip je kvalitetno gotsko delo, ki kaže mehki stil 

z začetki mečkanih gub, ušesastih motivov in zavihkov plašča. To so začetki 

gotskega naturalizma v idealističnem konceptu. Kip je iz konca 15. stoletja.51' 

56 Curk, Topografsko gradivo IV., str. 31. 
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Stegenšek je že leta 1909 menil, da bi bilo potrebno prenesti kip na primernejši kraj 

ter ga obdelati in zaščititi. Napisal je še, da ni najboljši, vendar je med dobrimi zelo 

dober. Našli so ga okoli leta 1880, skupaj s kipom sv. Jakoba na podstrešju cerkvene 

hiše, nato pa nadaljuje: "Župnijska kronika poroča še o nekem kipu sv. Jakoba, ki se 

je shranjeval v lini za oltarjem in je bil kake tri čevlje visok. Bil je neki "grozno grd 
kakor pravcati mužarek s širokim klobukom in dolgimi mustačami pa dolgo 
staroslovensko suknjo"! Pri procesijah so ga nosili na drogu namesto križa, prej je 

bil celo nekaj časa v prestolu na glavnem oltarju. Škoda, da so ga zažgali, ker je bil 

najbrž karakteristično delo iz konca XV. stoletja, kakor najdemo podobne 

"mužakarje" v tedanji nemški šoli na Frankovskem. 

O tem svetniku in sploh o revščini resniške podružnice je zakrožil skomarski pesnik 
Jurij Vodovnik hudomušno pesem, s katero opeva procesijo na "lepo nedeljo", na 

nedeljo o Jakobovem.1' 

POGLED NA DEL VASI SKOMARJE 
Vir: Foto-video DLT, Dušan Kotnik 

A. Stegenšek, Konjiška dekanija, 1909, str. 105. 
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Blagor teb' Skomarska fara 

Mnogi popotniki in obiskovalci Skomarja so navdušeni pripovedovali ali pa tudi 

zapisali o vasici na nadmorski višini 944 metrov, ki jo obdajajo zeleni gozdovi ter 
dehteče njive in travniki. Nekateri so Skomarje imenovali kar pohorski Parnas, saj 

se je tukaj rodil ljudski pesnik Jurij Vodovnik. Tukaj stoji tudi cerkev sv. Lamberta, 
ki je zanimiva v arhitekturnem in umetniškem smislu, za marsikoga pa tudi kot 

zgodovinska cerkev, ki ima na trenutke pridih mitičnosti. 

Visoki hrib se strmo spušča proti Zrečam, položno pa proti Vitanju in tjakaj sta v 
cerkveno-upravnem pogledu pripadala skomarska okolica s cerkvijo vse do 

CERKEV SV. LAMBERTA 
Vir: KUD Vladko Mohorič Zreče, Zdravko Ivačič 
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jožefinske dobe. Župna cerkev sv. Lamberta v Skomarju, pri kateri je leta 1787 
nastala kuracija, se prvič omenja leta 1313, vendar od te stavbe ni ničesar 

ohranjenega. Najstarejši del sedanje cerkve je zahodni del ladje do slavoloka kapele, 
ki je bil ravno krit in je iz 15. stoletja. V začetku 18. stoletja so prizidali vzhodni del 

ladje in prezbiterij ter vso cerkev obokali. Pozneje, morda že leta 1723, so prizidali 
zvonik in končno leta 1834 Marijino kapelo.58 

Cerkev sestavljata pravokotna ladja, ki ji je na jugu prizidana enako visoka 
zaključena kapela. Sledi enako visok in širok prezbiterij ter v južnem delu med njim 

in kapelo prizidan prizmatični zvonik. Gradili so iz kamna. Zunaj je cerkev 

preprosta in je brez talnega zidca. Fasada ima ostro zašiljen portal s posnetim 

robom na ajdovo zrno, nad njim je zašiljeno okno s svetlobo, v čelu pa tudi zašiljena 
lina s svetlobo. Severna podolžnica z vegastim ostenjem dokazuje, da je bila ladja 

proti vzhodu podaljšana. Ima dva okna s svetlobo, v vzhodnem delu ladje in v 
prezbiteriju. V južni steni ladje je zašiljeno okno ter vzidana spominska plošča iz 

leta 1900, posvečena Juriju Vodovniku. Kapela ima v zahodni steni vhod, v obeh 
poševnicah pa dva okna. Zvonik in leseni vhod v vzhodni, okno s svetlobo pa v južni 

steni, nato še enojne line zvonov in urni kazalki v zahodni in vzhodni steni ter raven 
profilirani venčni zidec. 

Tlak je marmornat, pevska empora je lesena, stene ladje pa so nerazčlenjene in jih 

pokriva banja s štirimi pari celih in parom polovičnih sosvodnic kot na Resniku. 

Prezbiterij pokriva banja z dvema paroma sosvodnic. Kapela je zelo široka, pokrita 

58 Jože Curk, Urbano-gradbena zgodovina Vitanja in njegove okolice, ČNZ, Maribor, 1981, str. 23-37. 
Tudi iz župnijske kronike zvemo nekaj podatkov o nastanku cerkve, ki so bolj legenda in ne 
verodostojen vir. Po eni pripovedi so v bližini Struceve hiše izkopali iz belega marmorja razrezane 
kamne in jih vzidali v omenjeno hišo.Vendar kamni niso noben dokaz, da so bili nekoč deli cerkve, 
mogoče je najdeni marmor predstavljal del nagrobnega spomenika iz rimske dobe. Dokaj sprejemljiva 
razlaga o starosti je zabeležena v patrocinijo, ki je cerkveni zapis o proščenju, žegnanju in godovih 
patronov v katoliški cerkvi in kjer piše tudi to:" Leta 1157 so dva meniha iz samostana sv. Lamberta 
na Zgornjem Štajerskem poslali na misijonsko pot z namenom ustanavljanja novih cerkva. Eden je šel 
s podobo Matere božje v romarski kraj Marija Celje, drugi pa je s podobo sv. Lamberta prišel na 
Skomarje, zgradil cerkev z lesenim stolpom; na oltar je postavil iz lipovega lesa izdelano podobo sv. 
Lamberta, katera je baje še leta 1830 črviva ležala nad cerkvenim obokom. Legenda je skovana po 
marijaceljski. Toda Skomarje nima ničesar opraviti s samostanom sv. Lamberta in tudi omenjenega 
kipa niso našli. 
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z banjo in vanjo vodi slavolok. V zvonico - zakristijo je vhod iz prezbiterija in ima 

marmornat tlak in križni obok. Notranjščino krasijo freske Andreja Pavliča iz Buč, 
učenca Tomaža Fantonija iz leta 1892. Freske so figuralno-dekorativnega značaja. 

BAROČNA PRIŽNICA V CERKVI SV. 
LAMBERTA IZ DRUGE POLOVICE 18. 
STOLETJA 
Vir: Foto-video DLT, Dušan Kotnik 

Veliki oltar v baročni tradiciji je delo Jožefa Vrenka iz leta 1841. Leta 1864 pa 

je napravil stranski oltar mojster Andrej Špiler. Marijin oltar v kapeli je 

kvalitetnejši od prejšnjih dveh. Ima sarkofagasto menzo, prostorno zelo 
razgiban podstavek, nastavek z dvema paroma stebrov in parom pilastrov ter 

ogredjem, ki se v sredini usloči daleč nazaj ter se zgoraj zaključi z nekakšnim 
baldahinom. Sredi oltarja plava na oblakih Immaculata (Brezmadežna) v 
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baročnem kontrapostu,'" med stebri stojita Joahim in Ana. Tabernakelj je nastal 

leta 1865, ko so oltar obnovili. Oltar je baročni, verjetno že iz druge polovice 18. 
stoletja. Tudi prižnica je baročno delo iz istega stoletja. Ograjo poživljajo stebriči, 

vmes pa stoje štirje evangelisti na konzolah, ki jih podpirajo angelske glavice. Polja 

zaključuje akantova ornamentika. Baldahin enakega tlorisa poživijo lambrekini 
(zavesek nad vrati, okni itd.) in štirje puti. Tudi križev pot je dobro ohranjeno, 

vendar močno premazano delo iz 18. stoletja. Na slavoloku sta kipa Uršule in 

Antona Puščavnika, ki ju je izdelal Andrej Pavlič. V zvoniku je visel zvon, ki ima 

zgoraj napis: F RAN Z KEISSER IN CILL1 HAT MICH GEGOSSEN 1723. To je 
reliefno okrašen zvon, ki ga je leta 1723 ulil Celjan, Franc Kaiser. Ima štiri reliefe: 

Deizisna skupina, Miklavž, lmmaculata in Marija z Jezusom. Zvonik je prizidan k 
prezbiteriju. Vsi oboki so kamniti. Zahodna polovica ladje je bila prvotno ravno 

krita, saj je viden omet nad oboki. Tudi belež na podstrešju kapele je dokaz o starejši 

ladji in zvoniku, medtem ko je zvonik mlajši od prezbiterija. 

Zgodovinski paberki o cerkvi sv. Lovrenca na Stranicah 

V gručastem naselju Stranicah, na severni strani medgorske planote, in pod 730 m 
gozdnatim Burkom stoji cerkev sv. Lovrenca. Cerkev je bila do leta 1786 vitanjska 

podružnica, ko ie postala župnijska cerkev in kmalu zatem sestavni del konjiške 
dekanije. Prvič se omenja leta 1306, vendar je v sedanji zasnovi poznogotska. Imela 

je ravno krito ladjo, obokan prezbiterij in nekoliko nižji zvonik s štirimi kamnitimi 
vodnimi bljuvači v obliki živalskih glav. V sredini 17. stoletja so podrli večino ladje, 

razen dela pri slavoloku, ter postavili sedanjo ladjo in jo ravno stropali. 

Ko je leta 1786 nastala kuracija, so cerkvi prizidali zakristijo. Leta 1861 so postavili 

kapeli in oratorijsko nadzidali zakristijo. Dve leti kasneje so obnovili notranjščino 
in nabavili večino sedanje opreme. Leta 1873 so obokali ladjo in malo pozneje na 

novo obokali prezbiterij. Leta 1905 so dvignili in obnovili zvonik. V zvonik so tega 

leta vstavili bronasti zvon, posvečen sv. Cirilu in Metodu. Bil je bogato renesančno 

58 Kontrapost je harmonična izdelava nasprotujočih si gibov, napetosti in ritmov v upodobitvi 
(stoječega) človeškega telesa, zlasti v nasprotju z nosilno in počivajočo nogo. To je kompozicijski 
princip starogrškega kiparstva nato zlasti v renesansi. 
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ornamentiran. Cerkev sestavljajo pravokotna ladja z malo nižjima kapelama ter 

nekaj višji, vendar ožji zaključeni prezbiterij s prizidanim piramidasto ostrešenim 
prizmatičnim zvonikom na severu in na jugu prislonjeno nadstropno zakristijo. 

Preprosto zunanjost na fasadi bogati rimski reliefni kamen, v južni steni ladje portal 

s komaj čitljivo letnico MDCXXXXXVIII (1658), v zaključku prezbiterija pa tri, 
deloma zazidana zašiljena okna. Izrazite poznogotske znake kaže tudi zvonik. 

CERKEV SV. LOVRENCA NA STRANICAH 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 
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Preprosto notranjščino krasijo freske akademske slikarke Elde Piščančeve iz leta 

1940. Oprava je skoraj v celoti delo vojniškega podobarja Martina Spillerja iz časa 

med leti 1861-1864. Zanimiv je tudi križev pot, delo nazarenskega slikarja J. Carola 
iz Muenchna iz leta 1864. Župnišče je iz konca 18. stoletja. Vanj je vzidanih 6 

rimskih kamnov (miljnikov in epitafov), na vrtu pa leži kos sarkofaga."" 

Vrh cestnega klanca v Križevcu stoji kamnit dvojni križ v spomin na cerkev sv. 

Križa, ki se omenja leta 1391 in sojo podrli leta 1802, daje napravila prostor cesti, 

ki so jo takrat prestavili iz Polen. V soteski Tesno, južno od Stranic, pove v vsekano 
skalo vdelana marmorna plošča, da so ta odsek ceste v Grabnu skozi Križevec in po 

križevskem klancu zgradili med leti 1803 in 1805.S1 

"" Curk, Topografsko gradivo IV., str. 37; isti avtor v Urbano-gradbeni zgodovini Vitanja in njegove 
okolice, ČNZ, Maribor, 1981, str. 23-37. 
1,1 Krajevni leksikon Slovenije, III. knjiga. Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo, Ljubljana, 1976, DZS 
(navajam: Krajevni leksikon, III. knjiga ), str. 308. 
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VI. GRADOVI NA OBMOČJU ZREC - 

SIMBOLI SREDNJEGA VEKA 

Vsi so bili zgrajeni na obrobju današnjih Zreč in kakor drugod so imeli upravno in 
politično gospostvo nad določenim prostorom in v določenem času. Novo 

nastajajoči, bodoči lastniki so jih lahko gradili le z izrecnim dovoljenjem deželnega 
kneza. V glavnem so bili gradovi, ki jih bomo opisovali, bolj utrjeni vaški dvori, v 

katerih so živeli vitezi nižjega in srednjega reda in katerim je eno najzgodnejše 

uzakonjenje avstrijskega prava iz 13. stoletja določalo, "da ne sme nihče brez volje 
in dovoljenja deželnega gospoda graditi hiše ali gradu; lahko pa na svoji lastni, dedni 

zemlji gradi, kar hoče, do višine dveh nadstropij, zgradbe ne smejo imeti obzidja, 

jašek okrog pa ne sme biti širši od devetih in ne globlji od sedmih čevljev"."1' 

Pomen, ki so ga imeli gradovi"' za plemiško samoumevnost, je razbrati že iz dejstva, 

da so se plemiči začeli imenovati po njih: iz grajskih imen so nastali priimki."1 Na 
našem, zreškem ozemlju so nastajali gradovi in dvorci v glavnem v 13. stoletju. 

Grad se je sicer fizično ločil od vasi, vendar so plemiški stanovalci vsaj delno še 

vedno živeli v ritmu kmečkega življenja. Kot bomo spoznali, je plemstvo v visokem 
in poznem srednjem veku hitro menjavalo bivališča in preprodajah) gradove in 

posesti. Po svojem jeziku so bili plemiči nemško govoreči, čeprav primeri kažejo, da 

so v teh krajih razumeli in govorili tudi slovensko. 

a Stih, Simoniti, Slovenska zgodovina, str. 133. 
6:1 Pri nastanku gradov je za nastanek, lego in socialni status graditeljev pomembna izpovednost imen 
gradov. Gradov s končnico - burg je na Spodnjem Štajerskem zelo malo. Bistveno več je imen s 
končnico - berg, ki niso poudarjale le višinske, utrjene in izolirane lege, temveč so vsi nastali tudi od 
prve tretjine dvanajstega do sredine trinajstega stoletja. Njihovi graditelji so bili na Spodnjem 
Štajerskem ugledni deželni ministeriali in vazali ter nekateri najuglednejši cerkveni dostojanstveniki 
(krški, salzburški, oglejski). Med le-te spada tudi grad Preudenberg. Imena s končnico - berg od druge 
polovice trinajstega stoletja niso bila več pogosta. Za gradove s končnicami - stein ter - fels velja isto 
kot za - berg, le da so ta imena bolj plastično ponazarjala lego in izgled grajske površine in poslopja 
ter nekatera ostala v uporabi še v novem veku. Za nas je pomemben tak grad Jamnik, s prvotnim 
imenom Hollenstein, ki je nastal po letu 1300. 
M Prav tam, str. 136. 
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Nekoč je vladal zreškim tlačanom in nikoli več 

To je stari zreški grad, ki je v zgodovinskih virih zapisan z imenom Freudenberg.'15 

Zreški grad, tudi tako ga lahko imenujemo, je bil zgrajen na strmem grebenu 

Brinjeve gore, v naselju Zgornje Zreče, severozahodno od romarske cerkve Matere 
božje. Grad je bil pozidan bržčas konec 12. stoletja ali v začetku 13. stoletja. Lego 

gradu je leta 1909 slikovito orisal zgodovinar A. Stegenšek v svojem delu Konjiška 
dekanija: "Kdor gre k cerkvi Matere božje na Brinjevi gori, naleti pod vrhom na 

leseni križ. Če zavije na desno (proti jugu), pride k cerkvi, na levo (na sever), pride 
h gradu. Ker je hrbet hriba precej dolg, sta na južnem dva dela, ločena s prekopi, in 

šele na severnem in najvišjem delu je stal grad. Razvaline so zelo osiromašene. 
Mogoče je bil na jugu okrogel stolp, na severu pa glavni stolp. Ker je severovzhodna 
stran najbolj strma, je bil tam hrib pozidan in tam se še vidi, kako dobro je bila 

napravljena ta gradnja. 

Pot na grad je bila speljana na zahodni strani; grad je bil obdan s polkrožnim zidom. 
Na severu je segal trden zid globoko v smeri doline kot branik pred morebitnim 
sovražnikom, ki bi hotel presenetiti graščaka za hrbtom." Ostanki gradu so se dolgo 

skrivali pred očmi javnosti. V prvem desetletju 20. stoletja jih je odkril zreški župnik 

Matija Karba in opozoril nanje Stegenška, ki je skromne razvaline nekdanje utrdbe 
v svoji topografiji situacijsko skiciral. Pri terenskem preverjanju vsega narisanega 

zidovja ni bilo več videti, možno pa je tudi, da je Stegenšek nekatere črte potegnil 
bolj po občutku. Jedro gradu je bilo na severovzhodni strani, vrh razpotegnjene 

kope. Bilo je obzidano, o notranji organizaciji talne ploskve grajskega platoja pa 
brez izkopavanja ni mogoče ničesar reči. Vsekakor se zdi obstoj okroglega stolpa na 

vzhodni strani platoja, ki ga domneva Stegenšek, sporen. Zasnova prej kaže na 

razpotegnjeni tip gradu z obodnim jedrom. Zahodno od grajske kope, kjer je teren 

O njem je pisalo več avtorjev, med katerimi omenjam le najpomembnejše: Avgust Stegenšek, 
Konjiška dekanija, Maribor, 1909, str. 92 in 93; Dušan Kos, Med gradom in mestom. Odnos kranjskega, 
slovenskoštajerskega in koroškega plemstva do gradov in meščanskih naselij do začetka 15. stoletja. 
Predelana doktorska disertacija. Zbirka ZRC 1, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 1994; 
(navajam: Kos, Med gradom in mestom); Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi, Leksikon slovenske grajske 
zapuščine, DZS, 1997; Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, 2. knjiga: Med Prekmurjem in 
porečjem Dravinje. Založba Park, Ljubljana, Znanstveni tisk, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 
v Ljubljani, Ljubljana, 1991 (navajam: Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji). 
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najbolj strm, varuje jedro še en pas zidovja, obenem pa teče od tod v smeri grebena 

samostojen prečni zaporni zid, ki je verjetno varoval dostop. Zid je ohranjen le 

fragmentarno. Pred več desetletji je bil visok še okoli 2 metra, ohranjeno pa je tudi 

njegovo lice, ki kaže neurejeno gotsko zidavo. Sredi strmine se zid ravno konča. 

SI. 17. Tloris grada Freudenberg. (Načrt je orientiran t. j. na desni je vshod). 
Merilo 1:1200. 

FREUDENBERG, TLORIS GRADA (NAČRT JE ORIENTIRAN NA DESNI VHOD), 
MERILO 1:1200 
Vir: A. Stegenšek, Konjiška dekanija, Maribor, 1909 

Vzhodno od grajske kope sta v konfiguraciji zemljišča razvidna dva jarka. V 

notranjem, tik pod skalnimi stenami ob grajskem jedru, je še ohranjen prečni zid, 

ki je morda rabil kot mostovž ali njegova opora. Zunanji jarek, vzhodno od prvega, 

je bil nekdaj nedvomno zavarovan, o drugih pripadajočih objektih pa na površju ni 

sledu.(ili Ime gradu Stegenšek pojasnjuje, da je že zgodovinar Zahn odkril, da so 

imena štajerskih gradov slovenska ali slovensko-nemška oziroma le nemška. Zato 

jih tudi Stegenšek razvršča na tri skupine in pravi o Freudenbergu, da je ime dobil 
po nemški, staronemški besedi Freude, ki je pomenila srečo. 

661. Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. Freudenberg, Zreški grad, str. 25. 
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O tem, kdaj je grad nastal, so različni podatki. Po eni listini se leta 1224 omenja kot 

priča Ortolfus de Vreudenberch, leta 1229 pa že grad Freudenberch, ki naj bi ga 

pozidal Ortolfov oče. Medtem se leta 1281 piše o gozdovih in sadovnjakih (sub) 

castro Vrevdenberch. Torej je obstajala že neka posest. Po drugih virih pa lahko 

sledimo razvoju do njegovega propada najprej s faktografskimi podatki. Leta 1206 
je gospod Rupert iz Zreč (domino Ruberto de Reetsach) pričal v neki konjiški listini, 

leta 1224 je že omenjen vitez Ortolfus de Vreudenberch, leta 1273 vitez Popon, grad 
pa leta 1229 (Frevdenberch), leta 1281 (sub Vrevdenberch in Reschach), leta 1307 

(castro Frevdenberch), leta 1336 (vest Frevvdenberg), leta 1364 (vest Vreudenberch) 
in leta 1374 (castrum Frevvdenberg)" 

Ugotavljamo, da je Freudenberg pri Zrečah nastal v začetku 13. stoletja. Tamkajšnje 

ozemlje je bilo kasneje krški fevd v posesti Konjiških, gradnjo pa pogojno lahko 
povezujemo z okoriščanjem odvetništva118 nad škofijsko posestjo in kasnejšo 

prevedbo v navaden fevd. Sestra Otokarja I. iz Konjic (umrl okoli leta 1203) se je 

poročila z neimenovanim konjiškim vitezom iz Zreč in mu za doto prinesla zreško 

posest."11 V resnici je leta 1206 neki "gospod" Rupert iz Zreč pričal v listini Otokarja 
(v zadevi Rogatca) in to kar na prvem mestu. Rupert je bil morda Otokarjev svak 

oziroma sorodnik. Mož neimenovane Konjiške je potem na krških tleh zgradil grad 

približno do leta 1224, ko se je po njem imenoval Ortolf, najbrž njun sin, s 

tradicionalnim konjiškim osebnim imenom. Tedaj je bil skupaj s stricem 

Leopoldom II. v Mariboru pri vojvodi Leopoldu VI. Ortolf je umrl pred letom 1229, 
ko se je omenjala škoda, ki so jo žički kartuziji povzročili ljudje "dečkov s 

Freudenberga". DAMPNI QUOl) HOMINES PUERORUM DE FREDENBERCH 
SUBDITIS EIUSDEM CENOBIISUPER ALP1BUSINTULERUNTJ" Neka listina iz leta 

" I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str.388. 
"* Pomemben faktor in pogost izraz sporov v prvem obdobju je bilo opravljanje odvetništva nad 
zemljiškimi gospostvi cerkvenih gospodov. Odvetništvo je vsebovalo predvsem namestništvo za višje 
(krvno) sodstvo ter vojaško službo. Z zatonom kraljevega gradbenega regala je zajemalo tudi pravico 
gradnje, kar je odvetnik poslej lahko izkoriščal brez vednosti cerkvenega gospoda. Na Spodnjem 
Štajerskem je nekaj gradov zagotovo nastalo v odvetniški režiji. Dokaj verjetno so delni odvetniki 
Konjiški zgradili v bližini sicer deželnoknežjih Konjic grad Treudenberg in kasneje tudi Hollenstein 
oziroma Jamnik. 
8,1 Pavle Blaznik, Historična topografija Slovenije II, Maribor, 1986. 
711 D. Kos, Med gradom in mestom, str. 66. 
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1229 v Mariboru nam sporoča, da gospa C. iz Maribora in sinovi, župnik C. iz Hoč 
ter viteza W. in G., dajo samostanu v Žičah v trajno last dve kmetiji v Starih 

Konjicah kot povračilo za škodo, katero so (samostanskim) podložnikom napravili 

ljudje dečkov iz Freudenberga na Planinah in katero sta prior in konvent 

spregledala vsled posredovanja gosposvetskega prosta Ortolfa in nekaterih drugih 
oseb.71 Nedvomno so "dečki" zagotovo pomenili mladoletne otroke, njihovo 

nebrzdano samostojno delovanje pa, da je bil oče že pokojni. Šlo je za štiri otroke. 

VVilburga je bila poročena s Henrikom s Helfenberga, brata Ortolf in Bertold, ki v 

mladosti nista bila "pridna fantka", sta vstopila v meniški red in bila razmeroma 
mlada, že leta 1256 pokojna člana Nemškega viteškega reda. Tretji brat Fopo je živel 

še leta 1263 in tudi 1273. ga je mogoče zaslediti v listini. V naslednji generaciji je 
Henrik leta 1281 podaril Žičam očetovo dediščino v Konjicah, v Zrečah in tako dalje, 

leta 1286 pa je prodal še posest okoli gradu Frajštajn nekemu Ofonu iz 
Emmeringa.72 Lahkomiselnost zreških plemičev je bila glavni vzrok propada 

družine, kot bomo spoznali v kasnejših letih. 

Leta 1287 je bil eden od razsodnikov na strani Henrika s Helfenberga v Kamniku, ki 

je živel še vsaj leta 1307. V prvem desetletju 14. stoletja je bil še aktiven tudi Bertold, 
ki se je zadnjič omenjal leta 1309. Njegov ugled je bil kar soliden, a ni bil med 

najvidnejšimi plemiči na Spodnjem Štajerskem. Z njim je rod izumrl. Že za časa 

Henrika in Bertolda je grad varoval gradiščan. Fo zgodovinarju Fircheggerju so bili 

njihovi dediči sorodniki Helfenberških (po VVilburgi), ki naj bi ohranili grad in 

gospostvo dobro stoletje. Toda že leta 1364 je Henrik z Viltuša skupaj z ženo 

Katarino zapuščal zemljiško gospostvo Viltuš ter gradove Konjice Štatenberg in 
Freudenberg grofoma Ulriku I. in Hermanu 1. - Celjskima. Katarina je z otroki 

smela ostati na teh gradovih, viltuški gradiščani, med njimi tudi freudenberški 
(Herman), pa so obljubili spoštovanje dogovora. V resnici Celjski nikoli niso prišli 

do te zapuščine. Herman je ostal gradiščan - grajski gospod vsaj še do leta 1375, še 

leta 1395, ko je njegova hči dobila za doto dvor pri Konjicah, pa se je naslavljal s 

71 Franc Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Peta knjiga (1201-1246). Uredil Milko 
Kos, Ljubljana, 1928, str. 506. 

Frajštajn (Freenstein), izginuli grad oh vodni ločnici južno od Konjic, nekje med Pletovarji in 
Dramljami, se je prvič omenjal leta 1286. Tedaj je Henrik s Freudenberga prodal večjo posest okoli 
gradu. Grad je propadel verjetno po letu 1391. 
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"Freudenberga". Leta 1375 je Herman skupaj s konjiškim gradiščanom Henrikom 
pečatil neko listino. Zanimivo je, da sta se oba v legendi pečatov imenovala le "z" (in 

ime gradu), a brez službenega naziva. I lermanov grb je bil padajoča škarnica, kar ne 

omogoča zanesljivih paralel, razen pripadnosti Helfenbergom, Hebenštrajtom, 
enim od Slovenjegraških. Toda prav relativna podobnost s helenberškim grbom 
govori, da so slednji živeli na gradu, vendar ne popolnoma suvereno. Morda so bili 

viltuški gradiščani, obenem pa so imeli manjši del gradu v svoji posesti. 
Potemtakem je smiselna zgodba, po kateri so si po izumrtju starih Freudenberških 

poleg Helfenberških (uspešneje) lastili Freudenberg imetniki in gospodje v 
Konjicah. Od 1337. Viltuški, od 1385. Devinski, nato Wallseeji kot dediči izvornih 

sorodnikov Freudenberških - Konjiških gradu in gospostva niso delili, marveč se je 
uveljavilo lastništvo Viltuških in njihovih dedičev z upravniki Helfenbergi kot 
gradiščani okoli leta 1375, ko je poleg njih na grad prišel še en gradiščan: vsaj med 

letoma 1377 in 1381 je bil to najbrž (ni imel naziva gradiščan) neki Jurij, ki po grbu 
ni bil v sorodstvu s Hermanom. Leta 1395 seje po gradu imenoval tudi neki lllrik.7:i 

Toda helfenberški apetiti niso zamrli, kar je potrjevala skoraj dvojna podelitev gradu 
v fevd: leta 1404 je Rudolf z VVallseeja od krškega škofa prejel polovico gradu, leta 

1406 pa Jošt s Helfenberga cel grad. Zdi se, da Helfenberški niso mogli uveljaviti 

svojih pravic, saj se poslej niso več omenjali v zvezi s Freudenbergom. Pod 

VVallseejevci je grad do srede 15. stoletja fizično propadel, ostalo pa je zemljiško 

gospostvo.71 Grad se dejansko zadnjikrat omenja 1497. kot Freydenberg, poslej pa o 
njem ni več glasu in je nemara že pred tem letom propadel. V urbarjih 1556-1594 

je govor samo še o freudenberškem uradu. 

O gospodarstvu lastnikov gradu so ohranjeni redki in skopi zapisi. Leta 1256 se je 
Wilbigis de Vreudenberch po nasvetu svojega moža Henrika Helfenberškega 

1 Če povzamemo heraldiko plemičev Freudenberških, ugotovimo: prvotni Zreški so bili v sorodu s 
Konjiškimi, v grbu pa so imeli padajočo škarnico. Izumrli so v začetku 14. stoletja; grad pa so 
podedovali sorodniki Helfenberški, 1364. pa je prišel na grofe Celjske, ki so pa tu imeli le svoje 
gradiščane. Med njimi je bil tudi Jurij s Freudenberga, čigar pečat z velikim srcem v grbu je ohranjen 
na listinah od 11. decembra 1377 in 7. maja 1381 v Arhivu Slovenija; več glej občinskem arhivu v 
Zrečah pod O grbu mesta Zreče, avtorja dr. Boža Otorepca. 
71 D. Kos, Med gradom in mestom: Freudenberg pri Zrečah, str. 67. 
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odpovedala vsem pravicam do vasi Perngersdorf. To vas sta njena brata Ortolf in 

Bertold darovala Nemškemu viteškemu redu, ko sta postala člana reda. Listino je 
podpisal zaradi verodostojnosti VVilbirgin sorodnik Gotfrid Mariborski, deželni 
sodnik na Štajerskem. Popon Zreški je večkrat sodeloval pri ustanavljanju 

samostanov, s tem da je bil s svojim podpisom kot priča vsaj soudeležen. Tako je 
Popon Zreški 25, maja 1263 pričal v Studenicah, ko je Sofija Rogaška izdala 

ustanovno listino za že obstoječi studeniški samostan. Popon Zreški je leta 1273 
pričal v listini Konrada Mariborskega v korist žičkim menihom. Henrik Zreški je 

januarja 1281 izročil žičkemu samostanu posestvo in dohodke v znesku 300 mark 
dunajskih denarjev (in "Hard", gozdove in sadovnjake v Zrečah in Konjicah, "pod 

Vredenberchom", ker je pred tem nasilno poškodoval žička posestva. Leta 1301 je 
živel na gradu Otelin, znan kot grajski varuh (castellanus). Bil je priča v listini, s 

katero je Markvard - "Volk" daroval kartuzijanom štiri posestva na Slemenih. Štiri 
leta kasneje srečamo Adeleide iz Vreudenberga kot studeniško redovnico. Njen brat 

Bertold je daroval studeniškemu samostanu pet kmetij, da bo sestra dobivala boljšo 
obleko, pridržal pa si je pravico, da jih lahko dobi kadarkoli nazaj, mora pa plačati 
50 mark. Nekaj let kasneje se zopet pojavi Bertold kot priča pri določitvi meje med 
žičko kartuzijo in konjiško župnijo. Henrik Marenberški je 1307. trdil, daje njegov 

oče kupil nekaj posestev od Henrika Vreudenberškega. To je le nekaj primerov o 
prodaji ali darovanju posestev, ki so bila v lasti zreških plemičev in so z 

nespametnimi gospodarskimi potezami dočakala žalosten konec. Tudi ni znano, kdo 
je po propadu grajskega življenja upravljal zemljiško posest. Neko posest, 

imenovano freudenberška, je dobil kot fevd Oton Kebeljski od deželnega kneza, 
verjetno le posamezne in raztresene kmetije. 

V konjiškem urbarju z letnico 1562, ki je prepis predloge iz konca 15. stoletja, je 
moč ugotoviti, da sta obstajala freudenberški in zreški urad. Prvi je imel leta 1562 
sedem podložnikov v Bukovljah in štiri v Čretni vasi pri Konjicah, v Zrečah; na 

Gračiču, Šterbniku in v Krajah pa 12 podložnikov, v Grobljah šest, tri v Zlakovi; v 
vaseh Bezovje, Lokva in Črešnova, ki so pripadale k Sv. Kunigundi, pa skupaj 31 

podložnikov in v ne ugotovljenem kraju štiri podložne kmetije. 

Povsem drugače je bilo organizirano v zreškem uradu. Leta 1576 je zapisano, da je 

bil urad zadolžen za eno podložniško kmetijo ob Hudinji, tri v Ivenci pri Novi 
cerkvi, dve v Rakovi stezi, šest v Lindeku, Lipi in Dolu, ena v Stenici, ena v Razborju, 
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tri v Poleni, dve v Belem potoku, dve v Rovtah in ena v Straussburgu pri Stranicah. 

Tudi žitno desetino in vinsko gornino je imel urad približno v istih krajih. Zanimivo 

je, da urad Zreče ni imel nobenih pristojnosti razen imena. Domneva se, daje bil 
sedež v Lindeku, kjer je bilo pred mnogimi leti veliko lindeško gospostvo. Leta 1576 

je imel grad Lindek le 11 podložnikov. Kdaj in kako je urad prešel v okrilje 
deželnega kneza, ni znano. Različni plemiči so ga dobili v najem proti letnemu 

plačilu. Nekaj časa ga je imel v najemu vitanjski graščak Sigmund Schrott, po 
njegovi smrti so dediči plačevali najemnino 1200 goldinarjev na leto, od 1572 pa so 

jo zvišali na 4049 goldinarjev, 1 krajcar in 3 vinarje. Leta 1577 je urad odkupil Ivan 
Trebniški, podedoval gaje grof Erazem Tatenbach, od njega so ga kupili kartuzijani, 

toda leta 1730 je postal lastnik Ivan Karel, baron Adelstein, lastnik Dobernice in pri 
tej graščini so podložniki zreškega urada ostali najdlje. 

Nekdanja posestva zreškega gradu so se nedvomno združila s konjiškim 
gospostvom; nekatera pa so vendarle obdržali njihovi potomci. Znan je primer, ko 

je leta 1395 Neža, hči Hermana iz Freudenberga, prinesla možu Henriku Avverju 
doto, dvorec v Konjicah, pod gradom, štiri hiše v Trebelniku, po eno kmetijo v 

Prevratu, Bezini in Loki ter tri v Dobernežu.75 

Grad Jamnik - povezanost s Konjičani in kartuzijani v 

Žičah 

O nastanku gradu Jamnik so mnenja strokovnjakov sila različna. Eni pravijo, da je 
bil kot stavba grad, zaradi majhnega obsega tudi gradič ali pa kar graščina. Pa 

poglejmo, kakšno vlogo je imel v svojem času. 

Mi bomo rekli kar grad, ki je bil zgrajen na strmem hribu nad naseljem Nova 

Dobrova, nad poznejšo graščino. Danes ni več sledu o gradu, ki se je najprej 

imenoval Holenstein in je po več kot sto letih dobil slovensko ime. Bil je obdan z 
obzidjem, stolpi in jarki. Že v času raziskovanja Stegenška, v prvem desetletju 20. 

stoletja, je bilo ohranjenih malo ostankov stavbe, ker so okoliški kmetje odvažali 

kamnite ostanke in jih uporabili za gradnjo ali popravilo lastnih poslopij. Ohranjen 

75 A. Stegenšek, Konjiška dekanija, Maribor, 1909, str. 94. 
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je bil le temelj osrednjega dela gradu in nasip, ki je bil verjetno hkrati nosilec 

obzidja. Travnik okoli dvorca seje razprostiral na močvirnatih tleh. Domneva se, da 
so bili tu izkopani jarki. Na vzhodu je bil viden prostoren, toda že izsušen ribnik, 

obdan z nasipom. Na zadnji strani gradu je bila speljana strma drča, ob kateri so bile 
nekdaj stopnice do severnega dela obrambnega zidu. Visoko nad stavbo se je drča 

končala pred jamo. Jama je bila z zunanje strani naravna, od tam je bil speljan ozek 
hodnik v majhno, štiri metre premera veliko sobo. Leta 1904 je A. Stegenšek na 

stenah sobe videl ostanke orodja, s katerim je bila skala obdelana. Naštel je 12 

polkrožnih kanalov, podobnih tistim v kamnolomih, kjer so razstreljevali skale. Bolj 

v notranjosti so bile stene in strop okrušeni zaradi dolgotrajne vlage. Desno od teh 

prostorov se je nahajala votlina, imenovana "prižnica", o kateri so ljudje širili 

govorice, da so od tod speljali hodnik skozi goro do Trebnjega na drugi strani. 
Dejansko so prostor uporabljali kot shrambo, po potrebi tudi za skrivališče ali celo 

za ječo.76 

DVOREC JAMNIK NA BAKROREZU G. M. VISCHERJA, OKOLI LETA 16X1 

A. Stegenšek, Konjiška dekanija, sir. 96. 
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Grad je omenjen leta 1342 kot častnim Holenstayn in šele leta 1477 castellum 
Jamnik, imeli pa so ga gospodje Konjiški. Holenstyn castrum in plebe Conivitz 
situm se v virih zanesljivo omenja vsega dvakrat, a še to pozno. Leta 1342 je 
plemenitnik (nobilis) Heinrich Tanarius ustanovil pod utrdbo Jamnik, kapelo sv. 
Pankracija - s. Pancratii sub castro Holenstyn. Stegenšek domneva, da predlog suh 
lahko pomeni tudi pri, ne le pod, in sklepa, da je grad stal poleg ostankov cerkvice 
sv. Pankracija. Vendar pa je v viru tudi beseda castrom - utrdba. Lokacija renesančne 
graščine nikakor ne ustreza lokaciji srednjeveške utrdbe, razen tega pa tudi ime 
Jamnik kaže na to, da gre za tip tako imenovanega jamskega gradu, kakršnih 
poznamo nekaj tudi na Slovenskem. Grad je torej vendarle stal v bližini umetno 

povečane jame, v pobočju hriba nad naseljem.77 Vitez Tanner, morda prav Henrik, je 
živel v prvi polovici 14. stoletja. Leta 1311 je pričal, (verjetno) v Slovenski Bistrici, 
leta 1333 pa je prodajal manjšo alodialno posest7* "na gradu" (burk), ki je ležal 
nasproti krškega Lušperka. To pa je dejansko lega Jamnika. Leta 1342 je Tanner 

ustanovil kapelo sv. Pankracija, ki jo je oglejski patriarh v potrditveni listini 
lokaliziral in fundo proprio sub castro tuo Holenstayn in dieta plebe sito.79 Tako 

grad kot datirana posest v neposredni okolici sta bila po patriarhovih besedah 
Tannerjeva last (alod), vendar je to zgolj posledica patriarhovega nepoznavanja 
dejanskega stanja. Zanimivo je, da se je po letu 1342 za grad uveljavila slovenska 
oblika imena (omenjali smo že letnico 1477) - ime naselja je zamenjalo staro 
grajsko ime. Grad so konjiški plemiči podeljevali večkrat kot fevd. Prvotni status 
jamniške posesti pa smemo, tako kot pri Freudenbergu, iskati v konjiškem 
odvetništvu nad krško posestvijo v tistem koncu. Medtem ko so Konjiški grad do 
prve tretjine 14. stoletja podeljevali svojim vitezom, so za tem prepustili Konjice in 
vse pripadajoče pravice Viltuškim. Tako je razumljivo, zakaj sta po Tannerjevi smrti 
leta 1389 od imetnice Konjic in Freudenberga Katarine z Viltuša (vdove po 
Henriku) Jamnik prejela v fevd brata Henrik in Leopold iz Konjic. Jamnik je nudil 
bivališče že Ortolfu V., bratu Leopolda in Henrika, kot obubožanemu in 

77 I. Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, str. 54. 
™ Alod, v fevdalizmu zemljiška lastnina nosilca izvirne lastninske pravice, iz česar se je razvil tudi fevd. 
'' Oglejskega patriarha Bertranda je prosil, če lahko ob kapelici zgradi kaplanijo za duhovnika. Konjiški 
župnik Dietmar je po posredovanju patriarha priskrbel dovoljenje za gradnjo. V tem obdobju so 
graščaki pogosto gradili kapele in ustanavljali kaplanije, da so podložniki imeli krajšo pot k službi 
božji. Iz poznejšega časa so tudi znana nekatera imena stalno nameščenih duhovnikov: na primer 
kaplan Filip leta 1395 in 1432 kaplan Kancijan. 
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"razlastninjenemu" bivšemu konjiškemu lastniku. Sodeč po terminologiji listine iz 
leta 1369 pa Jamnik sploh ni bil "pravi" grad, marveč samo utrjeno selišče (gesezz)."" 
Tudi v razpolaganju z gradom po tedaj veljavni zakonodaji so bili Konjiški omejeni: 

niso ga smeli zastaviti, prodati, odtujiti kot poročno dajatev (verheyratten), po 
njihovi smrti brez dedičev (otrok) pa bi z Jamnikom spet razpolagali Viltuški 

oziroma drugi dediči Konjic. 

Poslej so nekateri Konjiški ob izvornem imenu nosili tudi ime novega bivališča 

Jamnika. Na primer Ortolfa V., umrlega leta 1369, je tako imenovala njegova vdova 
Ofmey, leta 1373: OFFMEYH(ER) RNORTOLFFSDES GONWICZER SELIG WITBE 

AU'Z DEM JAMNIK. Istega, 1373. leta, se je tako imenovala tudi sama (WITBE AU'Z 
DEM JAMNICHK). Tik pred smrtjo Leopolda, leta 1386, so novi lastniki Konjic - 

priženjeni Devinci (Haug je poročil Ano z Viltuša) - podelili Jamnik Hansu Sekožni. 

Leta 1432 sta posedovala Jamnik Bernhard Sachs in njegova mati Doroteja, bila sta 

tudi patrona kapele sv. Pankracija, ki je obenem očitno rabila za vaško cerkev. 
Kasneje je postal grad deželnoknežji, pripadajoča posest pa krški fevd. 

Zanimivi so bili Konjičani, ki so v zadnjih obdobjih svojega obstoja nenehno 

prodajali dedno posest. Pred letom 1339 so dokončno izgubili izvorni grad v 
Konjicah in so se bili prisiljeni preseliti. A niso odšli daleč, novi dom so našli na 

gradu Jamnik pri Zrečah, ki pa je bil tedaj fevd Viltuških kot novih imetnikov 

konjiškega in freudenberškega gradu. S Henrikom lil. in Leopoldom VIL so v gradu 
Jamnik okoli leta 1400 izumrli. Preostalo rodbinsko posest okoli Jamnika so 

podedovali bistriški gospodje (Slovenska Bistrica).81 Leta 1477 se Jamnik v virih 
poslednjič omenja kot castellum Jamnik. 

Tudi o dvorcu Jamnik ni več sledu. Stal je ob vznožju grajskega griča v Novi Dobrovi 
pri Zrečah, poleg današnje Pavlakove domačije, v neposredni bližini grajske kapele 

sv. Pankracija. Začetek graščine moramo nemara iskati, v letu 1369. omenjenem 

sedežu Jamnik. Od leta 1533 pa do 1559 je bila posest v rokah Osvalda, od 1580. pa 
Krištofa Pragerja, rodovine, ki je pozidala dvorca Pragersko in Prebold. Nadaljnji 

*" D. Kos, Med gradom in mestom , str. 75; seveda je še nekaj drugačnih mnenj o tem, kakšen termin 
je najprimernejši. 
" Prav tam, stran 75. 
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lastniki Jamnika so bili med leti 1620 do 1716 Fuhrerji, pl. Fiihrenbergi, ki so dobili 

svoj naslov pl. 1621.; na slovenskem Štajerskem so posedovali še graščine Tabor pri 

Vojniku, Ranšperk in Galenhofen. Fuhrerji so bili nemški državni vitezi in so se kot 

vojaška rodbina odlikovali v boju s Turki ob slavonsko-turški meji. Krištof, ki mu je 
cesar 1621. podelil naslov plemeniti, je bil poveljnik varaždinskega gradu. Leta 1685 

je umrl na Hrvaškem. Erazem Fuhrenberg je bil 1692. pokopan v družinski 

grobnici, v zreški župnijski cerkvi. V graščini je Fuhrenberge nasledila kot lastnica 
baronica Julijana Kulmer, ki ga je kupila leta 1716. Njej so sledili Janez Nepomuk 
VVeismann, od leta 1771, Maks pl. Leuzendorf, od leta 1802, in Jožef Steinauer, od 

leta 1850 dalje. Kdaj je graščina propadla, ni znano. Ostanki leta 1783 opuščene in 

leta 1911 rastreljene grajske kapele sv. Pankracija, ki je stala tukaj v neposredni 
bližini, so po pripovedovanju domačinov okrog 1941. predelali v klet. O dvorcu ni 

več sledu. 

Približno podobo o nekdanji stavbi nam pripoveduje le Vischerjev bakrorez, ki kaže 

pravokotno, dvonadstropno stavbo, z dvema prezidanima oglatima stolpičema ob 
vzdolžnih stranicah. Pred njo je obzidan vrt z manjšo stavbo na vogalu, v ozadju pa 

srednjeveška kapela sv. Pankracija; njene pred leti še vidne ostanke je nadrobneje 
opisal Stegenšek. Na terenu so še sledovi nekdanjih ribnikov, ki jih na Vischerjevi 

upodobitvi ni videti.82 

Krški ministeriali - lastniki Lušperka 

Na strmem grebenu Loške Gore nad sotočjem Dravinje in Ljubnice, severno od 
Zreč, so razvaline gradu Lušperk oziroma Lošperk (Luschberg), ki so ga upravljali 

krški ministeriali, gospodje Lušperški. S tega gradu izvira vitez Henrik Lušperški, 
ki je bil leta 1279 priča, ko je marenberški samostan kupil od Ulrika Mariborskega 

nekaj posestev. Leta 1305 sta Konrad Mariborski in njegova žena Pendit - Benedikta 

prodala svoj delež utrdbe Lušperk - Lusperche vitezovemu stričniku Godfridu 

Mariborskemu. Godfridovi nasledniki sojo ohranili do leta 1376, nakar jo je krška 

škofija vzela nazaj. Bila je potemtakem krški fevd."3 Ko je Jože Curk ocenjeval prvo 

"21. Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, str. 55; I. Jakič, Vsi slovenski gradovi, str. 143. 
831. Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, str. 75 in 76. 
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izdajo Stoparjevega dela, je omenil, da je Lušperk šele 1331 z nakupom prišel v last 

krške škofije. Grad je stal severovzhodno od Zreč, v okviru deželskega sodišča 
Vitanje, na severnem obrobju ogromnega krškega zemljiškega kompleksa, ki so ga 

vil. stoletju Askvinci poklonili benediktinskemu samostanu v Krki in je imel 
izjemen prometni pomen. Relativno manj pomemben grad je nastal v 

kolonizacijsko-upravne namene, ni pa zanesljivo, kdo ga je postavil. Kot prometno 
in strateško slepo črevo mu je pripadalo le ustrezno majhno zemljiško gospostvo. 

Ko se je omenjal prvič v imenu Henrika, ki je leta 1279 pričal na mariborskem 

gradu, je bil glede na njegovo javno pričevanje do leta 1325, ko je najbrž umrl, 
vedno v družbi vsaj enega od vitezov iz Maribora. Zato smemo domnevati, da je bil 

eden od Mariborskih. Henrik je bil v listini kot priča uvrščen celo na prvem mestu, 

pred Ulrikom iz Maribora, Rajnprehtom s Hompoša, po enem Viltuškem in tako 

naprej. Njegov dvig ni bil toliko posledica statusnega vzpona kot večje starosti in 
viteškega naslova, ki ga v 80. letih še ni imel. Zanimivo je, da nikoli ni sopečatil. 
Henrik in njegovi potomci, ki jim je bil kot stranski veji Mariborskih prepuščen v 

bivanje le skromni Lušperk, so ostali v njem tudi po letu 1305. Osebno ime Henrik 

pri glavni veji Mariborskih ni bilo tradicionalno, toda Konradov sin ga je vendarle 

nosil (1307-1355). Tako je identifikacija Henrika z Lušperkom potrjena tudi po tej 

poti. Morda so bili prav Mariborski tisti, ki so na svojem krškem fevdu zgradili 

gradič, a ne veliko pred sredo 13. stoletja. 

Leta 1325 se je v Mariboru pojavil Wernher z Lušperka, leta 1327 pa je v Kranju za 
Friderika Žolneškega pričal Nikolaj Lušperker. Oboje, prisotnost daleč na 
Kranjskem in končnica "-er" govorita o službovanju pri Žolneškem in nestalno, če 
sploh še, bivanje v Lušperku. Zanesljivo je bil Henrikov sin le Peter, v javnosti se je 

pojavil leta 1333. V kakšnem sorodstvenem odnosu so bili Lušperški od Henrika 
dalje, ni mogoče zanesljivo ugotoviti. Leta 1363 in tudi dve leti kasneje se je v 
listinah pojavljal Johan z Lušperka, za njim pa je leta 1376 veja izumrla. Krški škof 
je Lušperk obdržal zase in ga ni več podeljeval v fevd. Leta 1387 v Celju bivajoči 
Viljem Lušperher ni bil nujno v sorodu z Lušperško-Mariborskimi, še posebej, ker 
je bil njegov grb povsem netradicionalen, brez vsake zveze z Mariborskimi (govoreči 
grb: ris na hribu = Luchs - berg). Ni izključeno, da je bil v celjski službi. Morda je 
bil do leta 1376 samo uslužbenec Lušperških. Po njihovem izumrtju pa je zapustil 

grad in se udinjal pri Celjskih. Na njegovo prejšnje bivališče, "izvor", je spominjalo 
ime. Isti je leta 1394 prodajal svaku Viljemu Lambergerju večjo posest na 
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Gorenjskem, ki jo je morda dobil kot doto od žene Andel, a je bila fevd Celjanov. 
Zagotovo je Viljem do tedaj prešel med celjsko klientelo, Celjski pa gradu niso nikoli 
prejeli v fevd."4 

RAZVALINE GRADU LUŠPERK 
Vir. Zavod za varstvo naravne in kulturne 
dediščine Celje 

Da je grad bil fevd krške škofije, zvemo, ko je bil leta 1430 krški škof Ernest Awer v 
svojem vitanjskem gradu in je kot priča v neki listini omenjen njegov lušperški 

oskrbnik Nikolaj Levvpacher. Leta 1433 se utrdba navaja kot vest Lusperch. V 

urbarju krške škofije, ki ga hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu, se 1502 utrdba 

že omenja kot opustelo - der purgstal - gradišče, ki se je kmalu spremenilo v 

M D. Kos, Med gradom in mestom, str. 83. 
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razvalino. Leta 1542 je omenjen že kot gospoščinski urad. Nazadnje se omenja grad 
v konjiški krstni knjigi 17. februarja 1611: sup Arce Lushperk. 

Grajsko jedro, kjer je bilo na začetku 20. stoletja delno še čutiti potek zidovja, je zdaj 

povsem razrušeno, tako da je ugibanje o njegovi prvotni podobi prazno. Jedro 

obdaja mnogokotno obzidje, debelo okrog 1,10 metra, ki je podrto le na 
jugovzhodnem vogalu, drugod pa ponekod še sega do višine 6 metrov. Približno 2 

metra pod vrhom se zid za okrog 20 cm stanjša, tako da je tu vidna polica; nanjo so 

se pač naslanjali oporni tramovi lesenih obrambnih hodnikov, saj so okrog 1 meter 

nad njo vidne redi tramovnic. Na nekaterih mestih so police prekinjene z ožjimi 

pasovi, kjer sega zid v svoji normalni debelini do vrha. Na obeh straneh je zid predrt 

s trapezastima odprtinama, kritima s prekladama iz kamnitih plošč, ki sta nekdaj 
rabili za vhoda. Zid je zidan iz grobih, horizontalno položenih lomljencev iz 

pohorskih starih kamenin. Znotraj je zidan, napolnjen, malta pa je rumenkasta, 

pomešana z opečnim drobirjem. Grad je obdajal obrambni jašek, ki je delno še 

viden."5 

Kdo so bili zemljiški posestniki Zreč in bližnjih naselij v 

poznem srednjem veku? 

V Zrečah so bili vseskozi prisotni konjiški gospodje. Kmalu so se jim pridružili 
kartuzijanski menihi iz Žič. Seveda so posest obvladovali le tisti gospodje z razumno 

gospodarsko politiko, dokler je bil njihov odnos do podložnikov primeren in pa do 

tedaj, ko njihova darežljivost ali pa zapravljivost nista presegla ekonomskih 

možnosti. Prodaje, menjavanje, darovanje, predvsem za cerkev, so privedli do 
velikih, lahko bi rekli zmešnjav, saj so se na primer na enem gospostvu v kratkem 

času izmenjali najrazličnejši lastniki. Pasi oglejmo nekaj najbolj izrazitih kaotičnih 

primerov tega na obravnavanem področju. 

Po smrti gospoda Ortolfa III. (1329), ki je bil poročen z Diemoto, se je posest 

Konjiških vedno bolj manjšala in rodbina je zato izgubljala na moči in ugledu. 

Preostalo posest pa so upravljali vsi trije bratje: Ortolf, Henrik in Leopold. Ortolf je 

851. Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, str. 76. 
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umrl v letu 1370 in je bil pokopan v konjiški župnijski cerkvi. Njegova vdova 

Evfemija pa je s svakoma, Henrikom in Leopoldom, naredila leta 1373 mašno 
ustanovo v konjiški cerkvi. 

Konjiški so si nato zgradili nov sedež v Jamniku pri Zrečah. Leta 1368 sta brata 
Henrik in Leopold kupila od mariborskega, Žida Mošeja, posest pri Zrečah, ki jo je 

prej imel Dietleib s Kozjaka pri Mariboru. Nakup je v letu 1372 potrdil vojvoda 

Albreht III. Jamnik je bil tedaj namreč fevd Viltuških, k njemu je sodila tudi fevdna 
zemlja krške škofije.V letu 1389 je umrl Henrik in ostal je le še Leopold, ki je 

pospešeno prodajal svojo posest ter tako manjšal rodbinsko oziroma fevdno zemljo. 

Leta 1389 je na primer zamenjal s Hugom Devinskim vas Osredek pri Jamniku in 

dvorec v Zrečah za vas Pobrežje pri Konjicah. S svojo ženo Nežo sta se izkazala za 
velika dobrotnika žičke kartuzije. Naslednjega, 1390. leta, je dvakrat podelil in 

prodal zemljo v okolici Zreč in v Konjicah."'' Malo pred smrtjo, leta 1397, je Leopold 
pri oltarju sv. Martina v Egidijevi cerkvi v Zrečah naredil ustanovo za vzdrževanje 

večne luči in je zato ustanovi prepustil travnik z letnimi dohodki dveh mark 
denarja. Z dohodki so morali vzdrževati večno luč, za kar je moral skrbeti 

tamkajšnji cerkovnik, ki je prejemal letno po dvajset denarjev za nagrado. Beneficiat 

na Jamniku, Filip, je bil dolžan pri omenjenem oltarju opravljati obrede, kot je to 
določala ustanovna listina, za nadzornika nad ustanovo je bil imenovan žički 

konvent. V primeru zanemarjanja dolžnosti, ki jih je predpisovala ustanovna listina, 
je smel žički samostan koristiti vse dohodke z zgoraj omenjenega travnika. Po 

njegovi smrti je bila posest Konjiških v Jamniku do leta 1437 v lasti družine 

Bistriških, ko so ti izumrli. Njihovi dediči so bili Walter Safner, Erazem Viltuški in 
Peter Gradner. Kot smo ugotovili, je bila za dušno pastirske potrebe še kako 

pomembna cerkvena ustanova. Ne samo za potrebe plemstva, ampak za večje število 

kmečkega prebivalstva, saj so konec srednjega veka v Zrečah že imeli kaplanijo, ki 
ji je pomagal stalni beneficiat v Jamniku. 

Tudi bližnja žička kartuzija si je na področju Zreč pridobila razmeroma veliko 

posest. Tako je ptujski gospod Friderik 23. oktobra 1272 na prošnjo kartuzijanskega 

priorja Jakoba dal samostanu vso pravico do vinograda z imenom "Zoboti" v 

Jože Mlinarič, Kartuzije Žiče in Jurklošter. Žička kartuzija okrog 1160-1782. Založba obzorja, 
Maribor, 1991, od str. 7 do str. 559. Navajam: Mlinarič, Kartuzije Žiče in Jurklošter... 
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Spodnjih Zrečah (de inferiori Reschach). Friderik je menihom dovolil, da so na 

kraju "Tvpelnik" smeli povečati svoj vinogradniški kompleks, kraj je bil v bližini 

Zreč.*7 

V letih 1254 do 1293 je znana vrsta sporov med kartuzijani in sosednjimi 
zemljiškimi gospodi, ki so si radi prisvajali samostanske posesti, jim jemali letne 

dohodke ter prizadevali menihom najrazličnejše krivice. Spori so bili največkrat 
razsojeni v korist menihov in mnogi krivičneži so krivico spoznali, se pokesali ter 

dali samostanu odškodnino. Izrazit primer takšnega kesanja je bil 20. junija 1281, 

ko je Henrik Freudenberški dal poklicati k sebi v Zreče priorja Rudolfa, nekdanjega 

predstojnika Jakoba, meniha Ortolfa in Ludvika ter konversa Nikolaja. Pred pričami, 
med katerimi se tudi omenjajo konjiški vikar Hugo, Henrik Lindeški in konjiški 

sodnik Martin, je Henrik izjavil, da sta njegova sorodnika, pokojni oče in brat, 

skupaj z njim naredila žičkim menihom za tristo mark škode, ki jo želi zdaj 

poravnati. Zato je menihom podelil kmetijo na Dobrovi (im Ilard) pri Zrečah s 
pripadajočim gozdom, s travniki, pašniki in z vsem drugim, ter v Konjiški vasi 

sadovnjak, gozd in njive, kar daje po pol marke dohodkov na leto. Friderik se je z 
listino odpovedal vsakršni pravici do omenjene posesti.™ 

Konec 14. stoletja je nam že znani Leopold s svojo ženo Nežo žičkim menihom 
podaril "v svoje in svoje žene ter sorodnikov dušno dobro" izredno veliko posesti pri 

Zrečah in bližji okolici: dvor v Zrečah (hoff an Retschach), ki je stal pri cerkvi sv. 

Egidija, ter še drugi dvor, ki sta si ga z ženo pridobila z zamenjavo posestvi s 

pokojnim Hugom Devinskim in z njegovo ženo Ano, hčerjo gospoda Viltuškega. K 

dvoru pa je sodila naslednja posest: pet kmetij v Osredku, kmetija "im Sunevvecz", 

mlin na Dravinji pri Zrečah, kmetiji pod Bregom, kmetija na Dobravi pri Zgornjih 
Zrečah, pol hube (podložniška kmetija) na Resniku, kmetija, ki jo je koristil "der 

Pevvernik", pol kmetije, ki jo je imel "Bevver", kmetijo na kateri je živel Tomažič (der 

Tomasiez), dvanajst veder gornine na leto in vinograd z imenom "Žid" (Jud).89 

Mlinaric, Kartuziji Žiče in Jurklošter, str. 70. 
"* Prav tam, str. 72. 
*® Glej Pavel Blaznik, Historična topografija Slovenije II, Maribor, 1986. 
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Dvor pri Zrečah sta brata Henrik in Leopold Konjiška kupila od Žida Mošeja, vnuka 

Izzerlina iz Maribora. Ta jim je v letu 1368 za 244 goldinarjev podaril svoje imetje 

(di gut) pri Zrečah, (datz Retschach) pod Zreškim gradom (Freudenberg) in kar je 
bilo prej last Dietleihe s Kozjaka (severno od Maribora). Za to posest je dal vojvoda 

Albreht 111. leta 1372 novemu lastniku zaščitno pismo. Drugi dvor pri Zrečah s 
petimi kmetijami v Osredku pa sta si Leopold in njegova žena Neža pridobila od 

Huga Devinskega. 6. septembra 1389 je Hugo z ženo Ano omenjenima izročil vas 
Osredek, ki "je ležala tik Jamnika" (dorf Ozzrednieh daz gelegen ist aller nachst ob 

dem Jamnik) in je štela pet kmetij, ter dvor "tik Zreč na Dobravi" (aller nast pey 
Retschach am Haerd), ki gaje tedaj koristil neki Henrik, za pet konjiških kmetij v 

vasi Pristava tik Konjic. Do dvora in pripadajoče posesti so uveljavljali svoje pravice 
nekateri sorodniki Konjiških, tako brata Andrej in Albreht Bistriška, ki sta se za 

odškodnino sto dvajset talentov odpovedala vsem naslednjim pravicam do zemlje. 
Žički kartuzijani so šele po plačilu zgornje vsote postali pravi gospodarji posesti. 

Svoje pravice pa so uveljavljali še brata Albreht in Jurij ter Popel Vitanjski, ki pa so 

se po vsej verjetnosti tej svoji pravici odpovedali, ne da bi od menihov zahtevali 

odškodnino. 

Nekaj mesecev pred svojo smrtjo je prior Krištof kupil od Popla Vitanjskega za 22 

funtov dunajskega denarja dvor v Zrečah (oze Reczah), kar je Vitanjski imel v zastavi 
od Leopolda Konjiškega. Listina pravi, daje Popel posest prodal "hern Christoff... 

prior dez ganczen orden von Chartus und awch dez chlosters cze Seycz".9" V letu 
1402 je prior Štefan svoji ustanovi zopet povečal posest. 14. oktobra je Maruša 

(Marusgscha), vdova Kolomana iz Zgornjih Zreč, v prisotnosti črešnjevskega 
župnika Filipa (Philipp pharrer zvv Cherpach) Štefanu (hern Stephan prior vber ali 

Carhusser orden vnd auch prior zw den czeiten des goczhaus ze Seyez) prodala za 

33 mark dunajskega denarja, kmetijo in domec v Zrečah (ze Retschach). Če 

nadaljujemo opis širitve posesti žičkih menihov na področju Zreč, so vzroki v 

zanimivih kupčijah in daritvah, ki pa niso bile vedno čiste. 

Maja in junija 1487 je v imenu oglejskega patriarha škof Peter iz Caorlija obiskal 
Štajersko ter je posvečal cerkve in oltarje, ki so jih onečastili Turki. Dnevnik 

911 Mlinaric, Kartuzije Žiče in Jurklošter, str. 170; Glej tudi A. Stegenšek, Konjiška dekanija, Maribor, 
1909, str. 268. 
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škofovega tajnika Paola Santonina nam omenja kraje na širšem območju žičke 

kartuzije oziroma njena posestva, ki so jih pred tem opustošili Turki. Tako se je škof 

29. maja nahajal v Stranicah in v cerkvi sv. Lovrenca posvetil dva onečaščena oltarja 
in pokopališče. 

Pod priorjem Jernejem je samostan pridobil veliko zemlje, ki je bila last različnih 

ljudi. Iz leta 1432 sta ohranjeni kar dve kupoprodajni pogodbi. Ena je zanimiva za 

naše obravnavano območje, ko je 11. maja kaplan kapele sv. Pankracija v Jamniku, 

Kancijan, s privoljenjem viteza Bernarda Sachsa in njegove matere Doroteje prodal 

žički kartuziji kmetijo pri Konjicah (an der Wurczen ob Gonobicz). V listini, ki jo je 

pečatil konjiški oficial Nikolaj, se prodajalca posesti imenujeta začetnika te kapele 

in beneficija. Ves čas druge polovice 15. stoletja je opaziti, da so imeli žički menihi 

tesne gospodarske stike z mariborskimi Židi, ki pa so bili za marsikoga tudi 

neprijetni. Tako lahko razberemo, da se je pred letom 1479 pri mariborskem Židu 

Hayginu, Gedleinovem sinu, zadolžil Matej, žički oskrbnik iz Zgornjih Zreč, ter je 

Židu zastavil štiri vinograde. 

Leta 1527 so žički menihi popisali število podložnih družin in število svojih 

uradnikov ter poslov. Za urad Zreče (das ambt zu Retschach) je bilo zabeleženih 31 

družin. V letu 1542 je prior pri deželi Štajerski napovedal samostansko premoženje 

ter ga ocenil (opisal bom le stanje za območje Zreč): gornino za Zreče, ko so za en 

vinograd pri Zrečah ocenili vrednost 40 funtov. Skupaj z vrednostjo ostalih posestev 

so imeli menihi razmeroma ugoden položaj. Toda že prior Herman si je za potrebe 

samostana leta 1559 izposodil denar pri Ivanu Treunerju in Ožboltuu Pragerju z 

Jamnika pri Zrečah. Dokument z dnem 21. aprila govori, da je Treuner Hermanu 

posodil 600 goldinarjev za "posojilo" deželnemu knezu, za obrambo pred Turki, za 

kar je prior Treunerju zastavil kmetije, vinograde in žitno desetino v Zgornjih in 

Spodnjih Dramljah in v okolici, k temu pa še štiri kmetije z ribolovnimi pravicami 

na Savinji, od Toplic do Zidanega mosta. Ta posest oziroma dohodki pa so kasneje, 

po Ivanovi smrti, prišli v roke njegove vdove Katarine, rojene I lelfenberške, po njeni 

smrti pa na Ivana Helfenberškega, oskrbnika celjskega glavarstva in vicedomskega 

urada. Znano je tudi, da si je prior Herman leta 1559 sposodil pri Ožboltu Pragerju 

z Jamnika 1000 goldinarjev za "poravnavo zahtev deželnega kneza", za kar mu je 

prior zastavil desetino in podložnike v bližnjih Zrečah. 



Občina Zreče v času in prostoru 111 

Leta 1570 je postal vrhovni upravitelj obeh, žičke in jurklošterske kartuzije, Otolin 

Scazuola, doma iz Cremone. Mož je bil zanimiv, ker je vodil različne gospodarske 
pravde, tako za kartuzijane kot tudi v lastnih zadevah in zvit kakor je bil, je ponavadi 
tudi zmagal. Srečujemo ga pri različnih pravdnih dejanjih okoliških zemljiških 

gospoščin tistega časa. Otolin je bil vrhovni upravitelj obeh kartuzij do konca leta 
1579, ko si je kartuzijanski red pridobil za slabih deset let obe postojanki zopet 
nazaj in je bil za rektorja postavljen kartuzijan Primož Jobst. Kako se je Otolin 
okoriščal in premeteno posloval, vidimo iz naslednjega primera: pri Zrečah so bili 
menihi lastniki vinograda, ki je nekoč dajal letno po deset do dvanajst štrtinov, v 
zadnjem času pa so dobili od njega le po štiri štrtine. Zemljo so Žički obdelovali 

deloma na lastne stroške, deloma pa sojo bili dolžni obdelati podložniki na tlaki. K 
vinogradu je sodila preša (presshaus), ni pa bilo kleti, zato so morali gornino in 

desetinsko vino ukletiti v tujih kleteh. Otolin se je v Zrečah močno okoristil s 
samostansko zemljo; zato smo se nekoliko več posvetili njegovi značajski 

naravnanosti. Nekemu podložniku v Zrečah je preprosto odvzel hubo in na njej 
pozidal večje poslopje, ki naj bi ga zidali podložniki na tlaki. Nato je Otolin zgradbo 

ponujal opatu za 600 goldinarjev, ki naj bi bila po mnenju izvedencev vredna le 400 
goldinarjev. Opat je menil, da bi bila zgradba za Žiče zelo koristna, saj bi se dalo v 
njej spraviti žito in vino, pač pa bi poslopje morali preurediti. Opat Jurij je imel še 
mnogo problemov, tudi ko Otolin ni bil več oskrbnik, čeprav je želel imeti z njim 
razumni dialog. Opat je Otolinu očital, da si je napolnil svojo mošnjo, češ da je imel 

na leto 4000 do 5000 goldinarjev dohodkov, ni pa plačeval davkov in izpolnjeval 
drugih denarnih obveznosti. Očita mu na primer, da je od podložnikov jemal 

namesto tlake denar in da je zakupnino od gornine in desetine ter drugega vtaknil 
v svoj žep. Otolin pa je opata tožaril na različne naslove, tudi deželnemu knezu, ki 

je nato od opata dvakrat zahteval, naj Otolino zgoraj omenjeni dolg iz časa uprave 
kardinala Delphina povrne, kakor se je za to v pogodbi zavezal. Opat je čutil potrebo, 

da odgovori na Otolinove očitke in neresnične trditve in je to storil v dolgem pismu 
deželnemu knezu. Kako je opat sovražil Otolina, je razvidno iz njegovih besed, ko 

ga zmerja za "zoprnega tujca". Opat se je pritoževal tudi nad stanjem v Žičkem 
dvoru v Mariboru, glede dvora v Zrečah in še nad vrsto drugih reči. Otolin pa se je 
pred deželnim knezom skušal oprati vsakršne krivde. Pritoževal se je, da mu je opat 

želel odvzeti dvor v Zrečah, češ da ga je imel od žičkega samostana v zakupu po 
kupnem pravu, in zatrjeval, da mu je opat pripravljen dati manjšo vsoto, kakor pa 

je dvor vreden. Otolin je terjal za dvor 500 goldinarjev in če tega denarja ne bi bil 
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dobil, potem gaje nameraval dati komu drugemu. Deželni knežje pri opatu Juriju 

posredoval, zato je opat v odgovor v pismu pokazal ves gnev do Otolina kot človeka, 
saj ga zmerja kot "tujca, ki Nemcem ni naklonjen"... Iz pisma veje celo bojazen, da 

ne bi morda Otolin odšel neporavnanih računov iz dežele. V sporu je zmagal Otolin, 
saj mu je opat moral izplačati vsoto dolga iz leta 1572. 

Žički menihi so imeli tudi popis letnih dohodkov z urbarialne zemlje. Opat Jurij 

navaja, da je cenitev le približna. Žito so merili v škafu po kašči, ki je meril pol 

graške četrti (graška četrt je 78,72 litra). Desetina pri Zrečah je bila izračunana 

takole: pšenice 25 graških četrti = 1968 litrov; rži 25 graških četrti = 1968 litrov in 

ovsa 10 graških četrti = 487,2 litra. Gornina pri Zrečah je znašala: 1 in pol štrtina 
ali 600 litrov. Podložniki so vozili vino v samostan v času tlake. 

Vinska desetina: za urad Zreče je znašala osem štrtinov ali 3200 litrov, ki so jih bili 

domači podložniki dolžni na samostanskih vozovih prepeljati v kartuzijo, in tedaj so 
dobili jed in pijačo. Opat Jurij navaja, da do tedaj pri pobiranju vinske desetine ni 
bilo pravega reda, kajti skupaj so zbirali belo in rdeče vino, česar pa v prihodnje ne 
bi bili smeli delati. Žički samostan je imel tudi pravico lovljenja rib, med drugim v 
dveh potokih pri Zrečah. Imenovan je samo potok Koprivnica. Rib je bilo v potokih 

več vrst; omenjajo se na primer postrvi in bele ribe. 

Prvi zelo skromni pisani viri o življenju prebivalstva in različnih dejavnostih se 
pojavijo že v 10. stoletju, bolj konkretni opisi pa so znani z nastankom gradov v 

okolici Zreč, ko so napisani in ohranjeni tudi prvi urbarji. Iz njih je razvidna vsaj 
delno kmečka pa tudi obrtniška dejavnost tamkajšnjega prebivalstva v srednjem 

veku. Dokaj obsežne fevdalne posesti na zreškem ozemlju so upravljali različni 
ministeriali koroške krške škofije. 

Vasico Resnik smo že omenjali, da so jo kmetje obdelovali že leta 1389, naslednje 

leto pa so nekatere kmetije tod postale del posestev žičke kartuzije in kmetje njihovi 
podložniki. Na dokaj visoke lege in ne preveč rodovitno zemljo je v srednjeveški 

naselitvi ljudi privabila najbrž živinoreja. Živinorejski produkti so bili namreč v 
srednjem veku mnogo bolj cenjeni in tukaj jih je bilo več ter so predstavljali 

važnejši del prehrane kot pa danes. Dobičkonosnost in vrednost živinoreje je 

poznala tudi cerkev, o kateri vemo, da je dajala včasih živino v fevd. A da bi jo 
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pospešili, so fevdalni posestniki uvedli švajge. Prve omembe živinoreje zasledimo že 
v viru iz leta 1352. Le-ta navaja pod Skomarjem devet švajg, ki jih je na tem ozemlju 

ustanovila krška škofija.91 Švajge so bile v živinorejo usmerjeni kmetijski obrati s 
stalno naselitvijo. V prvi vrsti so bile namenjene preskrbovanju gospostva z 

živinorejskimi izdelki. Ovce so zaradi volne redili skoraj v vsaki hiši, ravno tako 
svinje in kokoši. Koze so imeli le najrevnejši. S stalno naselitvijo teh krajev je 
povezano tudi krčenje gozda v njive in travnike s trebljenjem ali požiganjem. Tako 
pridobljene površine so na Pohorju imenovali frate. Z uvajanjem ornega 

poljedelstva pa so postajale njive čedalje bolj stalne. Vse do konca 19. stoletja so 
uporabljali ralo, ki zemlje ni obračalo, ampak le drobilo. Na Pohorju so ga imenovali 
kavelj. 

Na južni strani Pohorja pa hrani zreška oziroma Dravinjska dolina že mnoga 

pričevanja stare kovaške tradicije in skupaj z njo tudi vrsto zanimivih vodnih 

pogonov. Zaradi zemljepisne lege, ki je dolino nekako odrezala od ostale okolice, je 
šlo življenje precej svojo pot. Od najstarejših najdišč in časov, ko so tukaj Rimljani 

zgradili naselbine, o čemer smo že pisali, sledi obdobje, ki ni radodarno z viri, zato 

lahko le slutimo življenje v različnih odtenkih. Kljub temu redki viri od 10. do 14. 

stoletja, še več pa v 16. stoletju, razkrijejo marsikaj. Tudi to, da so leta 1533 lastniki 
gradu Jamnik na koncu doline ob hudourniški Dravinji zgradili kovačijo, ki jo lahko 

imenujemo začetnico kovaštva.92 

91 Ivan Gams, Pohorsko Podravje - razvoj kulturne pokrajine, SAZU Ljubljana, 1959, str. 111. 
"2 Albert Struna, Vodni pogoni na Slovenskem, Ljubljana, 1955, str. 365. 
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VIL SLIKOVITE CERKVE NAD ZRECAMI, 

ZGRAJENE V 17. IN 18. STOLETJU 

Umetniške zvrsti in njihovi avtorji 

Medtem ko je bila v srednjem veku razvita romanska arhitektura, v tem stilu je bila 

zgrajena zreška cerkev sv. Egidija, se je od konca 16. do druge polovice 18. stoletja 
uveljavljal umetnostni stil barok. Bil je uradni slog protireformacije oziroma 

rekatolizacije in se je v 17. stoletju navezoval na renesanso, katere umirjeno 
skladnost je stopnjeval do dinamične razgibanosti. V kiparstvu začnejo prevladovati 

prvine, ki posegajo v prostor, izražajo viharno gibanje, občutek za snovne vrednote 
ter preračunani svetlobni učinki in premagovanje težnosti. Od renesanse naprej je 

postal štuk (štukature) pomožna smer za plastično okrasje v notranjostih cerkva in 

je v baroku dosegel svojo največjo popolnost, tudi za imitacijo marmorja. Po 
oblikovni plati so se tedanji umetniki približali rezbarstvu, umetnostni zvrsti, ki se 

je v oltarjih razcvetela v najpomembnejšo likovno dejavnost 17. stoletja. Rezbarstvo 
je bila še posebej pomembna dejavnost, namenjena za opremo novih cerkva. 

Značilnost te zvrsti kaže, da je vsak spomenik delo druge roke. Skupno jim je le to, 

da v bogastvu okrasja poveličujejo božje osebe in svetniške junake, tako kot si je to 

zamišljal in želel človek 17. stoletja.1'3 

V številnih zlatih oltarjih po letu 1650 se je že nedvoumno napovedoval barok. Žal 
so prav v tem obdobju avtorji nekaterih kiparskih del anonimni. V znamenju na 

Brinjevi gori so odkrili eno tako delo, Marijo s plaščem. Zavetnica je z 
dostojanstveno umirjenostjo ogrnila klečeče, po noši in gesti se zdi še renesančna 

žena visokega stanu, okroglega lica, z valovitimi lasmi jo je ožaril nasmešek, ki je 
nekako nov, ljudsko sproščen in vnaša v delo dinamiko nastopajoče nove dobe.!l4 

Kot primer korenitejšega opuščanja tradicij 17. stoletja so kipi prižnice v cerkvi sv. 

Lamberta na Skomarju (prav v drobni plastiki nekaterih štajerskih prižnic je najbolj 

m Ferdo Šerbelj, Umetnostni spomeniki v občini Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica 
I.,1982, str. 186-218. 
94 S. Vrišer, Baročno kiparstvo ... str. 20. 
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opazna razlika s predhodno, na arhitekturo vezano plastiko zgodnjega baroka), ki 

prekinjajo z ustaljeno vrsto stoječih evangelistov, gibanje sleherne figure je različno 
od druge, postave preraščajo niše in težijo po stiku z dogajanjem v prostoru. Kako 

tudi podeželje zajema vrednotenje plastike po njenem kakovostnem merilu, 
zgovorno priča veliki oltar v Martinovi cerkvi nad Zrečami. Nastavek v neupognjeni 

tlorisni obliki s po dvema stebroma ob glavni in atični niši ter ravno, golšasto gredo 

je opremilo s plastiko kar četvero kiparskih rok, če odštejemo petega mojstra v 19. 

stoletju. Prva kaže z angelskimi glavicami in sadnimi obeski na deblih stebrov na 
tradicijo 17. stoletja; drugi po vrsti se zdi avtor dveh figur na krilih oltarja, 

okrašenih z akantovim ušesjem. Njuna obravnava (draperija, drža) bi po Reissovih 

napotkih govorila o podeželskem delu.95 

V Martinovi podružnici nad Zrečami sta okoli leta 1664 nastala stranska oltarja 
Osvalda% in Lucije. O njiju je Stegenšek leta 1909 zapisal, da bi bila ponos vsakega 

muzeja. Čeprav sta sočasna izdelka iste vešče roke, se oba razlikujeta v podrobnostih, 
kot je na primer domiselna raba različnega rastlinskega in drugega okrasja. Čeprav 

pritegne predvsem zanimivo kiparsko okrasje, pa je žal predstava o mojstrih tega 
časa dokaj nejasna; prav tako niso znane njihove delavnice. V 18. stoletju je znanih 

že več avtorjev. Nekaj slikarjev se je podpisalo na svoja dela, tudi listine so ohranile 
nekaj imen in v zadnjih treh desetletjih so raziskave umetnostnih zgodovinarjev 

iztrgale pozabi prenekatero ime. Številni ohranjeni kiparski in slikarski izdelki pa so 

omogočili številne primerjave. S prizadevnim raziskovanjem Sergeja Vrišerja je v 
veliki meri razjasnjena kiparska dejavnost baročnega časa na slovenskem 

Štajerskem.97 Številni oltarji in drugi kiparski izdelki niso več brez imen. 

Na ta način sta bila odkrita pomemben štajerski kipar Janez Gregor Božič,9" doma 
iz Laškega, in Mihael Pogačnik iz Konjic. Oba pripadata izraziteje naslednjemu 

95 Franc Krištof Reiss (umrl 1732), kipar in rezbar v Mariboru, znan s svojimi oltarnimi nastavki na 
koncu razvoja "zlatih" oltarjev 17. stoletja. 

Ime Osvald je nemškega izvora. Slovenci so ga preimenovali v Ožbalt ali Ožbolt. Z imenom Ožbolt 
se je priljubil tudi vernikom Zreč in okolice. 
91 Podrobnosti v: Sergej Vrišer, Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem, Založba obzorja Maribor, 
1963. (navajam: S. Vrišer, Baročno kiparstvo ...). 
98 Omenjam le tiste kiparje in slikarje, ki so bili kakorkoli povezani z gradnjo in opremljanjem 
sakralnih spomenikov v današnji občini Zreče. 
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obdobju baroka. Kot rezbarja sta se predstavila s plastičnim okrasjem v atiki in 

glavni niši Martinove cerkve. Vsak po svoje sta vnašala v dotedanje delo nove 

značilnosti in kvalitete. 

Gregor Božič je bil znan kot kipar, ki je z veliko pozornosti oblikoval psihične poteze 
sleherne, še tako neznatne figurice, in ob tem ni pozabil na razpoloženjsko 
uglašenost celote. V takem razpoloženju, s poudarjeno individualnostjo in otroško 
ljubkostjo, je zasnoval tudi šest puttov v atiki velikega oltarja v cerkvi sv. Martina. 

Medtem je drugi kipar, Mihael Pogačnik,w uresničil ideal slikovitih oblik, za kakršne 
se je navduševalo baročno podeželje. To je razvidno iz številnih ohranjenih del, ki 
so raztresena po velikem delu slovenske Štajerske. Med temi je pomembna figuralna 
skupina v niši velikega oltarja v Martinovi cerkvi. 

Iz sorodne rezbarske tradicije kot je izhajal Pogačnik, je zajemal njegov mlajši 
sodobnik in prav tako konjiški tržan, Franc Zamlik. Pripadal je drugemu 
razvojnemu obdobju baroka, torej od 1715. dalje. Posebej je treba omeniti figuro 
putta, ki bogati številne Zamlikove oltarje, pri tem pa ima povsem stereotipen obraz 
s prav karikiranim izrazom. Nasploh kažejo Zamlikovi liki značilne poteze 
primitivnega podajanja čustvenosti, vendar so polni prekipevajočega razpoloženja. 
Ni pa mogoče trditi, da ne ustvarjajo kljub vsem pomanjkljivostim ob videzu celote 
močan vtis. Najboljše in hkrati največje Zamlikovo delo je veliki oltar v cerkvi sv. 
Neže. nastal v drugi četrtini 18. stoletja. In prav tu je scenski učinek oltarne celote 
največji, saj gaje Zamlik izpopolnil kar s štiriintridesetimi figurami. V isti cerkvi sta 
Zamlikova še stranska oltarja. 

Na koncu sprehoda po baročni umetnosti in njihovih avtorjih na območju Zreč ne 
moremo čisto zanemariti posebne vrste rezbarskih izdelkov. To so majhni votivni 
kipci domačih živali v božjepotni Marijini cerkvi na Brinjevi gori. Ne zaradi 
umetniške kvalitete, ki bi jo tu zaman pričakovali, pač pa zaradi njihovega pomena. 

*" Kipar Mihael Pogačnik iz Konjic, omenjen med leti 1709 in 1735, je na obravnavanem področju 
napravil naslednja dela: v župnijski cerkvi sv. Ilja je napravil dva kipa na oltarju južne kapele; v 
podružnični cerkvi sta njegovi figuralna skupina v niši velikega oltarja in en kip na prižnici; v župnijski 
cerkvi sv. Kunigunde sta kipa v velikem oltarju in v desnem stranskem oltarju; v cerkvi na Resniku kip 
Marije in kipa dveh svetnikov in v župni cerkvi na Skomarju je izdelal kipa dveh svetnikov. 
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Shranjeni so v niši na levi strani velikega oltarja; ko je šel vernik okrog oltarja, si je 
izbral podobo tiste domače živali, ki jo je priporočal v varstvo Marije. Figure živali 
so delo domačih rok in ne segajo dlje kot v prejšnje stoletje. So le primeri ljudskega 
rezbarstva, kakršno je vselej živelo ob visoki umetnosti. 

Podružnica, posvečena sv. Neži 

CERKEV SV. NEŽE NA VRHU HRIBA GOLIKA JE BILA 
ZGRAJENA V PRVI POLOVICI 18. STOLETJA 
Vir: KUD Vladko Mohorič. Zdravko Ivačič 
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Cerkev stoji na vrhu hriba Gotika. Leta 1717 je bila na prostoru današnje cerkve 

lesena kapelica, v kateri je maševal konjiški rojak Janez Strmšek. Cerkev so začeli 
graditi leta 1723. Stegenšek zanimivo opisuje glavni oltar: "Glavni oltar je bil 

narejen le za to cerkev. Njegovo ogredje leži v višini prezbiterija in tudi njegova 
širina in višina se lepo prilegata v prostoru. Ni bilo lahko napraviti oltarja, ki seže 

od stene do stene skoraj devet metrov in tudi toliko visoko; potrebno je bilo 
zapolniti več kot 80 kvadratnih metrov. Umetnik, Franc Zamlik iz Konjic, je postavil 

stebre na dvojne podstavke. Zaviti valji stebrov ne stojijo na isti višini ploskve, 
ampak so zamaknjeni. Na atiki stoluje Bog, obsijan z žarki. Venec iz malih angelov 

obkroža sveto glorijo. Štirje večji angeli klečijo v ogredju. V srednji vdolbini je Mati 
božja v oblakih, na zemlji pa sv. Boštjan, klečeča Neža in papež Fabijan. Ob straneh 

na stebrih stojita Peter in Pavel, nad obhodom okoli oltarja pa vzvišeno kraljujeta 

svetnici Lucija in Apolonija. 

Kako živo se obračajo angeli in svetniki s telesi, njihova gracioznost in dovršena 

oblačila, njihove oči, kakor da bi oživele, njihov duh notranje pobožnosti in vdanosti 
jim ne sije samo z obraza, temveč prešinja njihova čela in telesa. Priznati je treba, 

daje kipar izdelal prvovrsten oltar.1"" Osrednja skupina je sestavljena tako, da Marijo 

povezuje s svetniki in ustvarja celoto. Tabernakelj ima podobo lepega paviljona ter 
nekoliko zakriva glavno svetnico Nežo. Ves oltar je menda že od leta 1877 okorno 

prebarvan. 

Stranska oltarja sta delo istega avtorja. Imata kamniti oltarni mizi, v prostor razviti 
podstavek ter nastavek, ki ga nosi par pilastrov in par stebrov. Severni oltar je 

roženvenski, s kipi Caharije in Elizabete, Joahima in Ane, v atiki pa Marijin 

monogram med dvema angeloma. Južni oltarje posvečen Jožefu ter ima kipa dveh 
neznanih svetnic ter Apolonije in Barbare, v atiki pa Jezusov monogram med 

angeloma. Vse štiri slike z obeh oltarjev so delo Tomaža Fantonija iz leta 1877, ko 
je obnovil vse tri oltarje. Zanimiva je prižnica s tremi slikami. Janez Krstnik kot 

pridigar, Jezus, učitelj in apostoli, oznanjevalci vere. Vzhodno od cerkve stoji 

baročna kapela iz 18. stoletja. 

100 A. Stegenšek, Konjiška dekanija, Maribor, 1909, str. 88. 
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VELIKI OLTAR V CERKVI SV. NEŽE - 
IMPOZANTNO DELO FRANCA ZAMLIKA 
IZ KONJIC 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 

Cerkev sv. Martina nad Zrečami 

Pravilno usmerjena cerkev stoji na hribu na nadmorski višini 584 metrov. Cerkev 

sestavljajo pravokotna ladja, enako širok in nižji prezbiterij ter k njemu na severu 
prizidani prizmatični zvonik. Grajena je iz kamna in je ometana. Zunanjost cerkve 

je zelo preprosta. Pravokotna fasada vsebuje preprost portal, do katerega vodi pet 
stopnic in ga pokriva pultasta strešica. Ladja je v zahodnem delu v smeri severa 

nekoliko širša. Medtem ko je severna podolžnica ladje brez oken, ima južna 
poznogotski portal s posnetim robom in originalnimi vratnicami. Prezbiterij ima v 

južni steni okno, v zaključnici pa okroglo lino. Je nerazčlenjen, pokriva ga banja z 

dvema paroma in v zaključku s tremi globokimi sosvodnicami. Tlak v cerkvi je iz 
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marmorja. Na slavoloku sta letnici "17IHS39" in "Prenovljena leta 1923." Tam, kjer 

je iz prezbiterija vodil portal v zvonico - zakristijo, je letnica 1686. Vzhodno od 

zakristije je polžasto stopnišče v zvonik. 

Veliki oltar je iz leta 1709, kot pravi napis na njegovem hrbtu: "MA IHSIPH1 SMA 

709 MI". Oltar ima leseno prizmatično oltarno mizo, podstavek, ki stopa pravokotno 

LEP RAZGLED NA CERKEV SV. MARTINA NAD ZREČAMI 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 
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DEL ZANIMIVEGA JOŽEFINSKEGA K RIŽEVEGA POTA, KI SE DANES SMATRA 
ZA REDKOST 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 
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v prostor ter nastavek s po dvema stebroma, prekinjeno golšasto gredo z ravnima 

kriloma in atiko. Nastavek in atika101 sta obšita z bogatim akantusom, stebre pa 
krasijo angelske glavice. To so zanimive reminiscence že omenjenih zlatih oltarjev. 

V atiki je tudi kip Immaculate z letnico 1873, na ogredju so sedeči angeli, v nastavku 

pa so Martin, Janez Krstnik in neznani svetnik s knjigo in glasbenim lokom. 

Tabernakelj je iz 19. stoletja. Oltarje obnovil zlatar K. Guzina. 

Stranska oltarja, posvečena Luciji in Ožboltu, sta v detajlih drugače napravljena. V 
bistvu so razlike v živahnosti celotne kompozicije, tako da stebriče v atiki opleta 

enkrat lipovo listje in šibje, drugič vinska trta z grozdjem; stebre v nastavkih krasijo 

sedaj pozlačeni geometrijski ornamenti, potem angelska glavica in posrebreni 
okraski; enkrat so spet sedeči puti v antičnih ušesih, drugič so v kotih med okvirjem 

in vdolbino. Končno so angelske glavice v ušesih obeh oltarjev, ki so okrašeni tudi 
z jajčnikom. V levem oltarju je v atiki doprsni kip Božjega z razpetimi rokami, v 

nastavku pa Lucija s krono na glavi; v desnem oltarju je v atiki doprsni kip Device 
Marije, v nastavku pa Ožbolt s knjigo v roki. Oltarja sta nastala 1664, prenovil ju je 

leta 1873 Ignacij Oblak, ki je napravil tudi kip Immaculate v atiki glavnega oltarja. 
Zvonik je grajen enotno s prezbiterijem. Najstarejši del cerkve je vzhodni, ožji del 

ladje, ki je bil ravno stropan. Če sodimo po gradnji južnega portala, je poznogotski. 
Prezbiterij z zvonikom je bil prizidan leta 1686, zahodni, širši del ladje s pevsko 

emporo so zgradili leta 1739. Tedaj so obokali tudi celotno ladjo z enotnim obokom. 

Oprava je v glavnem iz druge polovice 17. deloma iz začetka 18. stoletja. Največja 

zanimivost v cerkvi je jožefinski križev pot, ki ima nekoliko drugačen vrstni red 

postaj in se danes smatra za redkost. 

Stara božjepotna cerkev Matere božje na Brinjevi gori 

Maja 1969 so bile slovesnosti ob 200-letnici Matere božje na Brinjevi gori. Takrat je 
dolgoletni zreški župnik, Maks Ledinek, zapisal,102 daje 300 let mlajša od Marije na 

Ptujski gori in 90 let starejša od Lourda v Franciji. Zgrajena je bila v času, ko je 

lahkoživo življenje razjedalo francosko družbo in ko so ukrepi avstrijske cesarice 

"" Atika je zaprta, često okrašena stena nad glavnim stavbnim zidcem, najpogosteje za zakritje strehe. 
1112 Maks Ledinek, Ob 200-letnici Matere božje na Brinjevi gori, Pohorski Zvonček. 
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Marije Terezije dvigali našega kmeta iz zaostalosti. Zrasla je naša cerkev kot dokaz, 

da slovenskega človeka še ni okužila takratna splošna bolezen - nevera. Kraj s 
cerkvijo je zelo kmalu postal božja pot, kamor so ljudje množično romali od blizu 

in daleč. 

STARA BOŽJE POTNA CERKEV MATERE BOŽJE 
NA BRINJEVI GORI IZ 18. STOLETJA 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 

Ledinek je še zapisal: "Brinjeva gora je s svojimi 776 metri nadmorske višine in 

smrekovimi gozdovi prijetna izletniška točka, katero v slabi uri dosežeš iz Zreč, 

v poldrugi s Prihove in v eni iz Čadrama ... Če je sem prišla vsa polna grehov, 

se je tu očistila, saj so bili spovedniki vedno na razpolago. Vsak večji god, od 
velikonočnega ponedeljka preko prošnj i h dni, binkoštnega ponedeljka, sv. 
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Petra in Pavla, prek kvaterne nedelje in vsake tretje nedelje v mesecu, tja do 

zahvalne nedelje v novembru, je tu vsaj ena, če ne več svetih maš. Lepa cerkev 
je pretesna za množico, ki se zgrinja z vseh strani. Nebogljeni starci in starke, 

vsi zasopli, komaj zmorejo strmino ... Vse prošnje, ki jih tu govorijo duše, 

pozna le Mati sama: za zdravje, za srečen zakon, zahvala za vrnitev iz vojske, za 

zdravje živine, za dobro letino, za mir na svetu, za duhovniške poklice, za rajne 
starše...". 

Pravijo, da so pastirji našli na vrhu Brinjeve gore podobo Matere božje. Vsi so jo 

občudovali. Vedno več ljudi je prihajalo in končno so na kraju postavili malo 
kapelo, ki še danes stoji pred sedanjo cerkvijo. Ker se je zbiralo vedno več ljudi, 

so leta 1769 s posredovanjem konjiškega župnika Ignacija Novaka postavili novo 

kapelo. V stensko vdolbino so postavili podobo, okrog stene pa je neznani slikar 

naslikal na sveži omet slike, ki so še danes vidne. Zaradi množice romarjev je 
takratni zreški župnik Jakob Grahek leta 1830 dal povečati cerkev in so zraven 

postavili stolp. Sliko Matere božje je napravil rokokojski umetnik in je bila 

podobna višarski podobi. Zaradi podobnosti so božjepotno cerkev imenovali tudi 
" Male Višarje"."';i 

Tudi o tem zakaj in kako je nastala cerkev na tem hribu, se je med ljudmi širila 

legenda; da se sprva domačini niso mogli sporazumeti, ali bi zgradili cerkev oziroma 
kapelo. Nekateri so bili mnenja, da se spodobi postaviti Mariji lep dom, ki ga bodo 

obiskovali tudi romarji iz oddaljenih krajev; nasprotniki so zagovarjali le gradnjo 

103 O tej podobnosti piše tudi Lev Menaše v odličnem umetnostno zgodovinskem delu Marija v 
slovenski umetnosti. Ikonologija slovenske Marijanske umetnosti od začetkov do prve svetovne vojne, 
Mohorjeva družba, Celje, 1994, na strani 217: Brinjeva gora, podružnična cerkev Matere božje ima 
povezave z drugimi romarskimi cerkvami z istim imenom. Tudi zunaj današnjih meja sta poleg 
lavretanske močno odmevali še dve varianti temeljnega tipa, višarska in marijaceljska (Mariazell na 
Gornjem Štajerskem) milostna podoba. V obeh primerih gre sicer za precej starejše začetke. Na 
Višarjih naj bi bil vaški pastir našel Marijin kip v brinovem grmu leta 1360 in tudi Marijino Celje je bil 
cilj romarjev že vsaj v štirinajstem stoletju, vendar je pri nas na Slovenskem njune kopije mogoče 
opaziti šele v 18. stoletju. Višarsko Mater božjo poznamo predvsem po številnih freskah na zunanjščini 
kmečkih poslopij, na znamenjih in kapelicah. Tako po legendi kakor oblikovno pa je z njo tesno 
povezana tudi Marijina podoba v podružnični cerkvi Matere božje na Brinjevi gori, ki je njena 
rokokojska kopija in ki naj bi jo pastirji leta 1769 našli v brinovem grmu na mestu, kjer je bila pozneje 
postavljena cerkev. 
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kapele, saj za kaj večjega ni denarja, medtem ko je nekdo predlagal, da najdeno 

podobo Marije prenesejo na oltar sv. Neže, ki je oddaljena le pet minut hoda od 
kraja, kjer so se prepirali. Spor je rešil postaven mož z grabljami, ki se je nenadoma 

pojavil med njimi. Razboriteže je pozdravil in jim svetoval, naj postavijo cerkev na 

mestu, ki ga je z grabljami označil neznanec in nato skrivnostno izginil. Po tem 
nenavadnem dogodku so začeli graditi današnjo cerkev. 

GLAVNI OLTAR V CERKVI MATERE BOŽJE 
NA BRINJEVI GORI 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 

Pri izgradnji in kasnejši opremljenosti te zanimive cerkve je sodelovalo kar nekaj 

umetnikov. Letnica 1724 na kapi južnih vrat ladje ni original nastanka cerkve, saj 
so podboje prinesli iz cerkve sv. Neže. Prezbiterij je bil izdelan leta 1769, ki pomeni 
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hkrati tudi nastanek cerkve. Freska v Marijini cerkvi na Brinjevi gori je delo A. 

Lerchingerja,"11 ki je kmalu po letu 1769, ko je bil zgrajen prezbiterij, na njegovo 
severno steno naslikal oltarni nastavek. Med oltarno arhitekturo so naslikani Ana in 

Jožef na eni in Caharija ter Joahim na drugi strani oltarne kompozicije, ki se 
zaključuje z Bogom Očetom. V sredini oltarne kuliserije je prava niša in v njej je bil 

svoj čas Marijin kip. Ko je bil leta 1872 pred fresko postavljen oltarni nastavek, je bil 
kip iz niše prenesen v novi oltar.1"5 Enake figure kot v freski je najti tudi v nastavku 

glavnega oltarja. Sv. Caharija ima škofovsko kapo in 12 kamnov na prsih kot veliki 
duhovnik. Oltar je tega leta napravil kipar Ignacij Oblak iz Celja. Zanimiva je bila 

podoba Marije v srednji vdolbini, izdelana ob izgradnji cerkve.1"6 Starost nastanka 

podobe je bila razvidna z Marijinega obraza, s frfotajočimi lasmi na obeh straneh, 
izrazom dobrodušnosti in ustnicami, pripravljenimi na smehljaj. Takšno podobo je 

lahko napravil umetnik, ki je deloval v obdobju rokokoja. Prvotna podoba je bila 

napravljena tako, da so jo morali oblačiti, saj Marija in Jezus nista imela rok in nog, 

ampak le glavo in ravno ploskev. Ploskev podobe je cerkovnik ob različnih prilikah 
preoblekel v barvo oblačila, primernega trenutnemu prazniku. Šele leta 1952 je 

celjski kipar Miloš Hohnjec napravil primerno telo. 

Nastavka stranskih oltarjev je leta 1840 napravil Jožef Vrenko, p.d. Mastnak iz 

Frankolovega. Iz tega leta so tudi orgle, medtem ko so prižnico zgradili sredi 

stoletja. V vdolbini levo od velikega oltarja so že v uvodnem delu o baroku opisane 

votivne figure domačih živali. Zvonik ima železen zvon brez vsakega napisa ter 
malega bronastega z letnico 1585 in reliefom Križanega. Medtem ko je vzhodna 

kupola kamnita in starejša, je zahodna mlajša in opečna. Zakristija ima banjast 

obok, prostor, namenjen za molitev, pa lesen raven strop, ki se odpira z lino v ladjo. 

"" Strokovna literatura poudarja, da je slikar Anton Lerchinger, doma iz Rogatca, edini štajerski 
freskant, ki je svoja dela ustvaril v zaokroženem geografskem prostoru Štajerske in delno sosednje 
Hrvaške. Bil je mojster, ki je realno arhitekturo okrasil z bogato in prefinjeno slikano dekoracijo. S 
tem načinom krašenja je ustvaril za pozni barok značilno krhko lupino imaginarnega prostora, ki se 
na več mestih odpira v nebeške vizije. 
105 Ferdo Šerbelj, Umetnostni spomeniki v občini Slovenska Bistrica. Zbornik občine Slovenska Bistrica 
I, 1982, str. 217. 
106 Podobo so v noči od 8. na 9. september 1982 ukradli. Že na velikonočno nedeljo 1983 je škof Franc 
Kramberger blagoslovil nov kip, izdelek rezbarja iz Oplotnice, popravil in pozlatil ga je restavrator 
Podkrižnik ml. iz Šentjurja. 
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Zakristija in oratorij sta prizidka. Vzhodna polovica ladje z apsidalnim zaključkom 

je iz leta 1769, medtem ko je zahodna polovica ladje s pevsko emporo in zvonikom 
ter zakristija z oratorijem prizidek iz leta 1833. Oprava v cerkvi je v glavnem v celoti 

iz sredine 19. stoletja. Kapela pred cerkvijo, tudi iz sredine 19. stoletja, je brez 

posebnosti. 

KAPELI, KI POVEZUJETA CERKVI NA BRINJEVI GORI IN GOLIKI, JE POSTAVIL 
MED LETOMA 1861 IN 1863 JOŽE ČERNIC IZ RADANE VASI 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 

Ob poti, ki povezuje cerkev na Brinjevi gori z Goliko, stojita dve razmeroma veliki 

kapeli s tremi odprtimi stenami, katerih loki so naslonjeni na dveh marmornih 
stenah in dveh polovičnih stebrih. Kapeli je postavil med leti 1861 in 1863 Jože 

Černic iz Radane vasi. Plastiki v obeh kapelah, ki predstavljata Križanega in Marijo 
Zaščitnico s plaščem, sta ljudsko delo iz tega časa. 
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Ob tem zanimivem pregledu razvoja sakralne umetnosti na ozemlju današnje 

občine Zreče se moramo vprašati, kakšen je bil v bistvu trend gradnje in 
opremljenosti cerkva v tem času. Dokaz, da je bila gradnja ali dozidava cerkva v 

baročnem času zelo živahna, nam kaže na primer vest, da je bila v letu 1739 

podaljšana in obokana ladja Martinove cerkve nad Zrečami. Toda v zadnji četrtini 
18. stoletja je baročni zagon začel pešati. K temu so veliko pripomogle slabše 

gospodarske in družbene razmere, predvsem pa je v takratne življenjske navade 

temeljito posegel cesar Jožef II. s številnimi reformami. Tako je na primer v svojem 

cesarstvu razpustil 738 samostanov, kar tretjino od celotnega števila. 

Vizitacijska poročila o stanju cerkva na Zreškem v 

osemnajstem stoletju 

Stanju cerkva v sedemnajstem in osemnajstem stoletju je mogoče slediti v 

objavljenih vizitacijskih poročilih, ki so v preglednikih Lavantinske škofije iz leta 

1937."17 Zanima nas predvsem stanje na ozemlju nekdanje konjiške pražupnije: sv. 
Jurija v Konjicah (od 1910 je arhidiakonija, od 1738. nadžupnija in sedež dekanata), 
kamor so spadale cerkve v Čadramu, Jerneja pri Ločah, Duha v Ločah, Marije v 

Špitaliču, Petra v Žičah, Egidija v Zrečah, Marjete na Keblju, Kunigunde na 

Pohorju, Marije v Prihovi, Petra in Pavla na Tinju, Venčeslava na Ložnici in Marije 
v Črešnjicah. Seveda si bomo ogledali le tiste, ki se danes nahajajo na področju 

občine Zreče. 

Vrsto oglejskih vizitacij zaključujejo tiste, ki jih je izvedel prvi goriški nadškof, Kari 

Mihael Attems, v letih 1751, 56, 60, 66 in 73. Iz njihovih zapisnikov je razvidno 

stanje naših cerkva in njihove organizacijske mreže tik pred začetkom jožefinskih 
cerkvenih reform. Attemsove vizitacije so bile izvršene v petih potovanjih, zanimivo 

pa je, da je samo prva med njimi segla tudi na območje župnij v Prevaljah in 
Libeličah, ki sta pripadali jezuitskemu kolegiju v Celovcu. Nasploh je treba vedeti, 

da posamezna potovanja niso nikoli zajela celotnega obravnavanega ozemlja, zlasti 

pa da niso bile vsakokrat pregledane prav vse podružnične cerkve. Predstavitev 

107 Jože Curk, Umetnostna podoba južnega dela Podravja v očeh vizitatorjev sedemnajstega in 
osemnajstega stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje, 1. zvezek, 1997, str. 10-37. 
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zapisnikov ni predstavljena po dejanskem ali časovnem, ampak po geografskem 

zaporedju, in se ravna po prvobitnih pražupnijskih ozemljih. 

Iz teh vizitacijskih zapisnikov je bilo v Zrečah in v okoliških podružnicah razvidno 
naslednje stanje: cerkev sv. Egidija v Zrečah (od leta 1756 je bila sedež vikariatne 
župnije) je imela leta 1751 šest oltarjev ter na pokopališču slabo zaprt osarij 
(kostnico), leta 1756 pa pet oltarjev in tri zvonove. V bližnjem dvorcu je obstajal 
bogato opremljen oratorij. K župniji je spadalo šest podružničnih cerkva: 
• podružnična cerkev sv. Neže na Goliki, katere patron je bil žički samostan, je 
imela leta 1751 štiri oltarje in leta 1756 dva zvona. Kljub obstoječi bratovščini seje 
v cerkvi le redko maševalo; 
• podružnična cerkev sv. Martina nad Zrečami je imela leta 1751 tri oltarje in 
bratovščino, a le štiri maše letno. Leta 1756 je premogla dva zvona; 
• podružnična cerkev sv. Kunigunde (od 1788 sedež župnije) je imela leta 1751 pet 
oltarjev, od teh enega v prizidani kapeli, tri zvonove in tri bratovščine. Leta 1756 se 
je vedelo, da je bila nekoč "župna" (pač vikariatna). Zato je sakramentirana oziroma 
posvečena. V njej so namreč menjaje z župno cerkvijo v Zrečah hranili Najsvetejše; 
• podružnična cerkev sv. Pankracija v Jamniku je imela leta 1751 tri oltarje ter leta 1756 
dva zvona in bratovščino. Pri njej je bil sedež beneficija, ki gaje zasedal zreški župnik; 
• podružnična cerkev sv. Jakoba na Resniku je imela leta 1751 štiri oltarje, leta 1756 
dva zvona, prižnico brez križa, bratovščino in listino o odpustkih pri glavnem 
oltarju iz leta 1525; 
• podružnična cerkev sv. Križa na Križevcu je imela leta 1751 tri oltarje, leta 1756 
dva zvona, prižnico brez križa in več raztrganih antipendijev. 

Pod Vitanje sta spadali: 
• podružnična cerkev sv. Lamberta na Skomarju (od leta 1788 sedež župnije) leta 
1751 ni bila posvečena, saj je bilo v njej letno le po šest maš. Imela je tri oltarje, a 
le en portatil. Njen odvetnik je bilo gospostvo Jamnik. Leta 1756 je imela uničen 
strop, vendar pa dva zvona. Manjkale so spovednice ter križa na prižnici in v 
zakristiji. Ko so glavne pomanjkljivosti odpravili, so leta 1766 zanjo predlagali 
ustanovitev vikariata, kamor naj bi se preselil beneficiat iz Vitanja; 
• podružnična.cerkev sv. Lovrenca v Stranicah (od 1788 sedež župnije) je leta 1751 
veljala za posvečeno, a je bila brez spovednic. Leta 1756 je imela pet oltarjev, med 
njimi je bil glavni poškodovan, zato naj bi dobil portatil. Spovednic še vedno ni bilo, 
zato pa dva zvona. Leta 1760 je bila z vsem opremljena. 
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VIII. OD REFORM MARIJE TEREZIJE IN 

JOŽEFA II. DO PRVE SVETOVNE VOJNE 

Splošne smernice reform 

Čeprav smo Slovenci v 17. in 18. stoletju živeli na robu duhovnega gibanja 

razsvetljenstva, so reforme Marije Terezije (1740-1780) in Jožefa II. (1780- 
1790) bistveno spremenile način življenja, zlasti slovenskega prebivalstva na 

podeželju. Vladarica se je lotila upravnih, davčnih in vojaških sprememb, ki so 

dajale možnosti za modernizacijo. Omenimo le razbremenitev podložnikov, ko 
so z robotnim patentom omejili tlako, z nevoljnijškim patentom iz leta 1781 pa 

je bila dana kmetom osebna svoboda, pravica svobodne izbire poklica, zlasti pa 

sprememba statusa kmetij iz zakupnih v dedne. Ta proces je najhitreje tekel 

prav na Štajerskem. Te reforme so spodbudile v kmetijstvo nove vrste 
kolobarjenja, gojenje novih vrst kultur, (zlasti krompirja, ki je zelo zmanjšal 

nevarnost lakote), gnojenje, hlevarjenje in tako naprej. 

S tem se je na vseh področjih življenja kazal vedno večji pomen izobrazbe in 
reforme so zajele tudi šolstvo. Splošni šolski red iz leta 1774 je osnovno šolo 

zasnoval kot državno ustanovo in predpisal šolsko obveznost za vse otroke med 6. 
in 12. letom starosti. Na podeželju so bile organizirane enorazredne trivialke. A ti 

načrti so se uresničevali počasi. Zelo globoko v cerkveno življenje je posegel Jožef 
II., saj je zagotovil versko svobodo tistim, ki niso bili katoličani, odpravil procesije, 

več cerkvenih praznikov in tako dalje. Iz premoženja ukinjenih redov in samostanov 
so nastali verski skladi za podporo brezposelnemu osebju redov in podeželskim 
šolam. Uvedel je tudi splošno vojaško obveznost. Z reformami je, največkrat ob 
velikem odobravanju prebivalstva, močno posegel v vsakdanje življenje tudi na 
Slovenskem. V glavnem so reforme veljale do sredine 19. stoletja. 

Pokrajinska podoba občine Zreče na prelomu iz 

osemnajstega v devetnajsto stoletje 

Za osnovno predstavitev življenja na ozemlju današnje občine Zreče se bomo 
seznanili s tem, kakšna je bila pokrajinska podoba, kakšne so bile poti, hribi, 



Občina Zreče v času in prostoru 131 

vodovja, imena krajev konec 18. stoletja. To sliko nam bodo predstavili tedanji 

kartografi.108 

Nekaj opisov krajev in njih posebnosti na območju zreške krajine:1"9 

• Vas Zreče in Brček (Dorf Retschach und Naberza). V vasi Zreče je obzidana cerkev sv. 
Egidija z župniščem in poleg še enonadstropna hiša. Skozi kraj teče potok Dravinja, ki 
ima hiter tok in kamnito dno, širok je 7 do 10 korakov in 1 do 1 in pol čevlja je globok. 
Poti po dolini so zmeraj uporabne, navzgor proti Brčku pa so zlasti ob slabem vremenu 
težko prevozne. Navzgor je zlasti strma pot proti Brčku in obenem tudi skozi gozd 
kamnita. Okoli Brčka so večinoma gosti, visoki smrekovi gozdovi. 
• Na področju Križevca stoji cerkev sv. Križa (Gegend St. Creutz) in je oddaljena od sv. 
Lovrenca na Stranicah 1 ure. Potoki so malo vodnati, tu in tam globoki, največ pol 
čevlja, in široki od 2 do 5 korakov in imajo večinoma trdno dno. Pot, ki pelje od 
Slovenskih Konjic proti Vitanju, je dobra in trdna. Od potoka do cerkve se ob nekoliko 
deževnem vremenu obtiči v ilovici in blatu. Ostale poti so tudi težko prevozne, a z 
lažjimi vozovi so zmeraj uporabne. Gozdovi so večinoma visoki in gosti. 
• Zlakova (Slokovska Vess). Nedaleč od vasi je cerkev sv. Martina, na vzpetini, ki 
obvladuje ostale hribe. Potoki tod okoli so prav majhni, le da tečejo v globokih strugah. 
Tukaj so samo gozdne poti, vendar vse uporabne. Gozdovi proti potoku Gračnici so 
visoki in gosti, pod sv. Martinom pa so deloma visoka, deloma pa nižja drevesa. 

"" Doslej je izšlo 5 zvezkov Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, Josephinische 
Landesaufnahme 1763-1787 fur das Gebiet der Republik Slovvenien Landesbeschreibung, 5. Band, ki 
sta jo za slovenske razmere uredila Vincenc Rajšp in Marija Grabnar. Izdala sta Znanstveno 
raziskovalni center SAZU in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 1999. Uporabljal sem peti zvezek, ki 
obsega sekcije jožefinske izmere južne in zahodne Štajerske, to je večino takratnega celjskega okrožja. 
Ta vojaški zemljevid se običajno imenuje jožefinski zemljevid ali jožefinska izmera. Tudi za slovenski 
del velja, da zemljevidi jožefinske izmere niso imeli javne uporabne vrednosti, ker so bili varovani kot 
stroga vojaška skrivnost. S splošno dostopnostjo pa postajajo neprecenljiv zgodovinski vir. Za Slovenijo 
so še posebej dragoceni, ker so prvi zemljevid, na katerem je izrisano celotno ozemlje, ki je danes 
združeno v državi Sloveniji. Pomembno dopolnilo h kartam so opisi pokrajine in njenih značilnosti. 
109 Pred nami je del vojaške karte za Zreče in okolico z oznako: sekcija 164 in sekcija 173. Karta je 
narisana v merilu 1:28.800. Kartografi so merili oddaljenost v urah ali korakih. Zapisali so, da pomeni 
6.000 korakov eno uro ali pol milje. Ker so karte in opisi napravljeni za vojaške potrebe, so na 
zemljevidih nazorno predstavili teren, natančne vriše hribov in vzpetin, njihove strmine in položne 
strani. Povsod so označili razširjenost gozdov, smer voda, obdelovalna zemljišča. Prav tako 
kultiviranost pokrajine: vse vrste naselij, zgradb in cest ter znamenj ob njih. Nahajališča rud (na 
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• Spodnje Zreče, Dobrava pri Konjicah (Spoden Retschach, Dobrova). Dravinja ima 
tako kot zgoraj kamnito dno in hiter tok. Široka je do deset korakov, globoka 1 do 
2 čevlja ter ima večinoma prav toliko visoke bregove, vendar je na nekaterih mestih 

primer zlata, železa) ter fužin niso označevali s simboli, temveč z besedo. Mesta so največkrat napisana 
z velikimi tiskanimi črkami, nekoliko manjše so črke za trge, kjer je pred imenom običajno dodan 
Markt. Pred vasmi je ponavadi velika črka D (Dor0 s piko ali dvopičjem. Pred imeni potokov in hribov 
je velika črka B s piko ali dvopičjem. Podlage gozdnatih površin so narisane z bledim, drevesa s črnim 
tušem. Polja so bela, pašniki zeleni, vinogradi rjavi, vode z modro barvo (reke, jarki, potoki, jezera in 
močvirja, tudi izviri, studenci in vaške mlake). V vsakem naselju so narisane vse zgradbe v svoji 
dejanski legi. Narisane so tudi razvaline gradov in obstoječih cerkva. Nad Zrečami so vidne vse tri 
cerkve sv.Martin, Matere božje in sv. Neže. Leseni mostovi, mlini in lesena znamenja so črne barve. 
Križi in kapelice so označeni z rdečim križcem. Še posebno so na kartah pomembne prometnice. 
Kratke legende so povzete po Vincenc Rajšp, Ob petem zvezku, stran 25. 
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VOJAŠKA ZEMLJEVIDA IZ DRUGE POLOVICE 18. STOLETJA: ZREČE IN OKOLICA 

potok prehoden brez mostu. Poti po pobočjih med potokoma Koprivnico in 
Dravinjo in po blagih strminah so večinoma trdne in zmeraj vozne, čez travnike pa 
so ob deževnem vremenu bolj močvirnate, navzgor proti sv. Sebastjanu in Gračiču 
pa strme in slabe gozdnate poti. Okoliški gozdovi so večinoma gosti in visoki. 
• V vasi Gračič (Dorf Gratsihtch) potoki niso pomembni. Pot proti Škalcam vzdolž 
pobočij je zmeraj dobro prevozna, proti sv. Barbari je nekoliko strma, a prevozna, 
proti sv. Sebastjanu bolj strma in slabša, proti sv. Martinu zmeraj uporabna. 
Gozdovi med vasjo Gračič in pobočjem Škalce ter Radano vasjo so večinoma redki, 
smrekovi, oni pri sv. Sebastjanu so nižji in grmičasti. 
• Področje sv. Kunigunda in Crešnova ter Loška Gora (Gegend Kunigund und 
Cseresnova Vess und Lutschberg). Tu stoji cerkev sv. Kunigunde, obdana z 
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obzidjem. Potoki v okolici so prav majhni, a tečejo po globokih strugah. Le Dravinja 
je bolj izrazita. Tako se imenuje po tem, ko se združijo potoki Ločnica, Sopočnica 
in Ljubnica. Ima kamnito dno, 5 do 7 ali 8 korakov je široka, en čevelj globoka. Tok 
je še vedno hiter, tu in tam je prehodna brez mostu. Poti so tudi tod nekoliko strme, 
podlaga je v glavnem trdna in z lažjimi vozovi so zmeraj uporabne. 

• Pod Planoj in vas Skomarje (Pod Planoj und Dorf Skomer). Cerkev sv. Lamberta. 
Potok Hudinja ima vseskozi kamnito dno, hiter tok, širok je štiri do pet korakov, 

globok od pol do enega čevlja. Teče po prav globoki dolini, zato ima večinoma strme 
in visoke bregove. Ostali potoki so sicer prav majhni in ozki, a na mnogih krajih 

imajo tako strme bregove, da so peš komaj prehodni ali pa sploh ne. Poti so tu 

večinoma strme, ozke gozdne poti. V glavnem imajo trdno podlago, na mnogih 
krajih pa so preveč kamnite; povezava med hišami in vasmi je zaradi mnogih 

globokih kotanj zelo otežena, mnogokrat se mora iti precej naokoli. V visokem 

hribovju proti Kraguljišču, Rogli, je le gozdna pot z večinoma kamnito podlago. 

Gorsko pobočje ni strmo in je lahko prevozno; od Rogle proti Konjiški Planji je 
ravno tako dobro prevozno; od Kraguljišča proti Volovici in proti Ribniški planini je 

steza, v sili bi se pa lahko po njej tudi vozilo. Proti Glažutam je le slaba, strma 
pešpot; poleg tega, da se je Glažuta prejšnjo zimo podrla, je tudi zaradi slabe 

povezave opuščena. Pozimi hribovje zaradi snega ni prehodno. 
• Padeški Vrh (Padeski verh) spada k področju Resnik (Gegend Reznik), kjer stoji 

cerkev sv. Jakoba. Potok Ločnica ima kamnito dno, širok je 4 do 5 korakov, pol do 

enega čevlja globok. Teče hitro, po globoki dolini, zato so bregovi največkrat tako 
strmi, da nikjer ni moč priti do vode. Potoki na drugi strani, ki se imenujejo 

Sopočnica, imajo podobne lastnosti, le da so manj vodnati. Poti imajo večinoma 

sicer trdno podlago, po pobočjih in dolinah pa so strme. Po hribih so le slabe gozdne 

poti, vendar se z lažjimi vozovi da peljati na Konjiško Planjo in navzdol proti sv. 

Lenartu do Oplotnice, kjer so pobočja večinoma položna, naprej je le steza. 

Razvoj uprave in sodstva 

Upravne reforme Marije Terezije so v letih 1747-48 začele oblikovati v nižjih 
državnih oblasteh avstrijskih dežel okrožja (kresije) z okrožnimi uradi 
(Kreisamter), ki so jim načelovali okrožni glavarji. Konjiško okrožje je v letih 1748 

do 1849 spadalo v okvir celjskega okrožja. Konec 18. stol. pa so se že pojavili 
zametki bodočih upravnih okrajev, ki so se razvili iz tako imenovanih nabornih 
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okrajev (Werbbezirke). Na konjiškem območju so bili takrat ustanovljeni naborni 

okraji, med katerimi je bil tudi kraj Zreče (Rotschach), od 1781 in 1786 dalje.110 

Nadzor nad delom nadzornega okrajnega komisarja je vršilo Okrožno glavarstvo 

Celje. Poleg nabornih okrajev konec 18. stol., so nastali tudi davčni okraji in davčne 

oziroma katastrske občine. Davčnim občinam so načelovali župani ali rihterji, 
vendar niso imeli takšnih pristojnosti, da bi jih lahko imenovali upravne občine. Te 

so se v avstrijskih deželah uveljavile šele leta 1850. 

Najpomembnejša pridobitev avstrijske države po marčni revoluciji leta 1848 je bila 

ustanovitev krajevnih občin. V lastni delokrog so spadale zadeve kot: upravljanje 

občinskega premoženja, skrb za občinske reveže, skrb za osnovno šolstvo, javno 
moralo, izdajanje domovnic in tako dalje. V prenešeni delokrog pa so spadale na 

primer sledeče zadeve: nadzorstvo nad prebivalstvom (prijave, odjave, potni listi, 
ljudsko štetje), deželnozborske in državnozborske volitve, pomoč pri novačenju 

nabornikov, namestitev vojske in tako dalje. 

V nadaljevanju sledi pregled krajevnih občin, ki so bile leta 1850 ustanovljene na 
območju sodnega okraja Konjice oziroma danes na področju občine Zreče. 

ime občine število prebivalcev oralov kvadratnih sežnjev 
Zreče (Rotschach) 1194 2226 135 

Župan je bil Franc Rušnik, občinska svetovalca Gregor Bukovnik in Matija Korošec. 

Vsi so bili zemljiški posestniki. Kot zanimivost navajam tudi odbornike zreškega 

občinskega odbora: Franc Berglez, Jože Kuster, Martin Lamut, Anton Gregorc, 

Franc Kečman, Matija Kumer, Ivan Kolarič, Jakob Rataj, Jakob Berglez. V 
občinskem odboru so bili izvoljeni tudi naslednji namestniki: Luka Višner, Franc 
Gorenak, Martin Ravnjak, Mihael Mumel, Georg Kropej in Sebastijan Golčer. 

Občina je bila sestavljena iz katastrskih krajev Zgornje Zreče, Spodnje Zreče in 

Dobrova, Loška Gora in Boharina ter Radana vas in Gračič. 

ime občine število prebivalcev ralov kvadratnih sežnjev 
Sv.Kunigunda 
(SlKunigund) 

386 995 237 

110 Mag.Milko Mikola, Razvoj uprave na Konjiškem od 18. stol. do danes, Zbornik Konjice z okolico, 
1996. Izšel je v počastitev 850-letnice Konjic, stran 7-13. 
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Župan je bil posestnik Ignac Pec, občinska svetovalca pa Luka Potnik in Martin 

Dobnik. Odborniki Matija Pec, Kaspar Levičnik, Anton Grogolnik, Štefan Ačko in 
Matija Rutnik. Namestniki: Štefan Malec, Valentin Obrul, Ivan Sadek in Jurij Lah. 

Katastrsko je občina obsegala kraje Sv. Kunigunda, Koroška vas in Bezovje. 

ime občine število prebivalcev Oralov kvadratnih sežnjev 
Padeški vrh (Padeschberk) 521 2802 1578 

Župan je bil Ivan Koprivnik, pomočnika Bartolomej Gradišnik in Jurij Bolik. 

Odborniki: Ignac Sadek, Andrej Jereb, Miha Padežnik, Andrej Hren in Kaspar Malec; 
namestniki Blaž Obrul, Anton Prebil, Simon Petrič in Anton Padežnik. Katastrska 

občina je obsegala vasi Padeški hrib in Resnik. 

ime občine število prebivalcev oralov kvadratnih sežnjev 
Skomarje (Skomern) 1082 8078 1023 

Župan je bil Johan Peter, občinska svetovalca pa Ivan Kamenik in Anton Švab. 
Odborniki: Simon Kovše, Anton Založnik, Mihael Kovše, Jakob Kritčej (Kritschey) 

in Andrej Fijavž. Namestniki: Gregor Kumar, Anton Iršič, Jakob Peter in Peter 
Fijavž. Katastrsko je občina obsegala kraja Skomarje in Hudinjo. 

ime občine število prebivalcev oralov kvadratnih sežnjev 
Stranice (Stranitzen) 708 1865 628 

Župan je bil Jožef Jereb, namestnika Valentin Mejavšek in Blaž Lebko. Odborniki: 

Martin Gande, Anton Mališ, Matija Sontič, Martin Fijavž in Blaž Korošec. 
Namestniki: Jože Borlak, Anton Klinčer, Jurij Gorinšek in Jože Kropej. Katastrsko 

je občina zaobjela kraja Stranice in Križevec.1" 

"'V delu Janko Orožen, Politični razvoj v Celju in celjski pokrajini od 1848 do 1918, ČZN, II. Zvezek, 
1971, Založba Obzorja Maribor; pisal je o ustanovitvi teh občin: v Celju se je ohranila edinstvena 
tiskana knjižica, ki obsega spisek vseh občin okrajnega glavarstva in vseh občinskih odborov, 
izvoljenih avgusta 1850 z navedbo županov, občinskih svetovalcev in njihovih namestnikov. Pri vsaki 
občini je tudi navedeno koliko ima prebivalcev, koliko meri, iz katerih katastrskih občin in krajev 
sestoji. Ohranjeni izvod hrani študijska knjižnica v Celju. Menda je bilo celjsko okrajno glavarstvo 
poleg Gradca edino v deželi, ki si je priskrbelo tak seznam trajnega značaja. Original knjižice se 
imenuje Verzeichniss der in den neu constituirten Orstgemeinden der k.k. Bezirkshauptmannschaft 
Cilli in August 1850 gewahlten Burgemeister, Gemeinde - Rathe Ausschuss und Erzatzmaner, nebst 
ener Uebersicht. 
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Seveda so bile to manjše občine, ki pa niso imele niti svojega tajnika in je običajne 

tajniške posle opravljal kar župan sam. V posameznih primerih je več občin imelo 
enega skupnega tajnika. Le redke občine so si lahko privoščile lastne prostore. 

Navadno je župan uradoval kar v svoji hiši. 

Leta 1868 je bilo ponovno vzpostavljeno Okrajno glavarstvo Celje, v okvir katerega 
je spadal sodni okraj Konjice. Konjiški sodni okraj je spadal pod celjsko okrajno 
glavarstvo do leta 1903, ko je bil 2.9.1903 sodni okraj Konjice izločen iz političnega 

okraja in je postal samostojni politični okraj z Okrajnim glavarstvom Konjice. 

Delitev družbe na stanove se je v avstrijskih deželah do sredine 19. stoletja odražala 
tudi v sodstvu. Obstajala so posebna sodišča za fevdalce, kot privilegirani stan, in 

posebna sodišča za podložnike in meščane kot neprivilegirane stanove. Na nivoju 
vsake dežele sta bili za fevdalce pristojni okrajno sodišče in deželno glavarsko 

sodišče, ki so ju leta 1749 združili v deželno sodišče. Za neprivilegirane stanove 
(podložniki) so sodno oblast izvajala zemljiška gospostva sama, zato to sodstvo 

imenujemo patrimonialno sodstvo. Leta 1814 so bila ustanovljena kot 
prvostopenjska sodišča za podložnike krajevna sodišča. Na konjiškem so obstajala 

naslednja krajevna sodišča: Konjice - Žiče (Gonobitz - Seitz), Vitanje (Weitenstein) 

in Zbelovo (Plankenstein). Verjetno pa je bilo krajevno sodišče tudi v Zrečah in 

Oplotnici, kjer sta bila tudi sedeža nabornih okrajev.112 

Leta 1849 so bila odpravljena vsa dotedanja sodišča in postavljena nova, ki so bila 
pristojna za vse državljane, ne glede na njihov stan. Na nižji stopnji so bila 

ustanovljena okrajna sodišča, katerih območja so predstavljali sodni okraji. 

Gospodarski razvoj na območju Zreč do leta 1914 

Ugotovili smo že, da so se meje današnje občine Zreče spreminjale glede na 

družbeno in politično ureditev v nekem časovnem obdobju, hkrati beležimo 
najrazličnejše bogate dejavnosti od antike do danes. Veliko gozdno bogastvo, obilica 

tekočih voda, območja čistih apnencev, dobre gline in rudnin, vse to je dalo že v 

112 Mag. Milko Mikola, Razvoj sodstva na Konjiškem od 18. stoletja do danes, zbornik Konjice z okolico, 
1996, stran 41. 
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davni preteklosti odlične osnove za obrtne dejavnosti, iz katerih se je v novejšem 

času razvila uspešna in kakovostna industrija. 

Najugodnejši gospodarski razvoj na tem področju se je začel v drugi polovici 18. 

stoletja. To je bila doba Marije Terezije in Jožefa II., ki je z vrsto gospodarskih reform 

sprostila lažji pretok blaga in denarja. Reforme obeh vladarjev so izboljšale položaj 

kmečkega prebivalstva, predvsem pa vzpodbudile začetne korake kapitalističnega 
gospodarstva, zlasti železarstva, žagarstva, prav kmalu tudi premogovništva ter obrti in 

trgovine. Toda večina pohorskih ljudi je morala za osnovno življenje garati od zgodnjih 
jutranjih do poznih večernih ur za najosnovnejše preživetje. O kmetu na Pohorju v tem 

obdobju je slikovito opisal Jurij Vodovnik v pesmi "Pohorski kmet": 

Od pohorskih kmetov vam hočem zapet, 

kak' mor'jo pri delu veliko trpet'. 

M a žage in mline in velke planine, 
po osem volov, zraven tolarjev stov.m 

Na obronkih Južnega Pohorja so zrasle prve železarne - fužine in steklarne - glažute. 
Začeli so padati mogočni pohorski gozdovi, ki so jih rabili za oglje v fužinah in za 
pepeliko v glažutah. Na mestih nekdaj stoletnih bukev pa so pozneje zrasli mladi iglasti 
gozdovi. Cvetelo je furmanstvo. Kmalu so začeli odpirati tudi rudnike premoga. 
Zaživelo je tudi žagarstvo in lesna trgovina. Z razvojem rudarstva, fužinarstva, 
glažutarstva, žagarstva in drugih obrtnih dejavnosti se je bistveno izboljšalo življenje 
prebivalstva. Razen velikega števila žag in mlinov na Dravinji in njenih pritokih je bilo 
še v začetku 20. stoletja po obronkih Pohorja precej krajev, kjer so žgali oglje. Ponekod 
je bilo zelo razvito pridobivanje apnenca. Danes je menda še nekaj apnenic predvsem 
okoli Stranic. Žage so se nizale ob potokih druga ob drugi. Ob Dravinji jih je bilo 90. 
Albert Struna je zapisal, da hranita zreška oziroma Dravinjska dolina še mnoge priče 
starega kovaškega rodu in z njim vred tudi vrsto zanimivih vodnih pogonov. 

Kovačnice, ki so bile podaljšana roka fužinarstva, so stale ob potokih, ki so jih gnali 
mehovi ter ponekod tudi kladiva, imenovana repače. Propadale so počasneje od fužin. 

Leta 1865 je obratovalo 9 kovačnic, 16 pa jih je prenehalo obratovati. Do danes se je 

ohranila le Ošlakova kovačija z repačem v Boharini. Kovačija je ena najstarejših daleč 

":l To je prva kitica pesmi "Pohorski kmet" od skupno petnajstih. 
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ZREČE - ROTSCHACH NA PREHODU IZ 19. V 20. STOLETJE 
(1904) 
Vir: Iz zasebne zbirke Lajh 

naokoli in bo verjetno že v bližnji prihodnosti postala zanimiv muzejski objekt. Čeprav 

je mnogo dejavnosti propadlo in izginilo, so bile nedvomno v marsičem osnova današnji 

industriji v občini. V drugi polovici devetnajstega stoletja je obstajala tudi železarna v 
Zrečah, njen lastnik je bil Franc Tergavšek. V bistvu je bila to večja kovačnica, v kateri 

so s pomočjo vodnega pogona izdelovali poljedelsko in obrtniško orodje. 

Odpiranje, izkoriščanje in lastninjenje rudnikov premoga je potekalo vse od 
štiridesetih let 19. stoletja naprej. Državni premogovniki so bili samo 25 let v 
državni lasti, nakar so prišli v privatne roke. Imeli so svojo pravno osnovo v 
cesarskem dekretu, z datumom 30. junija 1842, ki govori o rudosledenju premoga 
na državne stroške zaradi razširitve potreb po premogu. To kopanje je težilo k temu, 
da bi bili kopi čim bližje železniške trase zaradi cenejšega dovoza rudnin. V tem času 
je namreč potekala gradnja južne železnice med Mariborom in Celjem. 

Razmejitev med obema spodnještajerskima začasnima rudoslednima revirjema 
Celje in Slovenska Bistrica (namesto slednje so bile pozneje Konjice) je izvedel 
dekret Premogokopne direkcije v Leobnu, 10. julija 1843. Toda šele seznam 
privatnih pravic rudosledenja, kopanja in lastništva, ki ga je komisarju tega revirja 
poslala v evidenco Premogokopna direkcija v Leobno 7. maja 1844, omogoča 
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izvedeti, kateri kraji so bili na njegovem ozemlju. Zanimivo je, daje bil med kraji s 
privatniki, ki so bili sicer zemljepisno v območju slovenskobistriškega revirja, tudi 
Jamnik pri Zrečah, katerega rudosledno pravico je imel Jakob Westermayr, župnik 
v Črni na Koroškem. Pri kontroliranju izkopa oziroma količine premoga se je izkop 
bolj ali manj osredotočal na kraje Brezje pri Oplotnici, Pečovnik, Govce, Jamnik pri 
Zrečah, Dobrava pri Konjicah in še nekatere druge. 

V Jamniku pri Zrečah so pričeli kopati tik pred oktobrom 1845, vendar je znašal 
izkop le po nekaj ton letno. Kupec je bila Plinska družba v Gradcu. V letu 1847 se je 
izkop povzpel na več kot 220 ton, leta 1848 pa na okoli 300 ton. Odločilna za 

nadaljevanje res skromnih izkopov je bila izjava avstrijskega Lloyda v Trstu, v 
septembru 1846, da je vzorčni premog iz Hrastovca pri Poljčanah, Dobrave in 

Jamnika odlične kakovosti in da ga postavljajo v vrsto najboljših premogov."1 V 
drugi polovici 19. stoletja je bila Trboveljska premogokopna družba po moči in 
ambicijah praktično brez konkurence. Toda poleg nje so izkoriščale premog na 

slovenskem ozemlju še druge, mnogo manjše družbe. Teh je bilo 34. Tudi med njimi 

samimi so bile velike razlike glede finančne in proizvodne moči ter časovnega 

obsega njihovega delovanja. Nekatere izmed njih so bile tako šibke, da jih je komaj 

imenovati družbe. V nekaj primerih so tako družbo sestavljali člani iste družine ali 

pa tudi samo dva družabnika, ki sta se kmalu razšla. Nekatere družbe so delovale le 

nekaj let, pridobile pa tako malo premoga, da so komaj pomembne celo za krajevno 
zgodovino. Vendar so pravno in dejansko bile družbe. Te družbe so večinoma delale 

s privatnim kapitalom, bančni kapital je bil v manjšini. Dejavnost navedenih družb 
nudi zelo pestro sliko, vendar je imela, razen nekaj kolikor toliko vidnih izjem, le 

majhno proizvodno zmogljivost. Od teh mnogoštevilnih družb se ukvarjam le s 

tistimi, ki so imele rudnike v širši okolici Zreč. Zaradi lažjega razumevanja o 
solastnikih rudnikov se moramo nekoliko podrobneje seznaniti s samo družbo in 

njenimi lastniki. 

Eno je bila premogokopna družba Žička vas - Konjice, druga pa Južnoštajerska 
premogokopna združba Vojnik. V štiridesetih letih 19. stoletja so erarni rudosledci 
odkrili in pričeli po malem izkoriščati vrsto rudnikov s tako imenovanim črnim 

114 Jože Šorn, Premogovništvo na slovenskem ozemlju do sredine 19. stoletja. Zgodovinski časopis, 
Ljubljana, 1965, str. 54-57. 
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premogom. Po približno 30-letnem premoru je pričela sredi septembra 1872 

kupovati te rudnike šesterica ljudi, pet Nemcev in en Avstrijec: Gustav Adolf 
Hartmann, trgovec v Chemnitzu in pozneje v Dresdenu, Edvard Keller, komercialni 

svetnik v istem saškem mestu, Friedrich Christan Lauenstein in Sally Horschitz, 
oba trgovca v Hamburgu, Josef Herzog, notar na Dunaju, Louis Bergener, privatnik 

v Dresdenu. Vsak izmed njih je imel šestino deleža (od julija 1873 dalje so vpisovali 
namesto Josefa Herzoga vedno Roso Herzog). V dobrem letu dni je ta družba kupila 
kar nekaj premogovnikov: dne 16. septembra 1872 rudnike črnega premoga v 
Zgornjih Zrečah, Stranicah in v Oplotnici. Rudnik v Zgornjih Zrečah je imel do 

takrat Josef Dominik Tappeiner iz Gradca, ostala dva rudnika pa domačini iz Stranic 
in Vitanja. Naslednjega dne je imenovana šesterica kupila rudnik Št. Jošt pri Dobrni, 

od dveh Celjanov, dne 18. septembra pa rudnika Slemene blizu žičkega samostana 
in Hlastično pri Zgornjih Zrečah. Dne 12. oktobra 1872 so kupili od Štajerske 
eskomptne banke rudnik Brezje pri Konjicah, 21. februarja 1873 od iste banke še 
premogovnik Golo rebro pri Žički vasi. Prav ob koncu tega leta so pridobili rudnike 
Velka Ravna, Gora (Feistenberg) in Redek pri Sv. Križu blizu Konjic. 

Ta družba je 4. aprila 1874 ustanovila "Južnoštajersko premogokopno družbo 
Vojnik" (Sudsteierische Steinkohlen - Gevverkschaft Hochenegg). Vendar združba ni 
bila močna niti po proizvodnji premoga niti po finančni osnovi. Ker je bil konzorcij 

v vedno večji stiski, je Julij Pogačnik, direktor državne cinkarne v Celju, kupil vseh 
12 rudnikov sredi decembra 1886, verjetno za precej nizko ceno. Čez nekaj mesecev 
pa je vse entitete prodal že za 4700 fl (florintov) Edvardu Kellerju in Gustavu Adolfu 
Hartmannu. Toda vrednost rudnikov je še naprej padala, dokler jih ni 24. maja 1899 
kupila družba Južne železnice na Dunaju (Sudbahn - Gesellschaft, Wien). Ta znana 
prometna družba je za vse plačala kar 25.000 fl. Z velikimi investicijami ji je sicer 
uspelo povečati proizvodnjo premoga od 5087 ton leta 1901 na 19.178 ton leta 1906. 
Potem je izkop pričel padati. Večina rudnikov je bila opuščena 26. junija 1915 (le 
Oplotnica 1. julija 1915).115 

Razen teh dvanajstih rudnikov je kupila družba Južne železnice 24. maja 1899 še 
rudnik v Spodnjih Zrečah in drugi premogovnik v Stranicah. Prvi je bil nekdaj last 

115 Jože Šorn, Premogovniki in njihovi rudarji v obdobju 1848-1918, Prispevki za zgodovino delavskega 
gibanja 1ZDG, Ljubljana, 1968-69 , št.1-2, str. 3-102. 
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fužinarja Bonaczyja iz Mislinje, drugi pa Arturja grofa Mensdorfa - Pouillyja, za njim 

tudi družbe Eduard Cendolini - Gustav Sparovitz in njunih dedičev. Dne 7. oktobra 
1914 je izmed teh 14 rudnikov kupil 5 premogovnikov za 5.500 K. Lovrenc 

Hasenbichel iz Konjic: oba majhna kopa pri Stranicah, Velko Ravno (vse tri je 
združil v skupni premogovnik z imenom Stranice), Zgornje Zreče in Sv. Križ. Pogoj 

prodaje je bil, da mora Hasenbichel prevzeti tudi vseh 50 rudarjev, ki so bili sami 
Konjičani. 

Sorazmerno blizu teh rudnikov so leta 1869 odprli še rudnik črnega premoga - 

Konjiška vas. Prvi podjetnik ga je kmalu prodal Dunajčanu Ignazu Singerju, ta pa 
neki dunajski tvrdki. Pozneje si ga je pridobila neka druga družba, dokler ni prišel 
rudnik v roke Louisa Bergenerja, za njim Adolfa Herzoga. Proti koncu leta 1913 ga 

je kupila družba šestih deležnikov. Rudnik ni bil pomemben niti glede proizvodnje 
niti glede svojega vpliva na okolico, ker se je tam nakopalo le nekaj desetin ton 

premoga letno. 

Tudi sicer so tukaj začeli iskati premog razmeroma zgodaj, v začetku devetnajstega 

stoletja. Rudosledci so odkrili vrsto majhnih zalog črnega in rjavega premoga, ki so 

ga kmalu začeli izkoriščati.116 O nastanku nahajališč premoga piše Janez 
Koprivnik."7 Pravi, da se premog nahaja v skrilavcih, in sicer v mlajših skrilavcih 

(od devonske dobe naprej). Zato ima Pohorje premog samo ob vznožju, kjer se 
nahajajo mlajše tvorbe; ima le rjavi premog. Pod Brinjevo goro, v Brezju, v Goleku 

(na severovzhodu od črte Stranice - Dobrova), v Ljubnici, pri Sv. Križu in v Jamniku 

pa je rjavi premog tako star, da se po količini ogljika, ki ga ima v sebi (68,9-73,83%) 

bliža črnemu premogu in je temu tudi po zunanjosti (barva, blišč, črta) podoben. 

Zaradi svoje starosti, množine ogljika in čistosti, je rjavi premog teh nahajališč 
izvrstno kurivo, zlasti za stroje in tovarne. Skladi so po dolžini, širini in debelini 

različni. Debelina je v razmahu 25 centimetrov in 150 centimetrov, dolžina in širina 

pa še nista povsod določeni. 

116 Jože Višnjar, Zreče včeraj in danes. Ob proglasitvi mesta Zreče, oktober 1987; glej tudi ing. Franc 
Sevšek, Rudarstvo, fužinarstvo in steklarstvo, Zbornik Konjice z okolico, 1996. 

Anton Gričnik, Janez Koprivnik in njegovo "Pohorje". Predstavitev življenja, pisateljskega dela in 
ponatis "Pohorja", oskrbel ter knjigo opremil Anton Gričnik, Občina Zreče, 1997, str. 389. 
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Globlja sta dva sklada v Pučkovi jami pod Brinjevo goro, potem skladi v Brezju, v 

Ljubnici in Goleku so posejani v gosavske plasti zgornjekrednih tvorb; sklad v 
Radani vasi, zgornji sklad v Pučkovi jami, višji skladi v Ljubnici, sklad pri Sv. Križu 

in v Jamniku (zadnja dva sta južno krilo radanovaškega sklada in nista več v okrožju 

Pohorja) leže v ivniško-soških plasteh in spadajo v terciarno ali neogensko dobo. 
Koprivnik je zapisal, da je dobil te zanimive podatke o nahajališčih starega rjavega 

premoga od ing. K. Riethmullerja, vodje premogovnika v Radani vasi. 

Po krstnih knjigah sodeč, je bil prvi rudnik premoga znan že v prvi polovici 19. 

stol.Takrat so ob rojstvu otroka zapisali, da se je rodil sin ali hči kot filius ali filia 

montani (pomeni otroka rudarja)."" Kdo je bil prvi lastnik rudnika ni bilo mogoče 
ugotoviti; iz različnih izjav pa so različni pisci domnevali, daje bil rudnik v začetku 

last neke francoske družbe. Iz teh virov je moč sklepati, da je bil prvi rudnik v 
Spodnjih Zrečah, ki se je širil proti Brinjevi gori in nato po globeli v smeri Radane 

vasi. Rudnik se je imenoval "Germania". Med leti 1870 do 1886 se je v njem pripetilo 
več nesreč. Rudnik je deloval do prve svetovne vojne, ko sta v bistvu prenehala 

opravljati svoje poslanstvo oba rudnika: v Radani vasi in v Križevcu. 

Edina nam znana pripoved o življenju rudarjev v Zrečah je od Jožefa Vanoška, 
rojenega 1887 v Križevcu, po poklicu krojača, ki je okoli 20 let delal v vseh 

obstoječih rudnikih v Zrečah in na Stranicah. Spominjal se je, da je bil rudnik v 
bližini kmetije Pahole izkopan leta 1911 do globine 110 metrov. Ker ni bilo dovolj 

premoga, so ga kmalu zasuli. Rudnika na ozemlju Paholetove in Kropejeve kmetije 

sta imela zelo kvaliteten premog. Premog so vozili čez Koprivnico na železniško 

postajo v Zgornje Zreče. Sprva je Vanošek delal v rudniku Germania v Radani vasi, 

potem v Križevcu in tudi na Polajni v Stranicah. Zanimiva je pripoved Vanoška, ko 
govori o praznovanju godu rudarske svetnice sv. Barbare, zaščitnice rudarjev. Ta 

dan, 4. december, je bil še posebej slovesen. Rudarji so prišli v sprevodu k 

jutranjemu cerkvenemu obredu. Nosili so prapor, na katerem je bila izvezena 

podoba sv. Barbare. Po maši je bilo rudarsko srečanje v Kračunovi gostilni, kjer so 
bili pogoščeni z obilnim zajtrkom. Spominja se tudi, da je v rudniku v bližini 

Podgrašeka delalo v kriznem času le okoli deset rudarjev, v tako imenovanih zlatih 

118 Rudniki in železnica v Zrečah, Župnijski arhiv Zreče. 
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časih pa je njihovo število naraslo celo na 300. Delali so v treh izmenah, v rudniku 

je stalno vozilo 10 huntov - vozičkov, prirejenih za prevoz rude, ki jih je vlekel 
motor na bencinsko gorivo. Svetili so si z oljenkami, med prvo svetovno vojno tudi 

s karbidovkami. Vanošek je ugotavljal, da ni prišlo do nobenih eksplozij, čeprav so, 
ko so v Križevcu enkrat zaslutili nevarnost, takoj dobili jamske zaščitne svetilke. 

Največ je znanega o rudarjenju v rudniku v Stranicah, ki je tudi najdlje obratoval. 

Zlasti pred prvo svetovno vojno, pa tudi med obema vojnama, je imel straniški 
rudnik pomembno gospodarsko vlogo. V njem so se zaposlovali največ mali kmetje 

iz bližnje okolice pa tudi premožnejši kmečki sinovi, ki so morali ob prevzemu 

domačega posestva izplačati ostale dediče. Rudnik v Stranicah je bil pred prvo 
svetovno vojno pod okriljem Premogovnikov južne železnice, s sedežem na Dunaju. 

Ta družba je izkoriščala tudi rudnike v Osredku, Radani vasi in Stranicah. Ob 
začetku prve svetovne vojne je rudnik opustila zaradi odhoda rudarjev v vojsko. 

Odkupil ga je podjetnik Lovro Hasenbichel pod pogojem, da lahko ceno odplača s 
premogom. Leta 1934 je po očetovi smrti prevzel rudnik sin Viljem in ga vodil do 

leta 1944, ko je bil rudnik opuščen. Po osvoboditvi je lastnik sicer podaril rudnik 
državi, vendar ga zaradi prevelikih stroškov, ki bi bili potrebni za obnovo, in zaradi 

pomanjkanja rudarjev niso več odprli. 

V rudniku so kopali visoko kalorični metamorforizirani rjavi premog, ki so ga 

imenovali "štajnkol" (nemško Steinkohl), in je bil še posebno primeren za kovaško 

obrt. Zato je bil tudi nad rudnikom napis "Kovački ugljen". Proizvodnja je ves čas 
obratovanja znašala približno 10 ton premoga na dan (brez jalovine). Rudnik je 

zaposloval približno 60 ljudi, v času večje konjunkture pa tudi do 80. Običajno je 

bilo rudarjev 35, od tega sedem "laufarjev" (voznikov vagončkov) in 28 "hauerjev" 

(kopačev). Od slednjih sta bila dva "forhauerja" ali predkopača, ki sta bila tudi vodji 

izmen. Predkopača sta bila starejša rudarja, ki sta dobila ta položaj zaradi dobrega 
dela in dolgoletnih izkušenj in ne zaradi kakšne višje izobrazbe. Njuno delo je bilo 

zapisovanje šihtov (izmen dela) rudarjev, merila sta, koliko premoga je bilo 
izkopanega. Če učinek ni bil zadovoljiv, sta lahko od vodstva rudnika zahtevala 

zamenjavo rudarjev. Vsak kopač je imel svojega pomočnika ali "lerhauerja". V jami 

so delali rudarji v skupinah po najmanj dva, navadno pa po trije skupaj (kopač, 
pomočnik in voznik). Včasih je bila ekipa sestavljena tudi iz dveh kopačev, dveh 
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voznikov in enega pomočnika, pač glede na delovno mesto. V odkupu je lahko delalo 

skupaj po pet do šest rudarjev, v rovu pa le trije. Strelna mojstra sta bila dva, vsak 

je bil dodeljen eni izmeni. Morala sta opraviti posebni tečaj. Kopala sta tako kot 

drugi rudarji v jami, poleg tega pa razstreljevala in pazila na strelivo. 

V posebni uti, v katero so vozniki praznili vagončke, je bilo zaposlenih šest žensk pri 
prebiranju premoga. Bile so v glavnem iz rudarskih družin. 

Rudnik je imel svojo tesarsko in kovaško delavnico. V strojnem obratu so delali 
strojnik in dva kurjača, poleg tega pa še več delavcev pri vitlu in črpalkah. Kurjača 

sta morala napraviti posebni izpit v Celju, pri črpalkah in izvoznih strojih pa ni bila 
potrebna posebna izobrazba, zato so to delo opravljali pomočniki kopačev ali 
ostareli vozniki. Vodstvo rudnika je obsegalo rudniškega nadzornika, višjega 
nadzornika, zemljemerca in lastnika rudnika. Vsi ti so bili strokovno šolani. 
Rudniški nadzornik je od časa do časa zapustil pisarno in prišel na ogled v rov. Višji 
rudniški nadzornik je lahko odslovil delavca, če je ta storil prekršek. Lastnik 

premogovnika je vodil prodajo in knjigovodstvo, zemljemerec pa je opravljal 
meritvena dela. Premog so vozili kmečki prevozniki s konji na železniško postajo v 
Konjicah. Dosti so ga pošiljali na Hrvaško, ponj pa so prihajali posamezni odjemalci 
tudi sami. Kmetje so prodajali rudniku smrekov ali hojin (jelkin) les za opore. Les 
so na primerne kose razžagali rudarji sami. V rudniku so začeli delati fantje že s 
šestnajstimi leti. Vsak začetnik je moral biti po rudniških pravilih najprej štiri leta 
"laufar", nato pa dve leti pomočnik kopača. Če je bil dober in zanesljiv delavec, je bil 
potem po potrebi premeščen za kopača. 

Delavci so dobivali plačo vsak mesec, vendar tako, da so sredi meseca prejeli 
akontacijo, ki je znesla približno 40% plače. Kopači so si lahko sami približno 

izračunali, koliko bo kdo zaslužil, ker so bili plačani po akordu (na primer po metru 
odkopa, trdoti premoga in tako dalje). Vsako plačo so rudarji proslavili v gostilni. 

Delavci so bili pokojninsko, nezgodno in bolniško zavarovani pri Bratovski skladnici 
v Velenju. Polovico prispevka so dajali od svojega zaslužka, polovico pa je dalo 

podjetje. 

Toda prišlo je celo do zanimive stavke. Ker so bile plače po prvi svetovni vojni nizke, 
se je delegat delavcev sestal s predstavnikom rudarskega glavarstva in lastnikom 
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rudnika. Ker lastnik ni hotel popustiti delavskim zahtevam, so rudarji nekaj dni 

stavkali. Stavka se je začela 31. januarja 1923. nekateri so zatrjevali, da do stavke ni 
prišlo toliko zaradi slabih mezd kot zaradi šikaniranja delavcev. V stavki se je 

pokazala neenotnost rudarjev, saj so se nekateri iz bojazni, da bodo izgubili službo, 
med stavko vtihotapili v jame na delo. Organizatorji stavke so bili večinoma člani 

socialnodemokratske stranke. Kasneje so bili odpuščeni, ostali pa so dobili le za 
malenkost višje plače. Šele ko je izšel Zakon o minimalnih delavskih mezdah, je 

moral lastnik plače zvišati. Plačilne kategorije so bile štiri: strelni mojster in drugi 
visokokvalificirani delavci so v primerjavi s kopači dobivali 120% plače, pomočniki 

kopačev 80% in vozniki 75%. Rudarji so delali v treh izmenah, medtem ko so člani 

vodstva rudnika delali le dopoldne, prav tako tudi kovač in tesar ter ženske v 
separaciji. Nedelje so bile proste, zato pa ob sobotah ni bil delavnik nič krajši. Dela 

prost dan je bil tudi praznik sv. Barbare, 4. decembra. Tistega dne so šli vsi rudniški 
delavci z godbo v cerkev, potem pa v gostilno pri Arzenšku na Stranicah, kjer jim je 

lastnik plačal kosilo, pijačo in godbenike, poleg tega pa je dal vsakemu še enodnevni 
zaslužek. Z rudarji so prišle tudi žene. Med prvo svetovno vojno so bili v rudniku 

zaposleni Ukrajinci, ki so z družinami zbežali iz Poljske. Rudarji niso imeli uniform 
in tudi ne svoje himne. Med obema vojnama so uporabljali še staro zastavo južne 

železnice. Pozdravljali so se s "srečno ali Gliick auf"."9 

Izgradnja in pomen železniške proge Poljčane-Zreče 

Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so potrebe po vedno večjih količinah lesa in 

premoga narekovale izgradnjo železnice Poljčane-Konjice-Zreče. Toda razvoj 
lokalnega omrežja na Štajerskem je bil zaradi posebnih pravic, ki jih je imela južna 

železnica, zelo otežen. Zato je dal avstrijski Deželni zbor pobudo, da bi graditev 
lokalnih železnic prevzela dežela. Tako so na Štajerskem prvi sprejeli deželni zakon 

o lokalnih železnicah, na podlagi katerega so v Gradcu ustanovili poseben urad za 

štajerske deželne železnice. Že kmalu se je Štajerska odločila za sistem ozkega 

119 O rudarstvu v okolici Zreč je zapisano predvsem v Župnijski kroniki v Zrečah; o rudarju Jožefu 
Vanošku tudi v Rudniki in železnica v Zrečah, v Župnijskem arhivu Zreče; o straniškem rudniku in 
delu rudarjev v njem glej več v Duša Krnel - Umek in Zmago Šmitek, Kruh in politika (poglavja iz 
etnologije Vitanja), Ljubljana, 1987, str. 139-144. 
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tira.12" Zakon, ki je uvedel novosti, predvsem ugodnosti za gradnjo lokalnih železnic, 

je bil izglasovan 25. maja 1880, dopolnila zakona iz let 1887, 1894 in 1910 pa so le 
še dopolnjevala zakon in olajševala gradnjo lokalnih železnic. Toda že za prvo progo, 

ki so jo zgradile Štajerske deželne železnice od Celja do Velenja, so bili verjetno 
stroški preveliki, zato so se odločili, da bodo naslednje proge gradili kot ozkotirne 

po bosanskem vzorcu.121 Tako je prišlo do vzporedne gradnje prog Preding-Stainz in 

Poljčane-Konjice. Za koncesijo gradnje konjiške lokalne proge je deželni zbor 
zaprosil že spomladi leta 1892. Podeljena mu je bila dne 28. junija 1892. Progo so 

začeli graditi takoj, ko so bile urejene vse formalnosti in je bila še istega leta 
slovesno predana javnemu prometu. Dolga je bila 14,9 km in je začela obratovati 20. 

decembra 1892.122 Že ob gradnji proge do Konjic so postajali vedno glasnejši zreški 
občinski politiki z zahtevo po podaljšanju le te do Zreč. Glavna utemeljitev je bil 

rudnik v Radani vasi. 14. julija 1877 se je v premogovniku v Radani vasi pripetila 

nesreča, saj so se pod ruševinami rova zadušili trije uradniki in rudar, zato so z 

ukazom deželnega zbora prenehali z delom. Toda leta 1900 je Družba južne 

železnice postala lastnik rudnika. Rudo so morali težaki voziti z vprežnimi vozovi 

po cesti na železniško postajo v Konjice. Da bi si olajšali vožnjo, so do rudnika 
položili tračnice. Tik pred vojno so rudnik zaprli, progo pa ponudili v upravljanje 

Deželnemu odboru v Gradcu. Poizkusi, da bi uresničili željo o podaljšku proge, so 

se tako le deloma uresničili. Občinski možje so 18. marca 1917 dokaj zvito povabili 
davkoplačevalce s sloganom: če ne prideš, si želiš železnico. Od 200 

davkoplačevalcev je prišlo le 40 občanov. Že 29. aprila 1917 so začeli pogovore z 
lastniki zemljišč, po katerih naj bi bila speljana železnica, in 13. septembra 1917 je 

železniško ministrstvo na Dunaju odobrilo gradnjo proge.1*1 

Podaljšek prejšnje rudniške proge so začeli graditi 15. novembra 1917. Delavci so bili 
ruski ujetniki, toda le do sklenitve brest-litovskega miru med antantnimi in centralnimi 

120 Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem. Ljubljana, 1968. Izdala in založila Slovenska 
Matica. 
121 Prav ozkotirne železnice so po Berlinskem kongresu leta 1878, ko je Avstro-Ogrska okupirala Bosno 
in Hercegovino, dokazale, da je mogoče s preprostimi in cenenimi sredstvi graditi železnice in 
vzpostaviti na njih soliden promet. 
122 Tadej Brate, Slovenjebistriško o okviru in razvoju železnic na Štajerskem. Ozkotirna železnica 
Poljčane- Slov. Konjice-Zreče. Zbornik občine Slovenska Bistrica II, 1990, str. 189-197. 
123 Straža, 26. januar 1921, št. 10, z naslovom Železnica Konjice-Zreče. 
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silami. S tem mirom so se Rusi lahko vrnili domov in brž so jih zamenjali Romuni, tik 

pred koncem vojne pa še okoli sto italijanskih ujetnikov. Na tem odseku proge so zgradili 
12 metrov dolg most čez Dravinjo. Mostnice in drugi potrebni les za most je daroval knez 

Windischgraetz. Dne 15. oktobra 1918 je "peč", kot so ljudje takrat imenovali lokomotivo, 

prvič pripeljala z enim osebnim vozom člane železniške komisije, ki so izstopili na 

postajališču pri cerkvi. Do tja so bile tračnice že položene. Ker se je končala vojna, odšli 
so tudi vojni ujetniki, so izgradnjo proge začasno ustavili. Šele 14. januarja 1920 so 

delavci iz Zreč in okolice nadaljevali s polaganjem tračnic. Maja istega leta so zgradili tudi 

železniško postajo Zreče, ki jo je zasnoval konjiški gradbenik Franc Gologranc. Prvi 
načelnik postaje, Josip Brglez, je nastopil službo 15. novembra 1920.124 Dolžina proge je 

bila naslednja: od Konjic do postajališča Gabrovlje je znašala 2,1 kilometer, do Radane 
vasi 3,9 kilometra, do cerkve v Zrečah 5,4 in 6,1 kilometer do končne postaje v Zrečah. 

15. januarja 1921 je bila proga v celoti končana. Ob navzočnosti prebivalcev Zreč in 

zreškega župana Jožefa Winterja je zreški župnik Matija Karba blagoslovil progo, 

kolodvor in vlak. Temu pomembnemu dogodku so bili priče tudi gosti, ki so se pripeljali 
z vlakom, med njimi dr. Mam, centralni nadzornik Pregelj, vladni komisar za okraj dr. 

Rudolf, višji nadzornik Sajovic, centralni nadzornik za južno železnico, višji kontrolor 

Škof, vladni komisar dr. Franc Treo, vladni tajnik in okrajni glavar Trstenjak in drugi. 

Žene in otroci železničarskih delavcev so postajo za to priložnost okrasili s cvetjem in 
zelenjem. Za prebivalce Zreč, bližnjih vasi in krajev ob progi, je bila to velika pridobitev, 

saj je bila na ta način olajšana trgovina z lesom, s katerim so se tod okoli največ ukvarjali. 

Tudi premoga iz rudnikov iz okolice Zreč ni bilo treba več z vozovi voziti v Konjice. 

Železnica je pomenila tudi priložnost za zaposlitev domačinov. Zdelo seje, da bo konjiška 
lokalna proga uspešno podjetje, pa ni bilo tako. Obrestovanje vložene glavnice je bilo kar 

se da nizko in je v prvih letih znašalo le 2,866%, od tega je sam obrat dajal le 0,7 do 1%. 

Da bi država vzela v zakup, ni bilo mogoče misliti, saj si ni hotela nakopati skrbi še enega 

nerentabilnega podjetja. Za primer povejmo, da je bilo v tem času na progi zaposlenih 

devet ljudi s skupnimi prejemki v višini od 420 do 660 goldinarjev letno. Progovni 

delavci, ki so bili med njimi, pa so prejemali le 306 do 540 goldinarjev letno. 

124 Po prvotnih načrtih, ko naj bi bila železniška proga zgrajena že v času vojne, bi se morala imenovati 
Retschach. Kot smo videli, so dogodki potekali bistveno drugače. Leta 1919 so se v Zrečah širile 
govorice, da bo vlak pripeljal že decembra tega leta. Ker se je že končala prva svetovna vojna, je župnik 
Matija Karba enostavno napisal ime železniške postaje v dveh jezikih: Redschach - Zreče. Kmalu po 
tem dejanju je tudi ministrstvo za promet odobrilo dvojezično ime kolodvora. 
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Kljub temu je imela železnica v tem obdobju izreden pomen. Povsod, kjer so v 19. 

stoletju začeli graditi železnice, se je sočasno ustvarjalo novo zgodovinsko 
dogajanje, preobrazba duhovnega, političnega, gospodarskega in socialnega 
življenja. Železnica je postala močna gibalna sila v oblikovanju novih razmer. 

Že za gradbena dela na železnici so mobilizirali veliko delavcev. Za graditev proge 
in železniških postaj ter druge infrastrukture so potrebovali velike količine 
gradbenega materiala: apna, opeke, klesanega kamenja in tako dalje; kovanih 
žebljev, ploščic za pritrjevanje tirnic, najrazličnejših izdelkov iz železa in jekla za 
opremo postajnih naprav. To je dalo velikemu številu kmečkih voznikov priložnost 

za zaslužek in je zaposlilo delavce v kamnolomih, apnenicah in opekarnah. Z 
obratovanjem ozkotirne železniške proge se je po železnici začel množičen prevoz 

tovora in potnikov, saj je bil vlak mešan. Prevoz z vlakom je bil v primerjavi s 
cestnim prometom hitrejši, udobnejši in cenejši. Do izgradnje železniške proge je 

bil na tej trasi razvit tovorni promet, tako imenovano furmanstvo, ki pa je do 
začetka 20. stoletja povsem zamrlo. Premog, les, izdelke fužin in kmetijske izdelke 

je začel prevažati vlak. Izgradnja železniške proge je v ta del Dravinjske doline 

ZADNJA VOŽNJA VLAKA V ZREČE, 14. APRILA 1962 
Vir: Fototeka Muzej novejše zgodovine Celje 
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prinesla veliko razgibanost in ustvarila nove možnosti za nove poklice, za zaslužek 
in večjo zaposlitev. Mnogim prevoznikom je dala priložnost, da so z vozovi dovažali 
potrebni material, številne žage ob Dravinji so dobivale naročila za dobavo 

tehničnega lesa in železniških pragov. Tudi premogovniki v okolici Konjic, Brinjeve 
gore, Zreč in Radane vasi so dobili z železnico stalnega odjemalca, saj se je z 
otvoritvijo razširila prodaja in poraba premoga. Poleg tega je železnica odprla še 
široko zaledje granitnih kamnolomov in obsežnih gozdov, kjer je ob vznožju 
Pohorja ob Dravinji in Oplotniščici na desetine žag predelovalo les. 

Zaradi dejstva, da je bila proga zgrajena z namenom, da bi se po njej v glavnem 

odvijal tovorni promet, je bilo v prvih letih obratovanja proge število potnikov 

precej skromno. Na krajše razdalje so bili ljudje še vedno navajeni hoditi peš, ali so 

se prevažali z vozovi. Šele po letu 1900 se je začel povečevati tudi potniški promet. 

Najbrž zato, ker so v bogatem zaledju pohorskih gozdov vedno rabili veliko število 

gozdnih in žagarskih delavcev, sezonskih in stalnih, prav tako pa v rudnikih v 

okolici Zreč in Konjic ter v številnih kamnolomih v bližnji okolici Zreč. Stanje do 

izgradnje železnice nam najbolje ilustrira podatek, da rudniki v Stranicah in Zrečah 

spričo dragih prevoznih stroškov do otvoritve proge skoraj niso obratovali. Vendar 

je problem po prvi svetovni vojni nastajal ob dejstvu, da je bila proga ozkotirna. 

Pretovarjanje blaga z ozkega tira, 0,76 metra, je povzročila v priključni postaji 

Poljčane zaradi primitivnosti prekladalnih naprav težave in stroške. Zadrževalo je 

transporte in kvarilo občutljivo blago, povzročalo razlike v teži in še vrsto drugih 

problemov. Zaradi tega so po prvi svetovni vojni načeli vprašanje normalizacije 

konjiške proge, česar pa spričo nujnosti drugih gradenj ni bilo moč uresničiti.'25 

Vlak je kljub gospodarskim in tehničnim težavam preživel tudi drugo svetovno 

vojno, vse do leta 1962, ko so ga ukinili.126 

125 Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem, Ljubljana, 1968. Izdala in založila Slovenska 
Matica str.203-205; Župnijska kronika v Zrečah; glej tudi Lidija Padežnik, Življenje ljudi ob in na 
železniški progi Poljčane-Slov.Konjice-Zreče v času njenega obratovanja 1892-1962. Diplomska naloga 
na Filozofski fakulteti, Oddelek za etnologijo, 1990. 
126 Časopisi so v naslednjih dneh pisali o ukinitvi vlaka. Franc Krivec, "Konjičan šel v pokoj", Novi 
tednik pa je zapisal: "Minuli petek popoldne so zadnjikrat zacvilile železne zavore in zadnjikrat je 
Dravinjsko dolino zateglo zažvižgala piščalka na mali lokomotivi. Za vselej se je ustavil vlak na malih 
kolesih, ki je neumorno po komaj 75 centimetrov širokih tirnicah od Poljčan do Zreč in spet iz Zreč 
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Začetki načrtnega izobraževanja 

Znameniti šolnik in jezikoslovec Blaž Kumerdej je izrazil o osnovni šoli v posebni 

spomenici, da je osnovna izobrazba pomembna tako za posameznika kot zlasti za 
državo. Splošni šolski red iz leta 1774 je osnovno šolo zasnoval kot državno 
ustanovo in predpisal šoloobveznost za vse otroke med 6. in 12. letom starosti. Na 

podeželju so bile organizirane enorazredne trivialke. Čeprav so se načrti 

uresničevali počasi, je bila šola v Zrečah ustanovljena že leta 1815. Prva šola v kraju 

je našla svoje domovanje v leseni koči za mežnarja. Takrat so ji pravili Schull und 
Messerhaus (šolska in mežnarska hiša). Stala je blizu cerkve, kjer je bila kasneje 

postavljena občinska hiša. To je bila farna šola, ki jo je že takrat obiskovalo 52 otrok 
(35 dečkov in 17 deklic). Letni obisk je bil zelo slab, saj so starši otroke v šolo 

pošiljali le občasno; ko so bila važnejša poljedelska opravila, pa so jih obdržali doma. 
Klub temu je število otrok naraščalo in že dvajset let po ustanovitvi šole je bilo v šoli 

63 otrok. Lesena koča je postala pretesna, zato so krajani in tedanji župnik zaprosili 
Okrožni urad v Celju za finančna sredstva in na istem mestu postavili za takratne 

razmere lepo šolsko poslopje. 

Ker je bilo število otrok iz leta v leto večje, so 1880 zgradili novo šolsko poslopje.127 

Čez deset let so ga ponovno razširili v trirazrednico in leta 1906 so k šoli dozidali 

do Poljčan v sedemdesetih letih prevozil blizu 5 milijonov kilometrov. V petek so ukinili potniški 
promet in prav tako tovornega na edini ozkotirni železniški progi v Sloveniji. "Konjičan", kot so 
desetletja domačini imenovali svoj mali vlak, je šel v pokoj, ker je bil nerentabilen. Vlak, kakršen je bil, 
je potreboval za 22 kilometrov dolgo pot v eno smer uro in četrt in je bil dejansko dnevno 10 ur na 
poti. Ljudje so se radi vozili z njim, razen tega je bil kmetovalcem na okoliških gričih pravcata ura, po 
kateri so se lahko ravnali. Vlak ni zamujal. Starejši menijo, da bo dolina s tem precej izgubila. Ne vedo, 
kako bosta to sprejeli dve večji tovarni Tovarna usnja v Slov. Konjicah in Tovarna Kovanega orodja v 
Zrečah."; glej tudi Župnijska kronika Zreče. 
121 Kasnejši nadučitelj in ravnatelj Karel Mravljak je na Vidovdanski proslavi 29. junija 1930 ob 50- 
letnici postavitve nove šole dejal: "Letos je 50 let, odkar stoji naša nova šola. Zgrajena je bila 1.1880. 
Do tega leta je bila šola v občinski hiši. Marsikateri med vami je danes tukaj, ki je obiskoval pouk v 
starem šolskem poslopju - v sedanji občinski hiši. Do leta 1879/ 80 se je poučevalo na enorazredni 
šoli, to je na stari šoli, kjer je sedaj občinska hiša. Bilo je že 150 otrok in zato potreba, da se šola razširi. 
Krajevni šolski svet je sklenil leta 1879 postaviti novo šolo, poslopje za dva razreda. Svet je kupil od 
občine zemljišče za 78 goldinarjev; zidavo šole je prevzel Ivan Orož za 4490 goldinarjev. Načrt je 
napravil Anton Madile iz Konjic, ki je vodil zidarska dela. Graditi so začeli julija 1879 in dne 16. 
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prizidek ter jo razširili v štirirazredno šolo. Te razširitve so se nadaljevale leta 1929, 

ko so zaprosili za šestrazredno šolo in jo dobili leta 1934. V takem stanju je ostala 

šola do 2. maja 1945, ko je zgorela. 

PRVA ZIDANA ŠOLSKA ZGRADBA V ZREČAH IZ DRUGE 
POLOVICE 19. STOLETJA 
Vir: Gradivo šolske kronike Zreče 

Sledovi šolskega pouka v osnovni šoli Gorenje (prej je bila državna osnovna šola 

Kunigunda na Pohorju) segajo nazaj do leta 1850, ko so v kaplaniji poučevali 

kaplani kot učitelji enkrat do dvakrat tedensko. Prvi kaplan - učitelj je bil Janez 

Pevec. Pozneje je nekaj let poučeval organist Vinko Uršič s plačo 1 goldinar za 

vsakega otroka. Od leta 1869 je pouk potekal v kmečki hiši pri Jureku na Bezovju. 

Na pobudo učitelja Jožefa Močnika so 18. avgusta 1877 zgradili prvo šolsko poslopje 

z enorazrednico. Zaradi naraščajočega števila šoloobveznih otrok je takratni deželni 

svet z dnem 24. junija 1876 razširil šolo v trirazrednico. Zaradi te razširitve je oblast 

oktobra 1880 po tehničnem pregledu predali krajevnemu šolskemu svetu. Tudi nadučitelj in učitelj sta 
dobila stanovanje v šoli." Govor Karla Mravljaka sem povzel iz povzetka šolske kronike Zreče, ki ga je 
prav tako napisal K. Mravljak; tudi Osnovna šola zreče 1815-1995 (ob 180-letnici šole). Zbornik 
Osnovne šole Zreče. 
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takoj odobrila gradnjo novega šolskega poslopja, kar se je zgodilo leta 1902. Stavba, 

ki je bila zgrajena na bivši Blažičevi njivi, je še do nedavnega služila svojemu 

namenu.128 

Začetki šolstva na Resniku segajo v leto 1881. Pouk je potekal dvakrat tedensko v 

prostorih cerkvene hišice - mežnarije. Učitelj je prihajal iz Kunigunde (sv. 

Jungerte). Po nekaj letih takšnega poučevanja so postavili leseno stavbo na mestu, 

kjer še danes stoji šolsko poslopje (ki pa ne služi več svojemu namenu) na 

Lipičnikovem zemljišču. Za pouk je bilo že na začetku veliko zanimanje, ne samo 

med šoloobveznimi otroki, ampak tudi med odraslimi mladeniči in kmeti, z željo, 

da bi se vsaj za silo naučili brati in računati. 

Med vojno niso prizanesli niti resniški šoli, ki je bila požgana, hkrati s poslopjem 

je bilo uničeno veliko zapisov o šolskem delu v obdobju pred drugo svetovno 

vojno.129 

Konec 19. stoletja, najverjetneje leta 1890, so Skomarjani uspeli organizirati šolski 

pouk v tako imenovani Juhartovi domačiji (verjetno manjša koča). Poučeval je 

vsakokratni duhovnik, po nedeljskem verskem obredu, nekaj let kasneje tudi še 

enkrat med tednom. V tej začasni šolski sobi je verjetno nekaj let kot prvi učitelj 

poučeval Jože Močnik. Med leti 1886 in 1890 so poleg dotedanjega začasnega 

prostora zgradili novo pritlično zgradbo z eno učilnico in stanovanjem za učitelja. 

Učitelj Močnik je v novi enorazrednici poučeval okrog 70 otrok do leta 1899, ko je 

bil premeščen na sosednjo šolo Resnik. Po prvi svetovni vojni do leta 1941 se je 

zamenjalo veliko učiteljev, ki so jih za zelo kratek čas zamenjali okupatorjevi 

učitelji z namenom v tečajih nemškega jezika pridobiti prebivalstvo na svojo stran. 

Te namere so ob pogledu na strmi dohod na Skomarje in v neposredni bližini 

obširne gozdove brž opustili. 

128 Kronika državne osnovne šole Kunigunda na Pohorju, v hrambi v Osnovni šoli Zreče; več o tem 
problemu v Anton Gričnik, Zapisi in pričevanja sejalcev. 
129 Podatke o resniški šoli lahko najdemo le v Kroniki državne osnovne šole Kunigunda na Pohorju. 
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Življenje in pesniško ustvaijanje Jurija Vodovnika 

V letu, ko je Anton Tomaž Linhart izdal svoj (sicer v nemščini napisan) "Poskus 

zgodovine Kranjske in drugih dežel Južnih Slovanov Avstrije", seje revnemu kmetu 
- obrtniku Mihi Tomažiču na Skomarju, najvišji na Pohorju ležeči sklenjeni vasi, 

rodil sin Jurij, pevec - pesnik, ki mu med ljudskimi oblikovalci besede in vižarji pri 

nas menda ni para.110 O rojstvu je sam zapisal v njegovi danes najbolj znani pesmi: 

Jaz sim Vodovnik Jurij, 

per Skomri sem doma, 

v razstrgani kočuri, 
štir okne gor ima. 

Ki leto b'lo je šteto 

en tavžent sedem sto 

in endevedeseto, 

je moje rojstvo b'lo. 

V istem letuje torej Pohorje rodilo svojega pevca, znanstveno potrditev pa je doživel 
tudi program slovenskega narodnega prebujenja: s svojo razpravo je Linhart 

namreč prvič ugotovil obseg slovenskega naroda in poudaril njegovo enotnost.1" 

Znani pisatelj in pesnik Franc Mišičje leta 1934 pisal o Skomarju kot pohorskemu 

Parnasu, ko namiguje na znamenitega pesnika Jurija Vodovnika s pesmijo Jaz sem 
Vodovnik Jurij iz Skomarjev doma ... ter dodaja, da je bil Jurij Vodovnik velik 

pesnik in je njegova rojstna vas v resnici lahko ponosna nanj. Vzroke, da ga naše 

130 Jurij Vodovnik je bil rojen 22. aprila 1791 na Skomarju. Njegov oče Miha Vodovnik, po domače 
Tomažič, je bil med Skomarjani zelo priljubljen kot tesar, coklar in vsestransko uporaben človek, ki je 
znal tudi pisati in brati ter je svoje znanje prenesel tudi na sina Jurija. Njegova mati je bila Helena 
Ostrožna, ki se je priženila iz Stranic. Jurij je bil slaboten in bolehen, zato ga oče ni silil v svoj težak 
poklic. Tako se je priučil tkalstva. Leta 1829 se je Jurij Vodovnik, star 39 let, moral poročiti s starejšo 
vdovo Mico z dvema otrokoma. Umrl je 17. decembra 1858 za jetiko, tri dni po smrti žene. Pokopan je 
na skomarskem pokopališču. 
131 Igor Cvetko, Jest sem Vodovnik Jurij, o slovenskem ljudskem pevcu 1791-1858, Ljubljana, 1988. 
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slovstvo ne pozna kot pesnika v običajnem pomenu besede, Mišič išče v njegovem 

šolanju oziroma izobrazbi, saj se je končalo z ljudsko šolo.132 Prvo samostojno 

publikacijo je Jurij Vodovnik dočakal ob 150. letnici rojstva. Izbrane pesmi 

pohorskega pevca in pesnika Jurija Vodovnika (1791-1858) so izšle v samozaložbi 
F. Mišiča leta 1941. Delo je nekakšna kompilacija do tedaj zbranega pesemskega 

in biografskega gradiva o Vodovniku. Mišič ga postavi v literarni, geografski in 

zgodovinski okvir in prostor slikovitega Pohorja. V delu se odslikava vsa 

domovinska in romantična zanesenost, s katero je knjiga napisana, saj je izšla 

prav pred izbruhom druge svetovne vojne. Tako za Mišiča kot tudi za druge 

ocenjevalce Vodovnika je značilna romantična obdelava pohorskega pesnika. 
Idealiziran in polepšan je "na pamet", torej sestavljena podoba pohorskega 

pesnika, kar pa mu je samo v škodo. Njegov socialni položaj ni bil ugoden. Kot 

potujoči pevec je bil v bistvu reven dninar, kočar, ki je s košem sam pešačil iz kraja 

v kraj in s petjem in pesnikovanjem okrog po Pohorju razveseljeval ljudi. Pel je v 
domačem jeziku, v pohorskem narečju. Njegove pesmi so bile namenjene 

preprostim ljudem iz okolice. Hodil je za hrano in pijačo po hišah in vaseh. 

Verjetno pohorskemu pevcu ni šlo za razširjanje svoje "literature", tudi ne za 

"prebujenje" sicer porajajočega se posvetnega in kmečkega izobraženstva. 
Vodovnik je pač pel, "kakor mu je bil zrastel klun", kaj dosti več pa preprosti 

pohorski kmečki fant, samouk, verjetno ne bi niti zmogel niti hotel. Ljudje so 

potujočega pevca imeli radi, vabili so ga v hiše, mu postregli in ga imeli v gosteh, 

pevec pa jim je krajšal dolge večere. Za tedaj je bil takšen popotnik, ki je obredel 

Pohorje po dolgem in počez, dobrodošel, saj je bil na tekočem z dogodki in 

novicami od blizu in daleč. Poleg vsega pa je marsikomu znal zložiti pesem in jo 

celo zapeti. Vodovnik je svoje pesmi, domislice in prigodnice tudi zapisoval, tako 

da jih je lahko "izvlekel iz koša", ko jih je potreboval. Baje jih je zapisoval, kamor 

je naneslo, celo na košček lesa, na mizo ali na podboj vrat, jih v prepisih dajal ali 

prodajal ljudem, često jih je tudi uglasbil. Če so se pesmi širile s prepisovanjem, 

zlasti pa s petjem in se ohranile do danes kot ljudske pesmi, potem je gotovo, da 

so vsaj tiste do danes pete res nastale skupaj z melodijo. Marsikatera med njimi je 
kar ponarodela in je še danes živa na južnem Pohorju, okrog Oplotnice, 

Frankolovega, Strmca in drugod. 

132 Dr. Franc Mišič, V žaru in čaru šumovitega Pohorja, Maribor, 1934, (v samozaložbi). 
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V NEKDANJI JUHARTOVI HIŠI NA SKOMARJU JE JURIJ 
VODOVNIK PREŽIVLJAL ZADNJA LETA SVOJEGA ŽIVLJENJA 
Vir: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje 

Ni ga danes pravega Pohorca, ki ne bi vsaj vedel o Vodovnikovem življenjepisu Jaz 

sem Vodovnik Jurij, ali mnogih, ki ne bi znali stresti iz rokava vsaj nekaj njegovih 
pesmi, nekaj pa jih zna za celo pesmarico, vsi pa trdijo, da so katero Vodovnikovo 

nekoč vsaj že slišali, če ne celo peli. 

Če strnemo njegovo pesniško bero, lahko zapišemo, da je Vodovnik pesnil o 
pohorskem kmetu iz prve polovice 19. stoletja. Opisal ga je kot ponosnega, z 

vrlinami in napakami stoječega sredi življenja in dela. V pesmih se odslikavajo lepi 

in težki trenutki, tragedije, prazniki, skratka njegov vsakdan. Znal je pogledati 

napake sovaščanov z drugačnimi očmi, kot znajo to navadni ljudje, zapeti ljudem, 
ki jih je srečeval, in obračunati s širšo družbo, a vendar je celo zbadljiv ostajal topel, 

v obsodbah človeški, vseskozi poln humorja, v satiri trenutne situacije dvignjen nad 

njo, zato vedno aktualen in živ. 

Leta 1900 so temu, najbolj poznanemu pohorskemu pevcu, vzidali v zunanji zid 
skomarske cerkve spominsko ploščo, leta 1954 pa se mu je Zreško Pohorje oddolžilo 

s spomenikom pri nekdanji osnovni šoli na Skomarju. V obnovljeni Skomarski hiši, 
kmečki hiši iz leta 1803, je Vodovnikova spominska soba z delom njegovega 
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rokopisa in izvodi ali kopijami izvodov knjig in drugih pisnih virov o njegovem 
življenju in delu. Več njegovih pesmi v izvedbi pohorskih ljudskih pevcev je 

posnetih tudi na kasete in kompaktne plošče. Slovenski skladatelj Jakob Jež je na 

njegovo besedilo in napev uglasbil štiri skladbe - "Idile o Juriju Vodovniku", priredbe 
njegovih besedil pa so poznane tudi v narodnozabavni obliki. 

GROB JURIJA VODOVNIKANA 
SKOMARSKEM POKOPALIŠČU 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 
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Avstrija pod presvitlim cesarjem Karlom I. oziroma pod Habsburžani le okrepila in 

osvežila.""4 

Ena izmed oblik podpore deklaraciji in politiki Jugoslovanskega kluba so bili shodi. 
Tak shod je bil 19. marca 1918 tudi v Konjicah, kjer se je zbralo okoli 500 mož. Na 

shodu so govorniki, med njimi posestnik Napotnik, trgovec Ogorevc, poslanec Pišek 
in urednik Franjo Žebot, opisali delovanje slovenskih poslancev na Dunaju in 

govorili o ciljih majniške deklaracije. Napotnik je zaključil zborovanje s klicem: 
"Živela Jugoslavija! Živel cesar Karel!" Zborovalci pa so zapeli cesarsko pesem.135 

Konec vojne so v Zrečah ustanovili novi okrajni šolski svet z dokaj velikim 

zastopstvom pomembnih ljudi v občini. Načelnik sveta in hkrati zastopnik cerkve je 
bil župnik Matija Karba, njegov namestnik pa Mihael Lamut, posestnik z Gračiča, 

šolski nadzornik je postal veleposestnik Josip Winter, za novega ravnatelja šole so 

imenovali Karla Mravljaka. 

Politično in družbeno dogajanje na Zreškem v novi državi 

Nastanek nove države je pomenil začetek razgibanega političnega, gospodarskega in 

kulturnega življenja tudi na Zreškem. Takoj po razglasitvi zmage antantnih nad 
centralnimi silami, konec oktobra 1918, je tudi Slovencem uspela, žal le 

enomesečna dejanska samostojnost v Državi SHS (Slovencev, Hrvatov in Srbov). 

Toda že ob nastanku Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1. decembra 1918, so 
bili položeni v njeno zibelko unitarizem, centralizem in monarhizem. To se je čutilo 

na vseh ravneh tudi v Zrečah in pripadajočih krajih. Ljudje so se razdelili na 
konzervativen katoliški tabor s SLS (Slovensko ljudsko stranko) in liberalno JDS 

(Jugoslovansko demokratsko stranko). V tej luči je potekal tudi boj proti državnemu 

unitarizmu in centralizmu, ki mu liberalci niso nasprotovali, če in kadar ga že niso 
odkrito podpirali, SLS pa seje vsaj do konca dvajsetih let dvajsetega stoletja bojevala 

za slovensko avtonomijo. Zagovarjala je tudi davčno zaščito kmetov in kmečko 

1:14 Vlasta Stavbar, Izjave v podporo majniške deklaracije. Zgodovinski časopis, št. 3, 1992, str. 365 in 
366. 
135 Slovenski gospodar, dne 21. marca 1918. 
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zadružništvo ter socialno zaščito delavcev in žensko volilno pravico. Liberalci so 
branili načela "liberalnega kapitalizma", v kulturnem življenju pa močno 

nasprotovali prizadevanjem SLS za odločilno vlogo cerkve. Na podeželju je nastala 

Samostojna kmetijska stranka (SKS), ki so ji pripisovali liberalne nazore, čeprav je 
nasprotovala tako katoliški SLS kot tudi liberalcem. 

Na volitvah v ustavodajno skupščino, 28. novembra 1920, so na Zreškem ljudje prvič 

volili s kroglicami in po kandidatnih listah. Šola se je ta dan spremenila v volilni 
sedež občine Zreče. Volilnih upravičencev je bilo 273, od katerih pa jih je volilo le 

191. Posamezne liste oziroma stranke so dobile naslednje število glasov: JSDS 

(Jugoslovanska socialno demokratska stranka) je dobila 92 glasov, Slovenska 

ljudska stranka 69 glasov, Samostojna kmečka stranka 21 glasov, Jugoslovanska 
demokratska stranka oziroma liberalci le 6 glasov, komunisti dva glasova in 

Prekmurska stranka en glas. 

Naslednje leto, 10. maja, v Zrečah niso organizirali občinskih volitev, ker so se 
stranke prej medsebojno dogovorile in sporazumele z načrti dela. V občinskem 

odboru je bilo osem članov SLS, štirje socialni demokrati, trije zastopniki 

samostojne kmečke stranke in spet samo en član J1)S. Na Stranicah je na volitvah 
za župana zmagal socialni demokrat Ivan Marinšek. Kot drugje v Sloveniji so tudi 

na tem območju v začetku volilnih bojev zmagovali levičarji. 

Volitve v Narodno skupščino, 8. novembra 1931, so v srezu136 Konjice pokazale 

drugačno podobo kot tiste leta 1920. Nekateri politični analitiki so ugotovili, da so 
se volivci v konjiškem srezu slabo odrezali in zaključili, da bo veličastna zmaga 

jugoslovanstva vplivala tudi na zaslepljenost, zakrknjenost, brezbrižnost in 

malomarnost ljudi, ki se niso udeležili volitev.117 V konjiškem srezu je od 5241 
volilnih upravičencev prišlo na volitve le 1388 ljudi. Po številu oddanih glasov je bil 

vrstni red volišč naslednji: Konjice, Tepanje, Stranice, Vitanje (Vitanje, Brezen, 

Ljubnica, Paka, Spitalič, Loče, Žiče, Zreče, Sv. Jernej, Konjice - okolica, Bezina, Kot, 

Bezovica, Čadram, Skomarje, Prihova in zadnji Sv. Kunigunda). Poslanski kandidat 
Karel Gajšek je dobil 1350 glasov, Maks Goričar pa le 38. 

136 Politični okraj v stari Jugoslaviji. 
m Nova doba, 13. november 1931. 
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V obdobju od prvega do petnajstega aprila je potekalo štetje prebivalstva. V krajih na 
Zreškem je bilo ugotovljeno naslednje število prebivalstva. 

line kraja Število prebivalcev skupaj Število prebivalcev - 
moški 

Število prebivalcev - 
ženske 

Zgornje Zreče 202 94 108 
Spodnje Zreče 213 100 113 

Radana vas in Gračič 226 118 108 
Dobrava 204 94 110 
Boharina 181 86 95 

Loška Gora 203 101 102 
Skupaj 1401 680 721 

Vir: Šolska kronika Zreče 

Jugoslovanskih državljanov je bilo 1389, tujih oseb pa dvanajst. Po veri je bilo 1400 

katoličanov in en predstavnik pravoslavne vere. Slovenščina je bila materni jezik 

1387 prebivalcem, nemščina pa 13 prebivalcem. 

ZREČE V TRIDESETIH LETIH 20. STOLETJA 
Vir: Iz zasebne zbirke Vezenšek 
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15. oktobra 1931 so potekale v Zrečah tudi občinske volitve, na katerih so izvolili 16 

novih odbornikov. Zadnje občinske volitve pred drugo svetovno vojno so razpisali za 

25. oktober 1935. Nosilec pozicijske liste JRZ (Jugoslovanska radikalna zajednica) 

je bil Jurij Orož, opozicijske pa Davorin Kračun. Lista JRZ je dobila 412 glasov in 22 

odbornikov, opozicija pa 160 glasov in dva odbornika. Volilnih upravičencev je bilo 

885, od tega se je volitev udeležilo 572 upravičencev, skupaj 64,3%. 

Volilni rezultati na volitvah za ustavodajno skupščino so že kazali neko splošno 

politično usmeritev prebivalstva; toda pravo medstrankarsko dogajanje je moralo 

počakati na vrsto objektivnih okliščin. To lahko razumemo tudi tako, da kraj takrat 

ni imel dobrih prometnih zvez in industrija je bila šele v fazi nastajanja. Rudnika v 

Radani vasi in na Osredku, ki sta pred prvo svetovno vojno zaposlovala več kot 100 

ljudi, sta bila ob koncu vojne še vedno zapuščena, z malo verjetnosti po ponovnem 

odprtju. Potreben je bil neki kapitalist Lazar Kekič, ki je ponovno odprl rudnik 

premoga 28. maja 1921, na drugi strani Brinjeve gore, na posestvu kmeta Sadeka 

oziroma Podgrašeka. Napeljal je celo žičnico za prevoz premoga v kosih do 

nekdanjega Kračunovega posestva ob "puši". Rudarji so bili že v Avstro-Ogrski 

monarhiji pomembni členi strankarskih voditeljev, ki so krojili svojo moč z 

zahtevami za izboljšanje njihovega življenja. Zaradi zaprtja rudnikov so odšli 

drugam. Najbližji rudnik je bil na Stranicah, ki pa je imel malo prostih mest za 

zaposlitev. Žagarski obrati ob Dravinji in drugih potokih so zaposlovali zanemarljivo 

majhno število delavcev. Tudi bajtarji po okoliških hribih so bili odvisni od politične 

in konjunkturne usmerjenosti svojih delodajalcev. Življenje se je bistveno 

spremenilo z izgradnjo prvega industrijskega podjetja za proizvodnjo kovanega 

orodja in ko je bila leta 1921 speljana železnica iz Konjic do končne postaje Zreče. 

V kovačiji so zaposlili ob začetnem pogonu 30 delavcev, do leta 1930 so sprejeli na 

delo že 120 delavcev. Zaradi svetovne gospodarske krize je zaposlovanje močno 
upadlo, toda zadnje leto pred vojno je tovarna že zaposlovala 240 delavcev. Z 
naraščanjem števila delavcev v tovarni se je spremenila politična zgradba 

prebivalstva in nastala so nova gibanja in nove organizacije v Zrečah. Delavci v 

tovarni so se na primer že leta 1925 včlanili v Zvezo kovinarskih delavcev s sedežem 

v Ljubljani in celo organizirali dvodnevno stavko za izboljšanje gmotnega položaja 

in si priborili nekatere pravice. Po stavki je organizacija razpadla in je znova oživela 
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s prihodom kovača Antona Rabiča, ki je ustanovil Socialistično stranko, ki je aktivno 

živela vse do ukinitve političnih strank leta 1929. V tem letu so kot podružnica 

Zveze kovinarskih delavcev ponovno začeli stavkati. Dosegli so manjše zvišanje 

mezd in ponovni sprejem nekaterih, leta 1925 odpuščenih delavcev. Razmeroma 

uspešno stavko so pripravili delavci v Štajerski železoindustrijski družbi, ko so 
povsod v Dravski banovini vzniknile stavke, ki so jih povzročili ostanki velike 

gospodarske krize. Svetoval jim ie izkušeni sindikalist Franc Leskošek.™ Vidnejšo 
strankarsko gibanje vodilnih SLS in JDS (liberalcev) se je razen ob volitvah začelo 

odražati šele okrog leta 1930. Najbolj sta svoje politične težnje manifestirali prva s 
Katoliškim prosvetnim društvom (takoj po prvi svetovni vojni tudi s telovadno 

organizacijo Orli) in druga s telovadno organizacijo Sokol, ki je po šestojanuarski 
diktaturi kljub prepovedi vseh strank in drugih organizacij ostala legalna državna 

organizacija. 

DELAVCI ŠTAJERSKE ŽELEZOINDUSTRIJSKE DRUŽBE V 
ZREČAH Z DRUŽINSKIMI ČLANI, l.MAJA 1936 
Vir: Iz zasebne zbirke Lajh 

138 Franc Leskošek je kot predsednik Strokovne komisije (socialno demokratski sindikat) in tajnik 
Zveze kovinarskih delavcev za Slovenijo vse bolj neposredno organiziral množične delavske akcije in 
stavke v Celju in okolici. 
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Dne 13. januarja 1935 so v Zrečah mladi kmečki fantje in dekleta ustanovili DKF1D 
(Društvo kmečkih fantov in deklet). Na ustanovitvenem zboru so izvolili ožji odbor s 
predsednikom Ignacom Bezenškom, podpredsednica je postala Alojzija Videžnik, 
tajnik Ferdo Berglez in blagajnik Jože Košir.1® Sredi julija 1936 so pripravili kmečko- 
mladinski tabor, v naslednjih letih so jih pripravili še nekaj. Seznanili so se z 
resolucijo ZKFID, sprejeto na drugi seji v Celju, dne 15. maja 1938, posvečeni narodni 
slogi. Zelo zgodaj so razumeli, daje za dosego socialne osvoboditve slovenskega kmeta 
potrebno sodelovati z vsemi naprednimi skupinami in gibanji.14" Tudi Jugoslovanska 
radikalna zajednica, ki je bila na oblasti, se je pojavila na politični sceni v Zrečah v 
zadnjih dveh letih pred drugo svetovno vojno, vendar ni usodno vplivala na obstoječe 

stanje.141 Kakšnega večjega širjenja nacistične ideologije v Zrečah ni bilo zaznati.142 

Zanimiv je podatek, da je imel nemčur Stieger iz Celja v koči na Pesku leta 1938 s 
celjskimi nemškimi mladinci nekakšne vojaške vaje, namenjene bodočim 
Hitlerjugend - Hitlerjevim mladincem. To dogajanje je prišlo na ušesa konjiškim 
mladincem, ki so neke noči 1938 leta kočo požgali do tal.143 

Pomembne so bile tudi spremembe v občinah do druge svetovne vojne. Ko se že je 
daljnega leta 1868 uveljavil tako imenovani Okrajni zastop Konjice, je skrbel za 
skupne zadeve vseh občin v okraju, v prvi vrsti za okrajne ceste. Okrajni zastopi so 
na slovenskem Štajerskem delovali do uvedbe šestojanuarske diktature leta 1929. 
Sicer pri občinah v dvajsetih letih ni prišlo do večjih sprememb. Toda že zakon o 
občinah, z dnem 14. marca 1933, je določil, da mora občina šteti najmanj tri tisoč 
prebivalcev, kar je privedlo do združevanja (komasacij) dotedanjih manjših občin. 
Proces združevanja občin je bil dokončno zaključen s posebnim kraljevim ukazom, 
prvega septembra 1937.144 S temi komasacijami se je v konjiškem okraju število 
občin skrčilo na vsega šest večjih občin. K občini Zreče so po končanih komasacijah 
leta 1937 pripadale občine Padeški vrh, Sv. Kunigunda, Zreče in Skomarje. 

139 Gruda, glasilo DKFID, mesečnik za kmetsko prosveto, 1.-2. januar in februar 1935. 
1411 Edinost, 4. junija 1938. 
141 0 DKFID obširno v Pot kmečkega ljudstva v OF. Zbornik .Ljubljana, 1986. 
142 Pavla Lepšina, Opis političnih razmer v kraju Zreče pred II. svetovno vojno; tipkopis hrani Muzej 
novejše zgodovine Celje. 
14:1 Arhiv Slovenije, fond Banska uprava, Poročilo za leto 1938. 
144 Milko Mikola, Razvoj uprave na Konjiškem od 18. stoletja do danes, Zbornik Konjice z okolico, 1996, 
str. 13 (navajam: Mikola, Razvoj uprave na Konjiškem). 
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Zreška kulturna podoba med obema vojnama 

V Zrečah pred letom 1930 ni bilo kulturnih društev. Zelo živahno in aktivno pa so 

delovali liberalno usmerjeni Sokoli.145 Velike zasluge za množični vstop zreških 
mladink in mladincev v telovadno organizacijo je imel neki učitelj Strgale, ki je 

večkrat na teden prihajal v Zreče. Posestnik Davorin Kračun zaradi začetka svetovne 

gospodarske krize finančno ni bil preveč močan, a je kljub temu najel posojilo, s 
katerim je na svoji posesti zgradil pozneje imenovani Sokolski dom. V večnamenski 

dvorani so bila vsako nedeljo pestra dogajanja: različne prireditve, dramski nastopi, 

recitali, ubrani glasovi pevskih zborov, tudi od drugod, pa tudi vaške veselice. V 

organizaciji so v veliki večini sodelovali učitelji; še posebej sta se izkazala nadučitelj 
Karel Mravljak in učitelj Josip Unverdorben. Karel Mravljak je že leta 1910 ustanovil 

tamburaški zbor z dvanajstimi člani, ki pa je med prvo svetovno vojno iz objektivnih 

razlogov nehal delovati. Ponovno ga je oživil leta 1920 s petnajstimi člani in vsako 

leto organiziral tamburaške koncerte. Ko so v Zrečah leta 1930 ustanovili društvo 
Sokol, je ponovno ustanovil zbor s kar tridesetimi tamburaši, ki pa je po petih letih 

zaradi sporov med liberalci in klerikalci prenehal z delom. V Sokolu je bil Karel 
Mravljak nekaj let tudi starosta.146 25. januarja 1931 je bila v Zrečah glavna 

skupščina Sokolskega društva ob prisotnosti velikega števila njenih članov. Dve 
tretjini je bilo kmečkega stanu. Od 123 članov jih je bilo 73 prisotnih. Zbor je vodil 
Davorin Kračun, ki je imel velike zasluge, da so Sokolaši dobili svojo telovadnico. O 

društvenem življenju je govoril tajnik Robert Jedlovčnik. Z zadovoljstvom so 

ugotovili, da delujejo dramski, knjižničarski in tamburaški odsek in da ustanavljajo 
pevski zbor. Na koncu zborovanja so skupaj s konjiškim Sokolom ugotovili, da je 

društvo v Zrečah dokaz več, kako neutemeljene so izjave nekaterih nepoučenih, češ 

da se sokolsko gibanje ne more razmahniti na podeželju.147 Leta 1931, pa tudi 
naslednje leto, so mladi Sokoli v Zrečah uprizorili več mladinskih iger na novem 

sokolskem odru. Že tega leta so igrali igro Miklavž prihaja, na predvečer sv. 

Miklavža. Sledile so Pastirček pri jaslicah, kot spevoigra (po končani igri so bili 

145 Sokolstvo je bilo telovadno in narodnobuditeljsko gibanje po češkem vzoru, v nasprotju s katoliškim 
orlovstvom liberalno usmerjeno. Člani so se ukvarjali s športom, predvsem telovadbo, v kateri so 
nekateri dosegli uspehe na svetovni ravni. 
146 Šolska kronika Zreče; glej tudi Šole v Zrečah, arhiv Župnijskega urada Zreče. 
147 Nova doba 30. januarja 1931 
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sokoliči in sokoličice obdarovani z oblekami in perilom) in igra v petih dejanjih 

Princesa in pastirček, leta 1933 večkrat uspešno predstavljena. Leta 1935 so 
podmladki Rdečega križa, Jadranske straže in Sokola skupaj nastopili v spevoigri 

Desetniki in sirotka. V naslednjih letih je kulturni utrip Sokolov usihal in prepustil 
kulturne dejavnosti nasprotni struji - klerikalnemu taboru. 

SOKOLSKA ORGANIZACIJA V ZREČAH JE 23. APRILA 1939 
UPRIZORILA IGRO RAZBOJNIK GUZEJ 
Vir: Iz zasebne zbirke Kapun 

Klerikalna smer v okviru Slovenske ljudske stranke je angažirano nastopala takoj po 

prvi svetovni vojni s katoliško telovadno organizacijo Orel.148 V Zrečah, predvsem pa 

na romarski Brinjevi gori, je bilo več srečanj orlovskih odsekov iz bližnjih pa tudi 

l4* Ustanovitev Orla je vzpodbudil prevladujoči narodno-liberalno politično usmerjeni Sokol. Že leta 
1907 so v Ljubljani ustanovili prvi ženski telovadni odsek. Organizacija je imela tudi svojo himno, 
prapore in kroje. Do prve svetovne vojne se je Orel po številu članov približal Sokolu, po številu 
odsekov pa ga je presegel. Slovenska orlovska in orliška zveza sta bili razpuščeni ob izdaji zakona o 
ustanovitvi Sokola Kraljevine Jugoslavije, 6. decembra 1929. Takrat so bile razpuščene vse stranke in 
društva. Orli se v novo organizacijo niso vključili, čeprav jim je zakon to omogočal. S tem bi podprli 
unitaristično, centralistično in protikatoliško telovadno zvezo, to pa bi bilo v nasprotju z njihovim 
dolgotrajnim vzgojnim delom, ki mu telovadba nikakor ni bila prvi namen. Kasneje so v okviru 
katoliške Prosvetne zveze začeli ustanavljati fantovske odseke, ki so se leta 1937 združili v Zvezo 
fantovskih odsekov. 
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oddaljenih krajev. Vsebina srečanj je bila izmenjava izkušenj in nova organizacija 

dela v slovenski orlovski zvezi. Prvi večji shod Orlov na Brinjevi gori je bil 14. 
septembra 1919. Slovenski gospodarje zapisal, "daje bila to manifestacija krščanske 

misli in naših organizacij v konjiškem okraju". Orlom je predsedoval Matej 
Napotnik. Zvrstilo se je veliko govornikov, predvsem iz vrst kmečke in delavske 

mladine. Na taboru so se zbrali tudi Orli iz oddaljenejših krajev, tudi iz Slivnice pri 
Mariboru.149 

Tako se je na Brinjevi gori zbrala večtisočglava množica mož, žena, fantov in deklet. 
Slovenski predstavniki orlovskih društev so jim predstavili smisel in pomen zveze. 

Kot govorniki so nastopili tudi mladinci Martin Kračun in Ludvik Vidmar iz Zreč, 
Anton Mernik iz Sv. Kunigunde in predsednik zreškega društva, Mihael Lamut. Med 

govori je vzdušje popestril pevski zbor konjiške mladinske zveze z domoljubnimi in 

narodnimi pesmimi. S srečanja so poslali kar sedem resolucij na Jugoslovansko 

kmečko zvezo v Ljubljani. Zreški fantje so ob tej priliki postavili mlaj, višji od 
cerkvenega zvonika, ki so ga okrasila dekleta s cvetjem in zastavami. Posebno 

pozornost so zbudili Orli, ki so prišli v nošah iz Slivnice pri Mariboru.150 

KONJIŠKA SRENJA ORLIC, MED NJIMI PREDSTAVNICE 
ZREČ, LETA 1926 
Vir: Iz zasebne zbirke Jožice Gorenak 

145 Straža, 19. septembra 1919. 
IS° Slovenec, 20. septembra 1919. 
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20. junija 1921 so imele srečanje na Brinjevi gori ženske in dekleta, ki so prišla iz 

mnogih krajev na Štajerskem: Poljčan, Tinja, Polskave, Čadrama, Sv. Jerneja pri 
Ločah, Loč, Žič, Sv. Kunigunde, Zreč in še nekaterih drugih krajev. Zbralo se jih je 

nekaj tisoč. V ožjem odboru organizacije Zveze slovenskih deklet so ta dan sklenile 

oživiti dekliške odbore po župnijah, katerih naloga je bila ponovna oživitev časopisa 
Naš dom, da bi poenotili himno slovenskih deklet (Slovenske mladinke, le pojte 

veselo) in da bi Zveza v najkrajšem času izdala času primerna pravila za celotno 

slovensko ozemlje. Po seji ožjega odbora je na prostem pred cerkvijo govorilo 17 

deklet. Med njimi tudi orlici Barbika Lamut in Alojzija Sadek iz Zreč. Urednik revije 
Mladost je poudaril pomen dekliških združb s poanto, da morajo tudi ženske 

razmišljati o političnih zadevah in se boriti za žensko volilno pravico.151 Orli in 
orlice iz Zreč so bili aktivni tudi izven domačega kraja. Redno so obiskovali shode v 

bližnjih Konjicah. Orlice so se udeležile več srečanj na Ljubečni in Vojniku. Ko je 

konjiško orlovsko društvo 24. julija 1921 priredilo Akademijo s telovadnimi nastopi 

v Konjicah, so jo 7. avgusta ponovili v Zrečah. Dopoldne so po okrajni cesti 
prikorakali orli in orlice iz Konjic, ob 16. uri se je pričela akademija z orlovsko 

himno in pozdravnim govorom. Sledili so telovadni nastopi članov konjiškega in 

zreškega društva in zadonele so narodne pesmi. 

Razen delovanja orlov in orlic v katoliškem krogu v Zrečah je do leta 1930 vladalo 

mrtvilo v kulturnem življenju. Spremembe so nastale s prihodom novega župnika 

Jožefa Bezjaka, ki je takoj zaposlil novega organista in vztrajal, da se pri verskih 
obredih uvede cerkveno petje, ki ga do njegovega prihoda ni bilo. 1. decembra 1930 

je nastopil organist Franc Grosek, hkrati občinski sluga, zadolžen za različna dela v 
občinski stavbi. S polovičnim delovnim časom organista ni soglašal trmasti župnik 

Bezjak. Od cerkvenega sklada je za organista zagotovil mesečni dohodek 300 din in 

stanovanje v občinski hiši, kamor se je vselil novi organist Alojz Križnik. Jožef 

Bezjak je kot protiutež Sokolu 22. marca 1933 ustanovil Marijin vrtec. Z 
dovoljenjem konjiškega arhidiakona so v vrtec sprejeli 93 šoloobveznih otrok 

(nasprotje sokoličem in sokoličicam). Delitev na dva tabora je v Zrečah privedla do 

prave vojne med mladimi sokoli in člani vrtca, kamor so namreč mnogi prestopili 

iz Sokola. 

151 Slovenski gospodar, 24. junija 1924. 
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PEVSKI IN TAMBURAŠKI ZBOR KATOLIŠKEGA 
PROSVETNEGA DRUŠTVA VZREČAH LETA 1932 
Vir: Iz zasebne zbirke Lajh 

MEŠANI PEVSKI ZBOR KATOLIŠKEGA PROSVETNEGA 
DRUŠTVA NA BINKOŠTNI PONEDELJEK, 13. MAJA 1940 
NA BRINJEVI GOR! 
Vir: KUD Vladko Mohorič Zreče 

V klerikalnem taboru seje začelo kulturno delo kakovostno stopnjevati s prihodom 

kaplana Antona Radovanoviča iz Sv. Antona v Slovenskih goricah. V trenutku, ko so 
v društvu Sokol ponovno oživili tamburaški zbor, so v Bezjakovem taboru leta 1932 
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ustanovili Katoliško prosvetno društvo in v njem je zaživel najprej tamburaški 

odsek. Organist Alojz Križnik je ustanovil pevski zbor, ki je imel kmalu po začetku 

v svojih vrstah 45 pevk in pevcev. Nasprotniki so društveno življenje Sokola na 

takšne načine zelo omejili. Sokoli so celo tožili nasprotnike in jim očitali deset 
velikih grehov zoper njih. Po nekajkratnih zaslišanjih je državno pravdništvo vrglo 

tožbo v koš z utemeljitvijo, da ni nobenih pravnih dokazov zoper župnika, Sokoli pa 
so morali plačati 10.000 din sodnih stroškov. 

Se večja sprememba v Katoliškem prosvetnem društvu je nastala s prihodom Vladka 
Mohoriča za organista, v začetku leta 1935. Že v nekaj tednih je pripravil pevski zbor 

za prvi nastop, ko so na dan svetnikov Petra in Pavla peli pevci in pevke pod 

njegovim vodstvom. Zbor je nato z rednimi vajami v kratkem času kakovostno 
usposobil; tako je bil pripravljen za številne nastope v bližnji in daljni okolici. To je 

bil tudi začetek organiziranega zborovskega petja v Zrečah. V okviru Katoliškega 

prosvetnega društva se je 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, Domen, Petrčkove poslednje sanje in Podrti križ. Druga 

svetovna vojna je prekrižala mnoge zamisli na kulturnem področju v obeh taborih, 

dejavnost je tako rekoč v celoti zamrla. 
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X. RAZPLAMTELA SE JE DRUGA SVETOVNA 

VOJNA 

Zapisani narodnemu poginu 

Nobeden od okupatorjev leta 1941 ni skrival namena, da Slovence kot narod uniči. 

Nemci so po pripravljenem načrtu začeli izganjati učitelje, duhovnike in druge 

izobražence, nato pa nameravali izseliti več kot tretjino prebivalstva v Srbijo, na 

Hrvaško in v rajh. Zavračali so vsak poskus sodelovanja s domačini. Z mobilizacijo 
Slovencev v svojo vojsko so uvedli tudi dodatni korak k potujčenju, kar je bilo v 

nasprotju z mednarodnimi pravili. 

Po prihodu Nemcev na Štajersko je Hitler izbral okupacijsko obliko šefa civilne 
uprave za Spodnjo Štajersko. Ta oblika okupacije je imela samo eno nalogo - 
napraviti deželo čimprej godno za priključitev k rajhu. Tako moremo pravilno 
razumeti kratko in precizno nalogo, ki jo je dal Hitler osebno šefu civilne uprave za 
Spodnjo Štajersko, gaulauterju dr. Uiberreitherju, 26. aprila 1941 v Mariboru: 
"Machen sie mir dieses Land deutsch, so deutsch, wie die ilbrige Steiermarck". Že 
10. maja so ustanovili Štajersko domovinsko zvezo, katere voditelj je postal Franz 
Steindl. V začetku je vpis pokazal zelo visoke številke, vendar le zato, ker je bil 
prisiljen. Okupatorji so izvedeli, da s tem vpisom iz Slovencev še ne bodo napravili 
Nemcev in tudi dežele ne godne za priključitev k nemškemu rajhu. Če je bil vpis 
podlaga za nemško državljanstvo, so Nemci pri vpisu ločili članstvo "hajmatbunda". 
Bivši člani "kulturbunda" so takoj dobili rdeče legitimacije in so mogli postati pravi 
nemški državljani, velika večina je dobila zelene legitimacije, s katerimi so lahko 
postali začasni nemški državljani, še eno stopnjo niže pa so bili tako imenovani 
Schutzangehorige, brez možnosti priti v "nemško skupnost". Tudi pošiljanje 
učiteljev po deželi in pogromi nad slovensko besedo niso mogli roditi takojšnjih 
uspehov. Zato so pristopili k širokopoteznemu preseljevalnemu načrtu, v katerega 
so takoj padli mnogi prebivalci Zreč in okolice. Treba pa je reči, da tega načrta niso 
nikdar izvedli v celoti. 

Del slovenskega prebivalstva je iz demagoških razlogov ter zaradi večje gospodarske 

moči in skrbno organizirane preskrbe slovenskega prebivalstva čutil okupacijo kot 
izboljšanje gmotnega položaja. To je okupatorjem zagotovilo precej simpatij zlasti 
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med obubožanim prebivalstvom. Nemci so v skladu s svojimi načrti na zasedenem 

območju tudi veliko gradili; tovarne, elektrarne, ceste in drugo, kar je povečalo 

možnost domačinom, napredek pa je bil viden tudi na podeželju. Druga plat 

okupacije pa je bilo hudo fizično in kulturno nasilje in poniževalno rasno 
razlikovanje.152 Zato je bila Štajerska področje, kjer so bili pogoji za nastanek in 

razvoj narodnoosvobodilnega boja najtežji. Nacisti so hoteli ta del slovenske 

Štajerske čimprej popolnoma ponemčiti ter ga priključiti k tretjemu rajhu. Vse, kar 

je spominjalo na slovenski narod, jezik, kulturo in slovenski videz dežele, so hoteli 
zatreti in popolnoma uničiti. Začeli so ukinjati slovenske šole, pleniti in sežigati 

slovenske knjige, uničevati slovenske napise, spreminjati imena krajev in ropati 

slovenske domove. Prepovedali so delovanje slovenskih društev, organizacij in 
strank. Kdor se ni mogel in hotel podrediti temu barbarskemu početju, je bil takoj 

izpostavljen grožnjam, ponižanju, preganjanju in nasilju. 

Zanimiv je dokument nemškega župana v Zrečah (Hohlenstein), z datumom 13. 
junij 1942, pooblaščencu državnega sekretatja v Mariboru, da oseb, ki so po 1. 

marcu 1941 zapustile Spodnjo Štajersko, ni mogoče opaziti v občini Zreče. Navedel 

je naslednje osebe: Mirko in Ernest Kovač iz Skomarja, Franc Beškovnik, tudi iz 

Skomarja, Stanislav Košir iz Dobrave, Pavla Lepšina iz Zgornjih Zreč, otroka 

Bartolomej Pokom in Tanja Winter ter Mihael Jurak iz Stranic; kar pomeni, da 
odredba iz aprila 1941 o prepovedi vrnitve na Spodnjo Štajersko vsem, ki so po 6. 

aprilu zbežali ali se odselili, ni bila umaknjena do konca vojne.15:i 

Mnoge je doletela smrt samo zato, ker so bili in hoteli ostati Slovenci. Aretacije, 

izseljevanje, mučenje, streljanje in ubijanje nedolžnih ljudi je že v prvem letu 

okupacije preraslo v grozljive razsežnosti in se pozneje nenehno stopnjevalo. Na 
desettisoče ljudi so pregnali iz domov, jih poslali v zapore, izgnanstvo in v 

koncentracijska taborišča. Mnogi se niso nikoli več vrnili. Med njimi je bilo tudi 

veliko žensk, starčkov in otrok. Najbolj pa so zasledovali in preganjali vse, ki so 

sodelovali v odporu, oziroma so kakorkoli podpirali in odobravali 
narodnoosvobodilni boj. 

152 Martin Ivanič, Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1999, str. 102-103. 
153 Spisek hrani arhiv v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. 
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V takšni situaciji so se znašli tudi kraji na ozemlju današnje občine Zreče. 15. 

aprila 1941, dva dni po veliki noči, dopoldne, so prišli nemški žandarji v Zreče s 
komandantom Otom Tschaunerjem na čelu. Medtem ko so žandarji zasedli 

župnišče, se je oddelek nemške vojske naselil v šolskih prostorih. Sledile so 
aretacije zavednih Slovencev. Aretirali so 21 moških, jih zaprli v šolo in jih po 

desetih dneh odpeljali v Maribor. 17. junija 1941 so prišli po ostale družinske 

člane, jih prav tako odpeljali v meljsko vojašnico v Mariboru, od tam pa na 

Hrvaško, v Srbijo in v Bosno. Izseljenih je bilo nad 60 prebivalcev Zreč. V Srbijo: 

Amalija Mravljak (učiteljica) s sinom Milanom (sodni pripravnik) in hčerko 
Dragico (učiteljico), Dušan Hus (obratovodja v Štajersko železoindustrijski 
družbi) z ženo in otroki, Jurij Orož (župan) z ženo, Slavko Pinter (krojač) z ženo 

in otrokom, Franc Kozjek (postajenačelnik ) z ženo in hčerko, Anton Rabič 

(kovač) z ženo in otroki, Alojz Burja (delavec) z ženo in sinom, Bernard Lamut 
(delavec) z družino, Jožef Hren (delavec), Alojz Ceglar (delavec) z družino, 
Ludvik Vidmar (trgovec) z družino, Ivan Lamut (posestnik) z ženo. Na Hrvaško: 

Ivan Kovač (mlinar) z družino, Jožef Bezjak (župnik), Ferdo Mauher (mali 

posestnik) z družino in Mihael Založnik (posestnik) z družino; in v Bosno Ivan 
Oprešnik (posestnik) z družino. Na listi za izselitev je bil tudi šolski upravitelj 

Karel Mravljak.154 Ker si je 16. maja zlomil nogo in pol leta ležal v bolnišnici v 

Celju, ni bil izseljen.155 Prve poteze okupatorja so bile poleg izselitve določenega 
števila prebivalstva tudi zaplemba vseh slovenskih knjig, ki so jih nato odpeljali 

v tovarno papirja. Nemška vojska je Zreče zapustila po desetih dnevih bivanja, 

za stalno pa so se naselili žandarji. 

154 Karel Mravljak se je rodil 4. novembra 1884 v Vuzenici. Po šolanju v domačem kraju in na 
mariborskem učiteljišču in Kopru, je nastopil prvo učiteljsko službo v Oplotnici. Leta 1909 se je 
zaposlil v zreški šoli in bil leta 1922 imenovan za nadučitelja, ki jo je razen obdobja druge svetovne 
vojne vodil vse do upokojitve, 28. februarja 1946. Poleg šolskega dela je prizadevno in vneto razdajal 
svoje široko znanje v naprednih društvih. Bil je lovec, čebelar, sadjar in glasbenik. Že leta 1910 je 
ustanovil v Zrečah prvi tamburaški zbor in ga ponovno oživil po prvi svetovni vojni. Bil je član Sokola 
in nekaj let celo njegov starosta. Bil je ugleden pedagog, družbeni delavec in borec za napredne ideje. 
Umrl je leta 1964 v Ljubljani. 
155 Podatki so vzeti iz šolske kronike Zreče, ki ima za čas druge svetovne vojne zanimivo zgodovino. Ob 
neki priložnosti poleti 1943 je tedanji šolski upravitelj Karel Mravljak prosil nemškega nadučitelja 
Kristoferiča, da bi mu posodil šolsko kroniko. Nemec mu je kroniko izročil, Mravljak pa jo je tudi po 
uporabi namerno pozabil vrniti; na ta način se je ohranila, sicer bi ob požigu šole zagotovo zgorela. 
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V konjiškem okraju je organiziral pouk v nemškem jeziku šolski svetnik. Učitelji so 

bili v glavnem Avstrijci. Poučevali so večinoma petje in telovadbo, hkrati pa so med 

šolsko mladino uvajali nemško mladinsko organizacijo Hitlerjugend. Pouk v Zrečah 

se je začel maja 1941. Od slovenskih učiteljev je ostal v Zrečah le bivši šolski 

upravitelj Mravljak, ki so mu okupatorji vzeli državljanstvo, bil je le zaščitenec ali 

Schutzangehorige, medtem ko so učitelja Antona Podvršnika nekaj časa celo 
mobilizirali, nato sta bila oba zaposlena v pisarni tovarne Štajersko 

železoindustrijske družbe v Zrečah. S pomočjo nekaterih, naklonjenih okupatorju, 

je bila tudi v Zrečah zelo močna in vplivna Štajerska domovinska zveza. Največ se 
kot članu zveze govori o Gustavu Puklu, posestniku, trgovcu, gostilničarju, 

lesnemu trgovcu in lastniku umetnega mlina v Loški Gori. Bil je celo vodja krajevne 

skupine (Ortsgruppenfiihrer), medtem ko je bila njegova žena Rika Pukl, sicer hči 

zavednega Slovenca Henrika Dobnika (prvotnega lastnika omenjenega posestva), 
voditeljica krajevne skupine. 

Temeljna naloga Štajerske domovinske zveze je bila ponemčenje svojih članov. 

Skoraj vsak odrasli človek je moral obiskovati vsaj en nemški jezikovni tečaj ali celo 
več, vodili so jih nemški učitelji in učiteljice. Kljub temu je ponemčevanje glede na 

zmožnosti naših ljudi napredovalo zelo počasi. O učenju nemščine v občini Zreče 
navajam podatke nacistične statistike iz leta 1942. Takih, ki so pisno in ustno 

obvladali nemščino in jo tudi izključno uporabljali, je bilo v Zrečah 1,2%; tisti, ki so 

obvladali nemščino, vendar je niso izključno uporabljali, 3%; takih, ki so nemščino 
obvladali ustno, pisno pa le malo ali nič 12,5%; takih, ki so nemščino obvladali malo 

ali skoraj nič 43,2% in takih, ki nemščine niso obvladali, 40,1%.156 

Začetek narodnoosvobodilnega gibanja 

Ker je imel okupator Pohorje za zaprto območje, da bi v kali preprečil vsakršno 
sumljivo gibanje in delovanje ljudi, razen domačinov, je bilo organiziranje 

nove ljudske oblasti težavno na vsem območju Zreškega Pohorja. Ko so Nemci 
leta 1941 zasedli večino krajev, so prebivalci s strahom opazovali njihovo 

ravnanje in z ogorčenjem spremljali dogodke, ki so si sledili. Vsi moški vojni 

158 Tone Ferenc, Nemška okupacija Dravske doline in Pohorja, ČNZ, Maribor, 1990, str. 12-23. 
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obvezniki so bili pred prihodom okupatorjev mobilizirani v jugoslovansko 

vojsko, toda ko je ta kapitulirala 17. aprila 1941, se je večina vojakov vrnila 
domov. Kmalu jim je začela groziti mobilizacija v nemško vojsko, ki so jo začeli 

dosledno izvajati leta 1942. Prebivalci so prve prihajajoče nemške patrulje 

opazovali bolj iz radovednosti in z nelagodnimi občutki, kaj bo storila nova 

oblast. Nacisti so, v nasprotju z italijanskim okupatorjem v Ljubljanski 
pokrajini, nemudoma začeli vršiti nasilje in ponemčevanje prebivalstva. Če je 

le bilo mogoče so s pomočjo domačinov, že članov Štajerske domovinske zveze, 

poskušali prisiliti ljudi, da bi se vpisali v zvezo. Družine z višje ležečih krajev 
so pošiljali v Zreče na tako imenovane rasne preglede; moški del prebivalstva 

so novačili v VVermanschaft. 

Kljub pritiskom nemške vojaške premoči in s Hitlerjevo zahtevo "napravite mi to 

deželo zopet nemško" so na Skomarju ustanovili prvi odbor Osvobodilne fronte že 

9. decembra 1942. Prvi člani so bili Filip Grobelnik, Anton Beškovnik, Marija Kovše, 

Justina Koprivnik. Naloga odbora je bila obveščanje, zbiranje sanitetnega materiala; 

po kurirskih poteh so preko zaupnikov na terenu dobivali časopise in propagandni 

material, potreben za spodbujanje prebivalstva, da bi se vključili v 

narodnoosvobodilni boj. 

Pri Sv. Kunigundi, na Resniku, na Padeškem vrhu so Narodnoosvobodilne 

odbore (NOO) ustanavljali šele v drugi polovici leta 1943. Vedno močnejša sila 

pohorskih domoljubov je omogočila, da so leta 1944 množično nastajali novi 

NOO. Pri posameznih kmetijah so nastajale številne javke, ki so v veliki meri 

omogočile s svojimi poizvedovalnimi in drugimi podatki usmerjati partizanske 

enote na področja z močnimi utrjenimi nemškimi postojankami; ugotavljali so 

njihove namere in pravočasno preprečevali morebitne hajke in aretacije 

kompromitiranih prebivalcev. Osrednja javka na področju Sv. Kunigunde se je 

nahajala pri Ostruhu, druga pomembna javka je bila pri Črešnarjevih v Koroški 

vasi. Poleg teh sta bili javki v bližini Peska z oznako 13 in v Kotu številka 10. Na 

področju osrednjih javk sta bili dve tehniki. Ena se je imenovala tehnika Mernik, 

v kateri so imeli celo dva radijska aparata. Tiskali so dnevna politična poročila. 

Druga tehnika je bila v gozdu posestnika Obrula, imenovala se je "J - oko" 

Nobena ni bila nikoli izdana. Pri Škrjancu na Kovaškem vrhu so ustanovili 
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skupino "Gospodarska", ki je oskrbovala aktiviste na terenu in mimoidoče 

brigade s hrano, oblekami, obutvijo in zdravili.157 

Dejanski oboroženi narodnoosvobodilni boj na zreškem območju se je začel šele 

leta 1942 z dejavnostjo Pohorskega bataljona (ljudje so ga imenovali tudi Šarhov 
bataljon), ki je imel nalogo preprečiti prihode enot okupatorjeve vojske na Pohorje. 

Uresničene naloge so se odražale na primer v neprestanih akcijah bataljona, da bi 

preprečili naselitev Nemcev po vseh pohorskih kočah in pravočasno zavrli vsakršno 

dokončno zabetoniranost nemških postojank, predvsem v vaseh in večjih krajih. Z 
našim pregledom se bomo skušali omejiti le na nekatere aktivnosti, ki so jih 

partizani in prebivalci sami uresničevali v tem neizprosnem boju. 

Delovanje partizanskih čet na Pohorju v drugi polovici leta 1942 je povzročalo 
Nemcem velike skrbi. Tudi Pohorski bataljon je domneval, da se bodo po vseh 
pohorskih kočah naselili okupatorjevi vojaki. Zato so se upravičeno odločili za požig 

pohorskih planinskih domov. Štab bataljona je med drugim sklenil, da bo poleg 

koče na Pungartu zažgal kočo na Pesku in večji hlev pol ure vstran - drvarske bajte 

gozdne uprave Lovrenc. Ti požigi koč na Pohorju so bili pomembni v vojaškem kot 
tudi v političnem pogledu. Tem dogodkom so sledile nove akcije, ki pa so vodile 

daleč v dolino. Pri Ludviku Vidmarju v Boharini, ki je bil leta 1941 izseljen, so 
nameravali izvršiti ekonomsko akcijo. Zaplenjeno Vidmarjevo posestvo je namreč 

tedaj upravljal nemško usmerjeni Gruntner iz Loške Gore. Podobnih podvigov je 
bilo še več, zato je oktobra 1942 okupator poslal na Pohorje dodatne okrepitve. En 

vod vojakov je prispel v Zreče. Vse vermanske enote so nosile na kapah in na 
nahrbtnikih kot razpoznavni znak smrekovo vejico, zato da jih v primeru spopada 

ne bi zamenjali s partizani, ki so tedaj bili že tudi v znatni meri oblečeni v 

zaplenjene vermanske uniforme. Z vsemi okupatorjevimi enotami na Pohorju se je 
bataljon v naslednjih tednih zapletel v krvavi ples, saj so Nemci od oktobra 1942 

zasedli velika ozemlja na severnem in južnem delu Pohorja. Kljub veliki hajki proti 
bataljonu pa je Ivan Nemec-Vojko, znani štajerski politični aktivist, hodil po 

pohorskem terenu; bil je na Stranicah in Prelogah, vzpostavil zvezo z gozdarjem 

1; Marjan Ungar, Spomini partizanskega borca in šolskega upravitelja pri Sv. Kunigundi v šolskem letu 
1948/49, Šolska kronika osnovne šole Gorenje. 
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Tonetom Melivo, kateremu je poveril vodstvo narodnoosvobodilne organizacije na 

področju Oplotnice, Zreč in drugje. Partizani so tudi večkrat obiskali Jožeta Pačnika 

na Resniku. Pačnik je bil zaradi svojih zvez s partizani kasneje aretiran in je tik pred 

osvoboditvijo umrl v koncentracijskem taborišču Mauthausen. Po podatkih 

topografije, ki jo je izvedel Muzej revolucije Celje, danes Muzej novejše zgodovine 
Celje, so ustanovili na Skomarju že 9. decembra 1942 prvi odbor OF, kar se je morda 

takrat zgodilo ob priliki prvega večjega obiska bataljona na tem območju. Zaradi 

uspehov Pohorskega bataljona so se predstavniki okupacijskih oblasti decembra 

1942 zopet zbrali in obravnavali vojaški, gospodarski in politični položaj v deželi. 
Takrat so se zadnjič sestali pred tragičnim bojem s Pohorskim bataljonom 8. 

januarja 1943. Govorili so predvsem o delovanju partizanov, kako so ti povečali 
obseg preskrbovalnih napadov, da je Pohorski bataljon zasedel vas Resnik. 

Kratek razvoj NOB na Zreškem Pohoiju po padcu 

Pohorskega bataljona 

10. maja 1943 so partizani ustanovili drugi Pohorski bataljon, ki je že ob nastanku 
štel 44 borcev in starešin, kar pomeni, da tragično uničenje prvega bataljona ni 
pomenilo konca boja proti okupatorju. V štabu novoustanovljene enote so se 

SKUPINA BORCEV 2. POHORSKEGA BATALJONA OKTOBRA 
1943 PRI PESKU; NA SREDI M1TRAUEZEC BORIS VINTER 
Vir: Fototeka Muzeja narodne osvoboditve Maribor 
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dogovorili, da bodo v bližnji prihodnosti razgibali svojo dejavnost predvsem na 
območju Zreč, kjer je bil dober poznavalec razmer domačin Boris Vinter. 

Sredi leta 1943 so že delovale povezave na južnem Pohorju, ki jih je prek svojih 

sorodnikov, prijateljev in znancev vzpostavil Boris Vinter.158 

PARTIZANSKA KMETIJA FRANCA IN VERONIKE VIDMAR, 
PO DOMAČE ZGORNJI VIDMAR, RESNI K 22. DOMAČI SO 
SODELOVALI S POHORSKIM BATALJONOM LETA 1942 
Vir: Fototeka Muzeja narodne osvoboditve Maribor 

lr'* Boris Vinter, najmlajši komandant brigade NOV (Šlandrove) v Sloveniji. Danes je že skoraj pohorska 
legenda. Ljudje pravijo: "Bil je domač, vesel pa odločen komandant, ki je nam, Pohorcem, prirasel k 
srcu. Skoda, da je moral tako mlad umreti!" Rojen je bil v Beogradu, vendar je otroška leta preživel v 
Zrečah na materinem domu. Še mlad je izgubil očeta, ki se je ponesrečil. Borisova mati se je znova 
poročila z dr. Mirkom Pokornom, na katerega seje mladi Boris zelo navezal. Osnovno šolo je obiskoval 
v Zrečah. Pozneje je nadaljeval šolanje na gimnaziji v Celju, kjer ga je zatekla vojna. Z mamo Nino in 
očimom Mirkom Pokornom so se umaknili pred Nemci v Ljubljano, kjer je Boris nadaljeval šolanje, 
hkrati pa začel aktivno sodelovati v raznih akcijah proti italijanskim okupatorjem. Že novembra 1941 
je bil sprejet v SKOJ. 
Aprila 1942 mu je uspelo, da se je prebil iz obkoljene Ljubljane in se vključil v Dolenjski odred. Kmalu 
je postal mitraljezec, v jeseni 1942 pa že komandir čete. Ko je vodstvo NOB Slovenije želelo, da se 
zopet okrepi partizanstvo na Pohorju, še posebej po 8. januarju 1943, ko je padel Pohorski bataljon, so 
med drugim določili Borisa Vinterja, da bi šel s skupino borcev na Pohorje. Tam se je priključil 
drugemu Pohorskemu bataljonu, s katerim je sodeloval pri uspešni akciji pohorskih borcev pri napadu 
na Zreče 9. novembra 1943. Januarja 1944 je bila ustanovljena brigada Miloša Zidanška in Boris Vinter 
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Tako so partizani hodili k Borisovemu stricu Jožetu Lepšini v Zreče, k trgovcu 

Antonu Merniku, njegovi tašči gostilničarki Antoniji Korošec k Sv. Kunigundi. 
Hodili so tudi v gostilno Karla in Tinke Kovše na Skomarju, h gostilničarjema 

Veroniki in Francu Vidmarju ter k Jožetu Pačniku na Resnik, k sodelavcem na 

Planino in drugim kmetijam. Bataljon je ves čas iskal povezave z Mariborom, iz 

katerega bi moralo priti čim več borcev na Pohorje. Že so načrtovali tudi vdor v 

Zreče, kjer jih sovražnik ni pričakoval.159 Kot je štab bataljona predvideval, je 
sovražnik zaradi povečane dejavnosti partizanov na zreškem Pohorju naglo ukrepal. 

Že maja 1943 je z 20 orožniki za daljši čas okrepil orožniško postajo v Zrečah. Pod 
vodstvom Vinterja so šli borci v noči na 2. junij v stavbo Štajerske domovinske zveze 

v Zrečah in zaplenili precej orožja, uniform in uničili radijski sprejemnik ter odnesli 

GOSTILNA /N TRGOVINA MATILDE KOVŠE, PO DOMAČE 
JUHART, SKOMARJE; PARTIZANSKA POSTOJANKA OD 
LETA 1942 
Vir: Fototeka Muzeja narodne osvoboditve Maribor 

je postal komandant njenega I. bataljona. Kot dober, iznajdljiv in sposoben borec je bil 27. oktobra 
1944 imenovan za komandanta Šlandrove brigade, ki jo je uspešno vodil vse do svoje prerane smrti, 
dne 21. februarja 1945. Tistega dne je bil star komaj 20 let. Pokopan je v Zrečah. 
159 O teh dogodkih je napisane ogromno literature. Predvsem glej France Filipič, Pohorski bataljon 
(poglavje iz zgodovine NOB v severovzhodni Sloveniji, DZS Ljubljana, 1979, peta izdaja od strani 273- 
498; Mirko Fajdiga, Pohorski partizani 1943. Od padca Pohorskega bataljona do ustanovitve 
Zidanškove - Pohorske brigade, Maribor, 1985. Knjižnica NOV in POS 29/1, str. 27 do 367. 
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pisalni stroj. Za velik politično-propagandni dogodek je bataljon poskrbel v noči na 

24. junij 1943, ko se je pri Sv. Kunigundi na zborovanju zbralo lepo število borcev 

in domačinov. Partizani so po vasi napisali več gesel ter znakov OF in narisali zvezde 

s srpom in kladivom. Partizanska dejavnost na tem območju je imela tako močno 

odmevnost, daje bil jeseni 1943 pri Sv. Kunigundi ustanovljen celo odbor OF. Vodil 
gaje Anton Mernik, v njem pa so bili še brat Jurij, Jože Kropej, oba iz Koroške vasi, 

Jože Pačnik z Resnika, Albin Malec iz Črešnove in Janez Štefane iz Gorenja. Z 
Merniki je sodeloval kot privrženec OF tudi župnik Ferdinand Žgank. Ljudje so ga 

spoštovali in njegova opredelitev za OF je verjetno tudi prispevala k hitrejši odločitvi 
vernikov za osvobodilno gibanje. 

Komandant varnostne policije in varnostne službe na Spodnjem Štajerskem Josef 

Vogt je zahteval takojšnjo akcijo proti partizanom spričo njihove povečane 
dejavnosti na južnem Pohorju, zlasti v krajih Sv. Kunigunda, Resnik in Skomarje. 

Vogta je hudo vznemiril politično propagandni miting s požigom šole 24. junija pri 

Sv. Kunigundi in partizanske oskrbovalne akcije nekaj dni kasneje na Resniku in 

Skomarju. Toda nemški ukrepi so se izkazali kot popolnoma neuspešni. 

Napad na Zreče 

Takoj po ustanovitvi odreda je štab pospešeno zbiral podatke za različne akcije in 

hkrati zahteval uničenje sovražnikovih prometnih zvez in utrjenih postojank. Iz 
večih razlogov so se odločili za napad na Zreče, hkrati pa so načrtovali ustrelitev 

osovraženega okupatorjevega krajevnega vodje in člana nacistične stranke Gustava 

Pukla, po domače Gruntnerja, ter njegove žene. Pukl je bil oborožen, hiša, ki so jo 

skoraj vsako noč čuvali vermani, pa je bila utrjena. V strahu pred partizani je 
velikokrat prespal tudi v Zrečah pri orožnikih ali vermanih. V njegovi trgovini je 

bila okupatorjeva prisilna oddaja živine, poljščin in drugega. Zato naj bi bila 
likvidacija opomin drugim okupatorjevim pomagačem, da bi čimprej pretrgali stike 

z nacisti. Za napad na Zreče so se odločili, da bi v kraju pospešili razvoj 
Narodnoosvobodilnega gibanja. V Zrečah je bilo precej družin, ki so sodelovale s 

partizani. Največ jih je bilo neposredno ali posredno povezanih z Borisom 

Vinterjem, med njimi Jožef in Betka Lepšina, Kračunovi, Marčičevi, Šreklovi, 

Gandetova Micka, Amalija Kos, Kustrovi, Vuhrerjevi, Jožefa Gorenak in drugi. Za 

napad na orožniško postojanko v Zrečah so bili 8. novembra 1943 zbrani vsi 
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potrebni podatki. Duša celotne akcije je bil Boris Vinter,160 ki je pripeljal enote in 

bombaše, določene za napad, v neposredno bližino župnišča v Zrečah, kjer so bili 
utrjeni orožniki. Napad so začeli v noči iz 8. na 9. november okrog 22. ure. Po 

izdelanem načrtu bi morali s silo vdreti v postojanko, obračunati z orožniki, 

zapleniti orožje, strelivo in drugo vojaško opremo. Predvideno je bilo tudi uničenje 
gospodarskih, prometnih ter upravnih objektov, ki so služili okupatorju. Vendar jih 

je presenetila patrulja petih orožnikov z okrajnim stražmojstrom Stinbergerjem, ki 
so opazili v bližini Kračunove gostilne partizane in jih nemudoma pričeli 

obstreljevati. S tem so opozorili na nevarnost orožnike v postojanki. Zaradi takšne 
nepredvidene situacije so partizani z bombami hudo poškodovali postojanko in jo 

tudi delno požgali, niso pa zajeli orožnikov. Med tem napadom v Zrečah so partizani 

ustrelili zakonca Eriko in Gustava Pukla. Orožniki so tudi poročali, da so partizani 

zažgali poleg orožniške postaje, ki je pogorela do tal, tudi leseno skladišče 
železniške postaje, ki je prav tako popolnoma pogorelo. 

V teh trenutkih so se Zrečam že približevali orožniki iz Konjic in Oplotnice, ki so 

prišli do postojanke v Zrečah 9. novembra ob 1.45. uri zjutraj. Partizani niso mogli 

več tvegati ponovnega napada, ampak so se organizirano umaknili k Sv. Kunigundi. 

Napad na Zreče je bil za Pohorski odred dokaj huda preizkušnja. Vzrok, da niso 

dosegli popolnega uspeha, je bil, da jim ni uspelo sovražnika z napadom presenetiti. 

i«) v Arhivu Muzeja narodne osvoboditve Maribor hranijo zanimivo pismo Borisa Vinterja, ki ga je le 
tri dni pred smrtjo 18. 2.1945 pisal svojim domačim. Kljub nadčloveškim naporom in borbam, ki jih 
je vodil s svojo brigado že skoraj pred koncem vojne, je v pismu priznaval močno utrujenost, hkrati pa 
vero in odločenost v končno zmago: Dragi domači! Po dolgem času imam zopet priliko, da vam 
sporočim, kje se nahajam in kako mi je. Ofenzivo, katera je bila precej huda, sem prestal, kljub temu, 
da smo vsaki dan vodili težke borbe in se prebijali preko nemških obročev. Zdrav sem tudi za silo, samo 
noge imam ozeble. Nahajamo se pa na Kranjskem. Pri meni se nahaja za kurirja Vahtarjev Jože, kateri 
ima posebno srečo in je še živ, ter pozdravlja vse domače. Ostali Zrečani so pa padli, med njimi tudi 
Orožov Viktor. Kako se pa imate v Zrečah? Mislim, da po starem. Kot sem zvedel se mama nahaja v 
Mariboru. Ako imate veze z njo ji pošljite to moje pismo. Sicer pa mislim, da se bomo kmalu videli, 
kajti naši brati Rusi bodo kmalu poplavili tudi Slovenijo in takrat nam bo zasijala tista zaželjena zlata 
svoboda. Če pa pademo, mi pa tudi ni žal, kajti mi vemo, za kaj se borimo in če ne bomo mi, bodo pa 
naši nasledniki uživali sadove naše borbe. Več nimam časa pisati, oprostite tudi pisavi in obliki, kajti 
imam zelo premrle roke od mraza in težko pišem. Odgovorite mi prosim na moje pismo, kaj je z mamo 
in kaj je novega v Zrečah. Sprejmite mnogo pozdravov od Borisa. 
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Nedvomno pa je bil napad na nemško postojanko v Zrečah zelo odmeven med 

prebivalstvom, močno pa je vznemiril tudi sovražnika. 

POHORSKI ODRED NA UMIKU Z RANJENCEM PO NAPADU 
NA ZREČE V NOČI IZ 8. NA 9. NOVEMBER 1943 
Vir: Fototeka Muzeja narodne osvoboditve Maribor 

V ('ASU NOB 1<)43 - 44 JE TUKAJ 
Ilfi OVALA POMiMliNA PO,STO JANKA OF M 
NJl Nb" SODLIAVCE' BRATA TONETA IN * 
JURIJA MERNIK TER JOŽETA KROPEJA 
JE OKUPATOR USTRELIL 9.3.1944 

V ZREČAH 

1Sfln 7ZB M'V SLOV KONJICE 

■ r.iV MSWmi •: 'i 

SPOMINJSKA PLOŠČA PADLIM BORCEM IN AKTIVISTOM 
IZ GORENJA 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 
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V začetku leta 1944 so se na Pohorju občasno pojavljali izdajalci, tako imenovani 
raztrganci, agenti slovenskega porekla, ki so sodelovali z gestapom (tajna državna 

policija) in so povzročili hude posledice za mnoge sodelavce osvobodilnega gibanja. 
Med raztrgance se je uvrstil tudi bivši borec odreda Vinko Vukovič, ki je pobegnil k 

sovražniku 4. januarja 1944. Nacisti so z lahkoto vedeli, da je območje Sv. Kunigunde, 
Skomarja in Resnika v verigi postojank NOB na južnem Pohorju najpomembnejše. 

Izdajalec Vukovič je postregel z imeni vseh partizanskih sodelavcev v naštetih krajih in 

tudi drugje. Dne 12. januarja 1944 so v Skomarju prijeli Pavla Mikeka in ga 18. 

februarja 1944 odpeljali v Dachau, kjer je 26. septembra istega leta podlegel. V noči na 
13. januar jim je pri Kropeju uspelo prijeti Ivana Zemljiča. Istočasno so prijeli Jožeta 

Kropeja, Antona Mernika in njegovega brata Jurija. Voditelja OF, Antona Mernika, so 

gestapovci zverinsko mučili, potem pa so vse tri med dvajsetimi drugimi sodelavci 
gibanja 9. marca 1944 na Novi Dobrovi ustrelili. Smrt dveh bratov Mernik ni zlomila 

tretjega brata Franca, ki je kmetoval v Božjem, blizu Sv. Kunigunde. V gibanju je 
sodeloval od začetka. Gestapovci so ga prijeli marca, ga v mariborskih zaporih 

strahotno mučili in potem 16. junija 1944 v Framu ustrelili. Po bratih Mernik je dobila 

ime ena največjih partizanskih tehnik na Pohorju. Antonovo ženo Erno Mernik, njeno 
mater Antonijo Korošec in Marijo Kropej so zaprli kot večino 13. januarja 1944. Po 
zaslišanjih so Erno odpeljali v Ravensbruck, Antonijo in Marijo pa v zapor Kinberg pri 

Gradcu. Vse so preživele. Prijeli so tudi Jožeta Pačnika, po domače Spodnjega Vidmarja 
z Resnika, in ga odpeljali v Mauthausen, od koder se ni več vrnil. 

Boji na planjavah Rogle 

Na teh širnih planjavah z bujnimi gozdovi so se že od prvih dni upora proti 

okupatorju zbirali in zadrževali aktivisti in borci NOB. Številne partizanske enote so 

od tod nenehno vznemirjale sovražnika, napadale njegove postojanke, rušile 

mostove, železniške proge ter spodbujale ljudi k skupnemu boju za osvoboditev. 

Nemci so si vztrajno prizadevali, da bi to žarišče partizanskega delovanja odkrili in 
zatrli. Že septembra 1941 so Pohorje razglasili za zaprto "banditsko" območje, 

kamor je bil vstop vsakomur, razen domačinom in nacizmu naklonjenim ljudem, 

strogo prepovedan. Na Pohorje so okupatorji pogosto pošiljali močne oddelke 

oboroženih sil, ki so večkrat temeljito prečesali posamezne predele, iskali partizane 
in ustrahovali prebivalstvo. Toda načrtov, da bi na Pohorju ustavili razvoj NOG in 

pregnali partizane, niso mogli uresničiti. 
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ZAVEZNIŠKA LETALA SO NA ROGU V NOČI OD 25. NA 26. 
JUNIJ 1.944 ODVRGLA VEČJE POŠILJKE OROŽJA IN 
SANITETNEGA MATERIALA 
Vir: Fototeka Muzeja narodne osvoboditve Maribor 

Sredi poletja 1944 je dobil boj za Pohorje še večji pomen in nove razsežnosti. Na 
Pohorje je tedaj začela prihajati zavezniška gmotna pomoč. Širne planjave Rogle so 

postale poligon, na katerega so zavezniška letala s padali oddajala orožje, strelivo, 

sredstva za zveze, obleke, obutev, zdravila, hrano in drugo. Nemci so se pripravljali, 

da bi z nenadnimi vdori na spuščališča pobrali in zaplenili dragocene zavezniške 

pošiljke. Že 9. junija 1944 se jim je posrečilo, da so zaplenili del pomoči, ki so jo 

ponoči spustila letala nad Roglo, pa je veter padala s tovorom odnesel predaleč proti 
Zrečam. Pri zavarovanju naslednjih pošiljk so sodelovale partizanske enote, med 

njimi Sercerjeva brigada, ki je bila 25. junija 1944 na Skomarju. Od tam je odšla 

proti Rogli, kjer je sodelovala pri zavarovanju območja, na katerega so zavezniška 

letala v noči od 25. na 26. junij pripeljala in odvrgla večjo pošiljko. Borci so tokrat 

prehiteli močne nemške enote, ki so se pomikale tudi v smeri, kjer so zavezniki 
odvrgli svoje tovore.1"1 Uspešen prodor partizanskih enot in hitro širjenje 

Narodnoosvobodilnega gibanja na jugovzhodnem območju Pohorja in v širši okolici 
Konjic je vzpodbudil brigade 14. divizije, da so začele misliti tudi na širjenje svoje 

161 Jože Marolt, Sercerjeva brigada na Štajerskem, Založba Obzorja Maribor, 1993, str.75. 
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dejavnosti čez železniško progo Celje-Maribor, v neznane kraje proti vzhodu. Med 

prvimi se je v to smer podala Šercerjeva brigada. 

Povečana dejavnost na komunikacijah ter uničenje 

industrijskih in drugih objektov v Zrečah 

Tako so 25. aprila 1944 borci 1. bataljona Zidanškove brigade pod vodstvom Borisa 

Vinterja ob 4. uri zjutraj vdrli v Zreče in zažgali železniško postajo, ki je nato z 
inventarjem in arhivom zgorela. 

BORCI 1. BATALJONA ZIDANŠKOVE BRIGADE SO 25. aprila 
1944 ZAŽGALI ŽELEZNIŠKO POSTAJO V ZREČAH 
Vir: Fototeka Muzeja novejše zgodovine Celje 

Toda 1. bataljon je pripravil Nemcem novo presenečenje. Naslednji dan, 26. aprila je 
na progi Konjice-Zreče pri postaji Radana vas ob 21.15. uri napadel potniški vlak št. 

39 in ga zažgal. Zgoreli so vsi vagoni (trije potniški in službeni), lokomotiva pa je 
bila onesposobljena.162 

162 Mirko Fajdiga, Zidanškova brigada, Ljubljana, 1975. Knjižnica NOV in POS 15, od strani 33-229; glej 
tudi Marjan Žnidarič, Železničarji in železnice v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja na 
slovenskem Štajerskem, Ljubljana, 1990. Knjižnica OF, str. 388. 
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PARTIZANI SO 26. APRILA 1944 NAPADLI POTNIŠKI VLAK 
ŠT. 39 PRI POSTAJI RAD ANA VAS, VAGONE ZAŽGALI, 
LOKOMOTIVO PA ONESPOSOBILI 
Vir: Fototeka Muzeja novejše zgodovine Celje 

DNE 26. APRILA 1944 SO BORCI 1. BATALJONA OB 21.45. 
URI UNIČILI OROŽNIŠKO POSTAJO, LE NEKAJ MINUT 
KASNEJE RAZDEJALI OBČINSKO STAVBO IN POŠTO - 
POGORIŠČE OBČINSKE STAVBE 
Vir: Fototeka Muzeja novejše zgodovine Celje 



188 Občina Zreče v času in prostoru 

Ob 21.45. uri je bataljon napadel z vseh strani orožniško postajo Zreče. Nemci so 

drugi dan poročali, daje napad trajal približno 20 minut in da so napadalci uporabili 

minomet, mitraljeze in veliko brzostrelk. Ob 22. uri so borci popolnoma razdejali 
občino in pošto, stavbi pa zažgali. Vdrli so tudi v železarno, razbili stroje, tovarno 

pa zažgali. S tem je bila pretrgana proizvodnja delov za vojaška letala in tudi 

različnega orodja, ki so ga izdelovali ter pošiljali nemški vojski. Iz proizvodnje pa je 

bilo tako izključenih tudi 242 delavcev.1® 

TO NOČ JE GORELA TUDI ŠTAJERSKA ŽELEZO- 
INDUSTRIJSKA DRUŽBA-STEIRISCHE EISENINDUSTRIE 
Vir: Fototeka Muzeja novejše zgodovine Celje 

163 V poročilu orožniškega oddelka Konjice, z dnem 27. aprila 1944, je navedeno, da so partizani med 
napadom na orožniško postajo Zreče zasedli ves kraj, onemogočili gašenje gorečih objektov ter 
izpraznili več trgovin. Dalje je rečeno, da se je okrepljeni orožniški akcijski vod Konjice bojeval za 
rešitev obleganih orožnikov iz Zreč več ur, ter da je v tem boju padel okrajni orožniški višji 
stražmojster Franz Schiletz; Ema Orač-Medved pa v članku Gorela je tovarna opisuje tisto usodno noč 
tako: "Nočna izmena je po tedanjem običaju začela normalno z delom, ob 20. uri. Naenkrat so se 
pojavili partizani, ki so zasedli vse pomembne točke v Zrečah, predvsem so obkolili žandarmarijo in z 
nenehnim streljanjem držali žandarje v šahu, da niso mogli iz poslopja. Del partizanov je šel v tovarno, 
poslal delavce domov in zažgal lesena ostrešja. Takoj je nastal velik ogenj tudi v brusilnici, lakirnici, 
mizarski delavnici in v drugih pomožnih obratih, ker so bili iz lesa. Uspelo jim je rešiti skladišče 
gotovih izdelkov in zaloge premoga. Tisti, ki so pomagali gasiti, so morali zelo paziti, da požar ni zajel 
bližnjih stanovanjskih hiš. Zjutraj je bilo vsem zaposlenim jasno, da pogorela tovarna še dolgo časa ne 
bo mogla obratovati." 
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Zaradi okrepljene dejavnosti partizanskih enot je komandant varnostne policije 
in varnostne službe Vogt v začetku maja 1944 med drugim poročal: "Napadi na 

rudnike in industrijska podjetja kakor diverzije na južnem Štajerskem zavzemajo 

takšna razmerja, da ogrožajo vojno industrijo v tej pokrajini." Pri tem je mislil 

tudi na Štajersko železoindustrijsko družbo s komunikacijskimi in drugimi 
objekti. 

Nepojmljiv zločin na Stranicah 

V obdobju med decembrom 1944 in januarjem 1945 je bilo značilno, da so postale 

zasede Bračičeve brigade na cesti med Vojnikom in Slovensko Bistrico za 

sovražnikovo motorizacijo in manjše enote nevarne, saj so uničile skoraj vse, kar se 

je pripeljalo pred njene mitraljeze. Najbolj usoden, ki je imel najhujše posledice, je 
bil napad na sovražnikovo motorizirano kolono 2. februarja 1945, v kateri se je vozil 

deželni svetnik in vodja Štajerske domovinske zveze v okupatorjevem celjskem 

okrožju, Anton Dorfmeister. Drugi bataljon Bračičeve brigade je 2. februarja ob 6. 

uri zjutraj razporedil zasedo pri Boštjančkovi domačiji v naselju Beli Potok. Tam 

blizu je bil ob potoku Tesnica majhen mlin. 

Iz Konjic je to jutro krenila proti Celju avtomobilska kolona 2. bataljona 14. SS 

policijskega polka, ki se ji je v Konjicah pridružil Anton Dorfmeister. Njegov 

avtomobil je vozil sredi kolone. Ob 7.20. uri je sovražnikova kolona pripeljala v 
partizansko zasedo, ki je odprla iz vseh orožij močan ogenj. Štab brigade je 4. 

februarja poročal, da sta dva tovornjaka, naložena s strelivom, eksplodirala. 
Partizani so obstreljevali še en tovornjak, ki je obstal, in osebni avtomobil, ki so ga 

prerešetali s kroglami. Štab brigade je tudi navedel, daje imel sovražnik 16 mrtvih, 
lastnih izgub pa niso imeli. Istega dne je o dogodku poročal tudi protiobveščevalni 

oficir brigade, češ da so bili ob eksploziji uničeni trije tovornjaki s strelivom ter 

osebni avtomobil. Tudi on je o uničenju osebnega avtomobila poročal napačno. 

Poročilo orožniške postaje 3. februarja namreč pravi, da so partizani streljali na 
kolono z obeh pobočij. Takoj v začetku napada je bil v avtomobilu hudo ranjen v 

glavo Anton Dorfmeister. Njegov šofer Lerch, ki se je sprva celo spustil v boj s 
partizani, je nato prisebno zapeljal mimo enega tovornjaka in hitro odpeljal v 

celjsko bolnišnico. V Prankolovem je Lerch obvestil o dogodku policijsko enoto in 

orožniško postajo v Vojniku. 
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Bračičeva brigada je verjetno uničila najprej tri tovornjake in potem na več mestih 
prestrelila Dorfmeistrov avtomobil. Šele pozneje so izvedeli, koga so zadeli. 
Dorfmeistra so pripeljali v bolnišnico 2. februarja po osmi uri. Ugotovili so, da je 
izstrelek ostal v možganih. Umrl je po operaciji 3. februarja ob 12.30 uri. Pokopali 
so ga 5. februarja v Celju. Pogreba se je udeležilo veliko nacističnih veljakov, med 
njimi dr. Sigfried Uiberreither, Franz Steindl, general policije Ervin Rosener in 
drugi. Dorfmeister je bil eden najbolj fanatičnih sovražnikov vsega, kar je bilo 
slovensko. Bil je pobudnik in izvajalec najbolj krutih metod v boju proti 
osvobodilnemu gibanju. Nacisti so po Dorfmeistrovi smrti pripravljali maščevanje. 
General Rosener je ukazal, da je treba v povračilo obesiti 100 ljudi. 

Medtem ko so tekle priprave in izbiranje stotih žrtev in organizacija njihove 
usmrtitve, je Bračičeva brigada 9. februarja ponovno napadla na cesti pri Križevcu 
med Stranicami in Zgornjimi Zrečami. Napadli so osebni avtomobil s policijsko 
posadko. Vsi policisti so bili po krajšem spopadu pobiti. Kmalu za tem so 
onesposobili tovornjak, ter oklepni in osebni avtomobil."'4 

SPOMENIK POSVEČEN ŽRTVAM ZLOČINA NA STRANICAH 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 

164 O tem dogodku sta pisala Stane Terčak v knjigi Frankolovski zločin, Ljubljana, 1971,147 strani; dr. 
Milan Ževart, Stranice, 12. februarja 1945, Ljubljana, 1981. Spomeniki delavskega revolucionarnega 
gibanja in narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem, zvezek 21. 
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SPOMINSKA PLOŠČA Z IMENI ŽRTEV 

Vir: Foto Zdravko Ivačič 

Dan nacističnega zločina se je naglo bližal. V nedeljo, 11. februarja 1945, so prišli 

na Stranice nemški vojaki in policijske enote. Zasedli so okoliške vzpetine in 

položaje ob glavni cesti ter s patruljami nadzirali širše območje. Bračičeva brigada 
je premike sovražnikovih enot in patrulj spremljala, ni pa vedela, da že pripravljajo 

globinsko in neposredno zavarovanje območja Stranic zaradi obešanja žrtev. 

Brigada je 12. februarja opazila tudi intenzivnejše premike sovražnikovih enot med 

Vitanjem in Konjicami ter med Mislinjo in Dolžami. V štabu brigade in na terenu so 
menili, da zbira sovražnik enote za hajko proti brigadi. Žal so bila sklepanja 

napačna. V Grabnu pri Stranicah so 12. februarja 1945 nacistični rablji opravili 
svoje zločinsko delo. Ob glavni cesti so na jablane obesili osemindevetdeset 

političnih jetnikov, slovenskih rodoljubov. Enega so pri poizkusu pobega ustrelili, 

drugega pa so prav tako 14. februarja ustrelili v bližini Celja. Med usmrčenimi je 
bilo največ partizanov in političnih aktivistov, zajetih med zadnjo zimsko ofenzivo 

konec 1944 in v začetku 1945. 
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XI. NOVA LJUDSKA OBLAST PO DRUGI 

SVETOVNI VOJNI 

Po osvoboditvi maja 1945 je bila okupacijska upravna ureditev v Sloveniji 

odpravljena in vzpostavljena je bila nova. Ta je temeljila na odloku Predsedstva 

SNOS (Slovenski narodnoosvobodilni svet) o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih 
NOO (Narodnoosvobodilnih odborih) z dnem 21. maja 1944. Konjiško območje je 

ponovno dobilo svoj okraj, ki je spadal pod celjsko okrožje. V Zrečah in Loški Gori 
sta bila ustanovljena KNO (Krajevni ljudski odbor). 

Za Loško Goro ni ohranjenih podatkov. Prvi predsednik KNOO Zreče je bil leta 1945 
Ivan Detiček, ki je upravljal politične in gospodarske razmere s pomočjo 

odbornikov: Rudolfa Oplotnika, Jožefa Kosa, Karla Vinterja, Alojza Očka, Eme Orač, 

Matilde Marinšek, Ignaca Matavža; hkrati sta bila izvoljena delegata Robert 
Jedlovčnik in Vladko Mohorič. Podpredsednik Osvobodilne fronte je bil Franc 

Kozjek, ki je s svojo funkcijo tudi sodil v narodnoosvobodilni odbor. Ko so se KNOO 

preimenovali v KLO (Krajevni ljudski odbor) je bil v Zrečah izvoljen v naslednji 

sestavi: predsednica Nina Pokorn, podpredsednik Anton Podvršnik, tajnik Adi 

Marčič in odborniki Miha Založnik, Robert Jedlovčnik, Dušan Medved, Jožef 
Gorenjak, Franc Černec in Kari Jančič.165 

Okraj je obstajal do februarja 1948, ko je bil ukinjen. Po ukinitvi konjiškega okraja 

so njegovo območje razdelili med okraja Poljčane in Celje - okolica, majhen del pa 
je prišel tudi pod okraj Dravograd. Pod novoustanovljeni okraj Poljčane sta prišla 

kraja (omenjam le tiste, ki so danes v občini Zreče) Loška Gora in Zreče, medtem 

ko je kraj Stranice spadal k Celju - okolici. Nova delitev je nastala aprila 1952, ko so 

poleg mestne občine Slovenske Konjice na Konjiškem ustanovili še občine Loče, 

Vitanje in Zreče. Vse so spadale k okraju Celje - okolica. Tudi za kraje Sv. 

Kunigunda, Resnik in Skomarje je bil zadolžen Krajevni ljudski odbor Loška Gora. 
Skrbeti je moral za vse tri šolske okoliše. Za administrativna dela je razumljivo 

primanjkovalo strokovno usposobljenih ljudi. Splošna ocena življenja po vojni, vsaj 

165 Zapisniki sej KLO 1945-1952. Fond Občinski ljudski odbori, ZAC (Zgodovinski arhiv Celje). 
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na začetku, je pomenila pasivnost odbornikov, ki se niso redno udeleževali 
pomembnih sej, na katerih so odločali o prelomnih zadevah pri izgradnji nove 

ljudske oblasti. Glavno breme političnega dela so nosili učitelji na vaških šolah. Do 
leta 1952 se je večina prebivalstva ukvarjala z poljedelstvom, manjši del z 
gozdarstvom, še manj se jih je odločalo za delo v tovarni v Zrečah. Zelo so bili 

prizadeti prebivalci na južnem Pohorju z vsakoletno obvezno oddajo živine (mesa), 

masti in mleka. Kmetije, oddaljene od večjih središč, slabe prometne poti in zveze 
so kmete dodatno prizadele. 

PROTESTNI SHOD ZREČANOV 6. APRILA 1.952 - TRŽAŠKO 
VPRAŠANJE 
Vir: Iz zasebne zbirke Lajh 

Državnozborske volitve poslancev v LRS leta 1951 so pomenile dokajšnje spremembe v 

življenju prebivalcev hribovitih predelov. Predlagana in izvoljena kandidatka za poslanko 

za republiško ljudsko skupščino je bila Nina Pokom iz Zreč kot zastopnica Sv. 

Kuningunde, Skomarja in Zreč. V volilnem letu je kmetijsko ministrstvo FLRJ ukinilo 
obvezno oddajo mesa, mleka, krompirja, fižola in krmilnih rastlin. Ukrep pa je bil povsem 

odpravljen, ko so 11. junija 1952 v Uradnem listu FLRJ objavili Uredbo o odpravi 

obveznega odkupa žita in skoraj hkrati odpravili obvezno oddajo vina in lesa - uvedena je 

bila prosta prodaja vseh kmečkih proizvodov, kar je pomenilo novo kvaliteto v življenju 
kmečkih prebivalcev. Kot smo že zapisali, so v začetku maja 1952 nastale v vseh ljudskih 
odborih LRS spremembe po Zakonu o reorganizaciji ljudskih odborov in zakonu o 
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razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine. Po tem zakonu so razpustili dotedanji Občinski 
ljudski odbor Poljčane, kraje na južnem Pohorju pa so upravno priključili okraju Celje; 

tudi KLO Loška Gora so ukinili in priključili k novemu Občinskemu ljudskemu odboru 

Zreče. 

Število izvoljenih odbornikov v novoustanovljenem Občinskem ljudskem odboru Zreče 

je bilo razmeroma veliko. Za predsednico je bila izvoljena Nina Pokom, odborniki pa 
Robert Jedlovčnik, Dušan Medved, Anton Podvršnik, Kari in Jožef Jančič, Franc Kovše, 

Jože Lorger, Karel Beškovnik, Ludvik Mikek, Franc Kvac, Ivan Sadek .Ludvik Vidmar, 
Karel Bobik, Ema Kotnik, Jožef Košič, Marija Preložnik, Jožef Gorenjak, Ivan Radajc, 

Janez Obrovnik, Jožef Pačnik, Albin Potnik, Feliks Vidmar, Franc Čemeč, Adolf Marčič, 
Miha Založnik, Anton Hren, Albin Sevšek, Ljudmila Mikek in Albin Malec.166 

8. maja 1954 je zbor volivcev pri Sv. Kunigundi sklenil, da se bo kraj preimenoval v 

Gorenje.167 

V razvoju občin je prišlo do velikih sprememb leta 1955. Takrat so bile v Sloveniji 

ustanovljene velike občine - komune, ki so se z določenimi spremembami ohranile do 
leta 1994. Nove občine so imele neprimerno več pristojnosti kot dotedanje. Sčasoma so 

se na njih prenesle vse pristojnosti, ki so jih imeli okraji, ki so jih marca 1965 odpravili. 
Med velike občine - komune je spadala tudi občina Slovenske Konjice, v katero so se 

združile občine: Loče, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Znotraj teh so bile katastrske 
občine s pripadajočimi naselji. Omejil sem se le na tiste, ki so danes v okviru občine 

Zreče: 

Katastrska občina Pripadajoča naselja 
Loška Gora 
1'adeški vrh 
Kadana vas 
Resnik 
Skomarje 
Stranice 
Sv. Kunigunda 
Zgorn je Zreče 

Boharina, Loška Gora 
1'adeški vrh, Planina na Pohorju 
Kadana vas, Gračič 
Resnik 
Skomarje 
Stranice 
Bezovje nad Zrečami, Crešnova, Gorenj e, Koroška vas 
Zgorn je Zreče, Spodn je Zreče, Nova Dobrava 

166 Zapisniki sej ObLO Zreče 1952-1955, ZAC (Zgodovinski arhiv Celje). 
161 Kronika državne osnovne šole Kunigunda na Pohorju, od začetka do šolskega leta 1970/71. 
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Osrednji organ oblasti in samoupravljanja v novi konjiški občini je bil Občinski 

ljudski odbor (ObLO) Slovenske Konjice. Dokler niso bile izvedene volitve, so 

začasni ObLO sestavljali odborniki, ki so jih izmed sebe izvolili občinski ljudski 
odbori Loče, Slov.Konjice, Vitanje in Zreče. Štel je 35 odbornikov. 

POGLED NA ZREČE LETA /.96',? 
Vir: Iz zasebne zbirke Lajh 

Kot svoje dislocirane upravne organe je ObLO Slovenske Konjice za območje bivših 
občin Vitanje, Loče in Zreče ustanovil krajevne urade. Ti so bili pristojni za vodenje 

matičnih knjig, državljanske knjige in volilnega imenika. Kot organi krajevne 

samouprave so bili z občinskim statutom ustanovljeni tako imenovani krajevni 
odbori, predhodniki kasnejših krajevnih skupnosti. Na območju konjiške občine so 

bili leta 1955 ustanovljeni krajevni odbori v Vitanju, v Zrečah, v Boharini, v Gorenju 

nad Zrečami, v Stranicah, v Tepanju, v Špitaliču, v Ločah, v Zbelovem, v Jerneju pri 
Ločah, v Žičah in v Spodnjem Grušovju. Krajevni odbor je obravnaval zadeve, ki so 

imele neposreden pomen za kraj in za občino. 

Do nadaljnjih sprememb v organizaciji oblasti in samoupravljanja v občini 

Slovenske Konjice je prišlo leta 1963, s sprejetjem nove zvezne in republiške ustave. 

V občinah je ustava prinesla predvsem dve večji spremembi: 
1. kot najvišji organ oblasti in samoupravljanja so bile v občinah namesto 

dotedanjih ljudskih odborov uvedene občinske skupščine; 
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2. namesto dotedanjih krajevnih odborov so kot oblika krajevne samoupravne 
uvedli krajevne skupnosti, ki pa še niso postale obvezne. 

Tem spremembam je bilo treba prilagoditi tudi občinske statute. Skupščina občine 

Slovenske Konjice je nov občinski statut sprejela 15. aprila 1964, leto pred tem pa 

je skupščina občine postala dvodomna vse do leta 1974. Sestavljala sta jo občinski 

zbor, ki je štel 29 odbornikov, in zbor delovnih skupnosti z 29-mi odborniki. 

Leta 1974 so krajevne skupnosti kot teritorialne samoupravne skupnosti v okviru 

občin postale obvezne. Na območju občine Slovenske Konjice so obstajale naslednje 

krajevne skupnosti: Slovenske Konjice, Bezina, Vešenik-Brdo, Stranice, Spitalič, 

Žiče, Draža vas, Tepanje, Spodnje Grušovje, Dobrava - Gabrovlje, Žeče, Polene, 

Zreče, Resnik, Skomarje, Gorenje, Vitanje, Jernej, Zbelovo, Loče in Konjiška vas. 

Do zadnjih velikih sprememb v organizaciji oblasti in samoupravljanja v konjiški 

občini, v okviru tako imenovanega komunalnega sistema, je prišlo s sprejetjem 

nove zvezne in republiške ustave leta 1974. Občinska skupščina je postala tridomna, 

sestavljali pa so jo zbor združenega dela z 31 delegatskimi mesti, zbor krajevne 

skupnosti z 19 in družbeno politični zbor prav tako z 19 delegatskimi mesti. 

Namesto prejšnjih stalnih odbornikov so odslej občinsko skupščino sestavljali 

delegati. V skladu s principi delegatskega sistema so bila stalna samo delegatska 

mesta, delegati pa so bili nestalni. Delegate so za vsako zasedanje občinske 

skupščine delegirale delegacije oziroma konference delegacij. Medtem ko so 

delegacije za zbor združenega dela volili vsi zaposleni v organizacijah združenega 

dela, so delegacije za zbor krajevnih skupnosti volili vsi polnoletni prebivalci 

krajevnih skupnosti, na območju občine pa so delegate za družbeno politični zbor 

volili samo tisti, ki so bili organizirani v družbeno političnih organizacijah, to pa so 

bile: Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza komunistov, Zveza sindikatov, 

Zveza socialistične mladine in Zveza borcev. 

Kot nove samoupravne skupnosti so bile leta 1974 uzakonjene samoupravne 

interesne skupnosti (SIS), med katerimi so bile pomembne zlasti SIS za dejavnosti 

posebnega družbenega pomena: za zdravstvo, za socialno varstvo, za vzgojo in 

izobraževanje, za kulturo in za raziskovalno dejavnost. Tudi skupščine SIS so bile 
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DVORANA ZA KULTURNE PRIREDITVE, KINOPREDSTAVE, 
PEVSKA SOBA, DRUŠTVO LJUDSKE TEHNIKE IN BIEE - 
VSE V ISTI ZGRADBI 
Vir: Iz zasebne zbirke Gačnikar 

sestavljene po načelu delegatskega sistema in so skupaj z občinsko skupščino v 

okviru občine tvorile občinski sistem.168 

Nastanek občine Zreče v samostojni Sloveniji 

Prejšnja komuna je bila prevelika za lokalno samoupravo, zato je bila potrebna 

reforma s preoblikovanjem v občine kot lokalne skupnosti s pristojnostmi, ki se 

prvenstveno nanašajo na lokalne zadeve javnega pomena. Občina kot naravna 
skupnost lahko učinkovito rešuje skupno življenje prebivalcev le na ustreznem 

območju. Zato so bile leta 1994 ustanovljene nove občine, skupno 147 (z novo 

teritorialno členitvijo je leta 1998 nastalo še 45 občin), med njimi tudi občina Zreče. 

29. maja 1994 je bil izglasovan referendum, s katerim se je uresničila želja 
prebivalcev zreškega območja, da so dobili lastno občino. Prvega januarja 1995 so 

pričeli delovati demokratično in neposredno izvoljeni novi občinski organi - 

m Glej tudi Milko Mikola, Razvoj uprave na Konjiškem od 18. stol. do danes, zbornik Konjice z okolico 
1996, od strani 19 do 31. 
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občinski svet in župan. Prvi župan je postal Jožef Košir,1® podžupan Boris Podvršnik 

in tajnik občinske uprave Štefan Posilovič. Prvi občinski svet je imel 16 svetnikov s 
predsednikom sveta Gorazdom Korošcem in sekretarko občinskega sveta Anko 

Slapnik. Svet je bil oblikovan iz članov strank in organizacij, ki so na volitvah 
dosegle naslednje rezultate: SDS 27,9%, ZLSD 15,7%, SKD 14,2%, LDS 11,6%, SLS 

11,6%, SNS 9,6% in Neodvisna lista za pravice 7,5%. 

Funkcija novo nastale občine se je nanašala na urejanje komunalnega gospodarstva 
in socialno življenje. Pod slednjo sodijo vzgojno varstveni zavodi: vrtec, osnovna 

šola v Zrečah in njuni podružnici na Gorenju in Stranicah, srednji Kovinarska šola 
in Šola za gospodinjske storitve; Zdravstvena postaja Zreče; socialno skrbstvo; 

OSNOVNA ŠOLA Z VEČNAMENSKO ŠPORTNO DVORANO 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 

169 Jožef Košir je bil rojen leta 1946 v Zrečah. Končal je srednjo tehnično šolo. V tovarni Unior je delal 
kot konstruktor kovinskega orodja, v razvojnem oddelku, bil je tehnolog in vodja obrata za 
proizvodnjo ročnega orodja. Delal in predsedoval je v številnih društvih, več let pa je bil tudi 
predsednik skupščine Krajevne skupnosti Zreče. Bil je med pobudniki za ustanovitev samostojne 
občine in ima največ zaslug za njeno ustanovitev. Štiri leta je bil poslanec Liberalne demokracije 
Slovenije v Državnem zboru RS. 
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kulturno umetniška društva v Zrečah, na Gorenju in na Stranicah ter športna 

društva. Sledijo še pristojnosti za javni red, prostorsko načrtovanje in varstvo 
okolja, skrb za lokalno infrastrukturo, opravljanje nadzora nad krajevnimi 
prireditvami in gospodarjenje z občinskim premoženjem. Nedvomno so na 

zakonodajnem področju predvidene še dopolnitve sprememb o lokalni 

samoupravi.17" 

Simboli - pomembni razpoznavni znaki občine 

Z nastankom občine Zreče se je postavilo vprašanje simbolov - grba in zastave. Ob 

njih si namreč preteklost, sedanjost in prihodnost podajajo roke, saj imajo veliko 

narodnostno, krajevno, lokalno sporočilno vrednost, ki so jo zapustili dedje za 

zanamce. Izjemen položaj, ki so ga imeli naši kraji v preteklosti, je gibalo za sedanje 
rodove. Običajno so osnove grbov v srednjem veku. Tudi statutarno - pravna 

komisija občine Zreče je ob pomoči zgodovinarja in preučevalca grbov (heraldika), 
dr. Boža Otorepca, presojala o vzorcu grba in zastave, ki bi postala simbola nove 

občine. Iz skromnih ohranjenih zgodovinskih virov je mogoče ugotoviti, da so bili 
prvotni gospodje Zreški (Freudenberški) v sorodu s Konjiškimi in so imeli v grbu 

padajočo škarnico. Med lastniki gradu je bil tudi Jurij s Freudenberga, čigar pečat z 
velikim srcem v grbu je ohranjen na dveh listinah: prva je datirana z dnem 11. 

decembra 1377 in druga s 7. majem 1381. Obe srci v grbih se med seboj sicer malo 

razlikujeta, vendar je osnovna podoba enaka. Po različnih preučevanjih, seveda v 

skladu s heraldičnimi pravili, je bilo izoblikovano pet možnosti za krajevni grb Zreč 
in vzporedno z njim tudi zastave. Kot prva možnost za krajevni grb Zreč hi bila 
prevzem grba gospodov Zreških iz 14. stoletja; druga, da se grb oblikuje v zvezi s 

kovaško - orodjarsko dejavnostjo v Zrečah; tretja možnost v zvezi s Termami Zreče; 
četrta v kombinaciji s prvimi tremi in zadnja možnost predelava dotedanjega grba 

iz leta 1987. Po večkratnih pogovorih o novem grbu in zastavi in po ogledu 
predloženih vzorcev so se odločili za simbol, v katerem je zeleno srce z valovnicama 

v zlato-rumenem polju grba. Ta varianta je bila vsestransko sprejemljiva, saj je pri 

njej "zeleno srce" zelo razločno in ponazarja zeleno Pohorje. Valovnici sta izraziti in 

1711 Almanah slovenskih občin, Studio Fokus, Novo mesto, 1968; Slovenski almanah 2000, Delo, 
Ljubljana, november, december, 1999. 



200 Občina Zreče v času in prostoru 

s tem bolj razpoznavni za termalno vodo, ker je več kontrasta med zeleno in 

zlatorumeno barvo. Od barv grba je bila odvisna tudi barvitost občinske zastave. 
Zastava je v opisanem primeru zelenega srca v rumenem polju (grb) izdelana tako, 

da je leva polovica zelena, desna pa rumena. Skratka, od vseh različic je bila slednja 
najbolj sprejemljiva kot dober, enostaven, jasno spoznaven grb v smislu gesla: 

"Zreče, zeleno srce izpod Pohorja!"171 

171 O oblikovanju grba in zastave občine Zreče hrani podatke občinski arhiv v Zrečah. 
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XII. OD OSNOVNEGA SAMOZADOSTNEGA 

GOSPODARSTVA DO NASTANKA MODERNE 

INDUSTRIJE 

Na področju Zreškega Pohorja so najpogostejša oblika naselij razložena naselja in 

samotne kmetije. Prevladujejo naselja s 100 do 200 prebivalci. Strnjena naselja so 
pogosto nastala na višjih terasah, ki so bile zavarovane pred poplavami takrat še 
nereguliranih rek, med njimi tudi Zreče ob vznožju. Gručaste vasi v hribovju so 

običajno zrasle na uravnanih pliocenskih terasah, kjer je bilo dovolj ravnega sveta 

za strjeno poselitev, na primer naselje Skomarje. 

Prevladujoča oblika poljske razdelitve v hribovitem delu pokrajine je celek, to je 
krčevina sredi sklenjenega gozda (imenovan tudi zaprti celek). Kjer so kmetje 

kmečke domove postavljali drug ob drugem, so nastali zaselki s poljsko ureditvijo v 

odprte celke. Za samotne kmetije je značilen dom v gruči z dvema ali tremi poslopji. 

Kmetijstvo je usmerjeno predvsem v živinorejo in gozdarstvo. Nekdaj se je 

živinoreja navezovala na izdelavo mlečnih izdelkov v sirnicah (švajgah), v 

gozdarstvu pa na pridobivanje oglja in pepelike, pomembne surovine v steklarstvu. 
V dolini so se razvili mnogi lesnopredelovalni obrati, ki so dajali osnovo razvoju 

kasnejše lesne industrije. Na osnovi rudnega bogastva se je razvilo premogovništvo 
in fužinarstvo. Zaradi zgodnjega razvoja neagrarnih dejavnosti se je delež kmečkega 

prebivalstva do leta 1961 zmanjšal na 27 % in do leta 1991 na 8%. Tako je na 
Pohorju ostalo le 13% kmečkega prebivalstva, ob vznožju samo 8%. Tam obsegajo 

njive le 7% vseh površin. Omejene so na otoke uravnanega sveta na slemenih in 
pobočjih z manjšimi nakloni.'" Množina in kvaliteta ter zadostnost pridelkov na 

Zreškem Pohorju je bila odvisna od klimatskih razmer, kvalitete obdelovalne 

zemlje, predvsem pa od velikega strmca voda, ki so zdrvele v dolino na dele teras z 
njivskimi površinami, kjer so naredile poplavne vode še posebno škodo, ker so 

172 Slovenija, pokrajine in ljudje, Geografski institut ZRC SAZU 1996,1997. Geografski vidik Pohorja, 
str. 151 in 152. 



202 Občina Zreče v času in prostoru 

odnesle rodovitno prst in uničile pridelke (na primer krompir). Takšni se kažejo v 

bolj ali manj izraziti obliki nižji deli terase ob Dravinji že takoj pod Zrečami. V 
poplavne procese pa je posegel tudi človek s svojo dejavnostjo. Mišljeni so predvsem 

jezovi in razvejan sistem vodnih kanalov, ki so služili za dovajanje vode k višje od 
poplavnega ozemlja stoječim žagam in mlinom. Njihov pomen in vpliv postaneta 

razumljivejša, če vemo, da je takšnih vodnih obratov na Dravinji in njenih pritokih 
še med obema vojnama delovalo okrog 300. Ko pa so po drugi svetovni vojni opustili 

skoraj vse mline in veliko večino žag, so porušili jezove. S tem so vodni kanali in 

drugi umetni vodotoki ostali brez funkcije, niso več sprejemali dela vodnih mas in 

ti so se ponovno usmerjali v glavne potočne struge. Povečana količina vode pa je 
potokom dajala ponovno bolj hudourniški značaj.1" Človek je skušal poplave zaradi 

velike škode, ki so jo povzročale, omejiti ali celo povsem odpraviti. Lotevali so se 
regulacijskih in melioracijskih del. Prvi večji posegi na strugi Dravinje so bili 

opravljeni že pred prvo svetovno vojno in potem med obema vojnama, bolj 

DOBRO OHRANJENA VIDMARJEVA (TEVŽEKOVA) ŽAGA OB 
POTOKU LOČNICI 
Vir: Foto Martin Mrzdovnik 

173 Dr. Vladimir Bračič, Dravinjske gorice s Podpohorskimi goricami in Savinjskim. 
Družbenogeografska študija, Založba Obzorja Maribor, 1985, str. 24 do 25. 
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intenzivno in širokopotezno pa po drugi svetovni vojni. Ta regulacijska dela so bila 

opravljena po odsekih pri Zrečah, Radani vasi in naprej proti Slovenskim Konjicam. 

Zaradi delne zamočvirjenosti ozemlja nižjih predelov, ki bi bili primerni za 
poljedelstvo, so se zreški kmetje že od sredine 19. stoletja ukvarjali z donosnim 

sadjarstvom. Takrat je sadje postajalo zanimivo tržno blago, zato so ljudje začeli 

zasajati več sadnega drevja in urejati prave sadovnjake. Konec 19. stoletja so začeli 

ustanavljati celo kmetijske nadaljevalne šole in prirejati kmetijske tečaje, v katerih 
so posebni potujoči učitelji s predavanji in praktičnim učenjem cepljenja in 

precepljenja usmerjali kmete v sadjarstvo. Na ta način so v Zrečah med obema 

vojnama v sadjarstvu prehajali od ekstenzivnega k intenzivnemu sadjarstvu; sadno 
drevje so začeli negovati, škropiti proti škodljivcem in gnojiti. Poleg starih sort 

sadnega drevja so uvajali nove, kvalitetnejše sorte. Prednost so dajali jablanam, 
hruške so bile daleč za njimi. Ob dobrih letinah so jih izvažali v Avstrijo, kasneje pa 

predvsem v Nemčijo in na Čehoslovaško ter v večja mesta Kraljevine Jugoslavije. 
Vlak iz Zreč je odpeljal vsako leto več vagonov, natovorjenih s sadjem. Prodaja sadja 

je dajala lep dohodek.174 V letih med drugo svetovno vojno je sadno drevje napadel 
kapar ter ga ob nepoučenosti in konzervativnosti in pomanjkanju ustreznih 

zaščitnih sredstev močno prizadel. Sadje je bilo okuženo in zato neprimerno za 

izvoz, zato so ga množično predelovali v jabolčnik. Površine sadovnjakov so sicer 

ostale, toda pridelka za prodajo ni bilo več. Ponekod so uničeno drevje posekali, 

sadovnjake pa so spremenili v travnike in pašnike. Čeprav so jih večkrat poskušali 
obnoviti, je še danes večina kmečkih sadovnjakov zanemarjenih, sortno mešanih 

nasadov, ki rodijo le občasno in dajejo manj kvalitetno sadje za industrijsko 

predelavo. 

V višje ležečih naseljih se prebivalci v glavnem ukvarjajo z živinorejo in 
gozdarstvom. Do danes so opustili skoraj vso poljedelstvo razen ozimine. Tudi 
sadjarstvo je v glavnem opuščeno (Bezovje, Boharina). Na Gorenju in v Koroški vasi 

je ozimno in jaro žito, toda le za lastne potrebe. Zaradi hladnejšega podnebja od 
sadja gojijo le hruške. Na Gračiču so na prisojnih legah vinogradi, sicer pa se 

174 Šolska kronika Zreče; glej tudi že omenjeno študijo Bračič, Dravinjske gorice s Podpohorskimi 
goricami ... str. 112. 
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ukvarjajo z vsemi kmetijskimi panogami. Medtem pa v delu Stranic in Križevcu, s 

pripadajočim zaselkom Osredek, zaradi ilovnate in peščene prsti pa tudi ugodnejših 
podnebnih pogojev, dobro uspevajo sadje, brajde in vinogradi. Na Padeškem vrhu in 

Planini kraljujejo obsežni gozdovi s smrekami, jelkami, macesni in bukovimi 
drevesi ter nudijo osnovni dohodek od prodaje in predelave lesa. Kmetijski pridelki 

ne zadoščajo niti za domače potrebe, za sadjarstvo pa je preostro podnebje. Podobna 
situacija v kmetijstvu je tudi na Resniku in na Skomarju, kjer so gojenje žitaric v 

glavnem opustili in se ukvarjajo izključno z živinorejo in gozdarstvom. Z 
zmanjševanjem števila ovac so v večini omenjenih krajev opuščali "zimsko obrt" 

predenja in pletenja, ki je rabila izključno za pred leti še vedno številne družine. 

Zadruge na Zreškem od začetkov do leta 1941 

Nedvomno pomembne za razvoj in pospeševanje kmetijstva so bile zadruge, ki so 

tudi na Zreškem storile prve korake k sodobnejšemu načinu pridelovanja. Zadruge 

kot združbe nedoločenega števila oseb so imele namen po načelu vzajemne pomoči 

izboljšati gospodarske in pridobitne zmožnosti svojih članov; lahko pa so svoj cilj 
dosegle s skupnim opravljanjem poslov ali z dodeljevanjem kreditov. S slednjim, s 

posojilništvom, je zvezan tudi nastanek prvih slovenskih zadrug v drugi polovici 19. 

stoletja. To je že bil čas, ko je slovenskemu kmetu in obrtniku v konkurenčnem boju 

ZADRUGA V ZREČ AH 
Vir: Iz zasebne zbirke Kuzman 
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primanjkovalo kapitala. Zagotoviti si ga je skušal, ker denarni zavodi niso mogli 

zadostiti vseh potreb pri zasebnih posojilojemalcih, ki so za svoja posojila zahtevali 

plačilo obresti (v gotovini ali pridelkih), ki so dosegale 30 do 40% posojenih 

sredstev. Z ustanovitvijo kreditne zadruge so prebivalci dobili možnost izogniti se 
takšnim oderuškim pogojem. S precej ugodnejšimi, nekaj odstotnimi obrestmi, so 

mogli najeti posojilo za sredstva, potrebna za nakup zemlje, živine in živeža ali za 

plačilo davkov, dolgov in dote. Kreditne zadruge namreč niso pogojevale 
odobravanja posojil z visokimi obrestmi, višina le-teh je bila tolikšna, da je pokrila 

režijske stroške zavoda. 

Kot drugod na Slovenskem so tudi na konjiškem območju začetki zadružništva v 
veliki meri povezani z ustanavljanjem kreditnih zadrug, posojilnic in hranilnic. 

Avgusta 1884 so v Konjicah oblikovali prvo posojilnico (in sploh prvo zadrugo) na 
tem področju. Do druge svetovne vojne je bilo tukaj ustanovljenih tudi 20 drugih 

zadrug, od katerih se jih je 11 obdržalo do leta 1941.175 

Tabela: Pregled vseh, do leta 1941 ustanovljenih zadrug na območju današnje 
občine Zreče: 

Ime zadruge Leto 
Vpis v register Izbris iz registra 

Hranilnica in posojilnica pri Sv. Kunigundi 1900 1955 
Hranilnica in posojilnica v Zrečah 1907 1955 

Pašniška in gozdna zadruga v Stranicah 1931 1946 
Pašniška in gozdna zadruga v Zrečah 1931 1946 

Gospodarska zadruga v Zrečah 1932 1948 
Tujski promet v Zrečah 1936 1947 

Gospodarska zadruga v Stranicah 1938 1947 

Vir: Register zadrug od I. do IV./100, Okrožno kot trgovsko sodišče Celje, ZAC 
(Zgodovinski arhiv Celje) 

175 Bojan llimmelreich, Zadruge na Konjiškem od začetkov do leta 1941, Zbornik Konjice z okolico 
1996, str. 105. 
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V virih je po starosti prva omenjena Hranilnica in posojilnica pri Sv. Kunigundi.176 

Nekatere zadruge so s svojimi pravili omejile teritorij, na katerem so poslovale. V 
pravilih zadruge je bila zahteva o izključitvi člana, v kolikor seje dotični preselil, in 
pripis, da pravila veljajo tudi za dediče zadružnih članov. Omenjena, ki je imela svoj 
sedež v Sv. Kunigundi, je sprejemala v članstvo le prebivalce občin Sv. Kunigunda, 
Padeški vrh, Skomarje, Zreče, Oplotnica in Kot. Na njenem čelu so bili leta 1900 
Jurij Selih, kaplan Alojz Kramaršič, učitelj Jožef Močnik ter posestnika Matija Sadek 
in Alojz Mernik. 

Zadruga v Zrečah je nastala zaradi pomoči za izboljšanje gmotnega položaja 
kmečkega prebivalstva, zlasti pa je želela vzpodbujati člane k varčnosti in s krediti 
olajšati posodobitev njihovih posestev. Hranilnica in posojilnica zadruge je bila 
ustanovljena 12. januarja 1907.177 O socialni in nacionalni sestavi članstva in tudi o 
poklicni pripadnosti zadruge je moč delno sklepati že iz imen in poklica 
posameznikov, ki so bili v njenem vodstvu: načelnik Simon Vidmar, posestnik v 
Spodnjih Zrečah, župan Josip Winter v Zgornjih Zrečah, nadučitelj Ludvik Tribnik, 
Mihael Lamut, posestnik iz Gračiča, župnik Matija Karba in Ignac Sadek iz Brezja. 

PASTIRSKA KOČA NA ROGU PRED DRUGO SVETOVNO 
VOJNO 
Vir: Oddelek za etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani 

176 Vpisni registri zadrug 100/1 dne 24. januarja v Sv. Kunigundi, Zgodovinski arhiv Celje. 
177 Zadružni register z dnem 18. februarja 1922, ZAC (Zgodovinski arhiv Celje). 
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V pašniških in gozdnih zadrugah (Stranice, Vitanje, Oplotnica, Žiče, Zreče, Špitalič) 

so bili z izjemo enega delavca posestniki, na primer v Stranicah (Matija Fijavž, Ivan 
Marinšek, Anton Podgrajšek, Ignac Bornšek in Filip Steble) in v Zrečah (Ivan 

Verčnik, Martin Hren, Jožef Pačnik, Ivan Sadek in Franc Kangler). 

Gospodarska zadruga v Zrečah je bila ustanovljena 19. avgusta 1931.178 Naloge, ki si 
jih je zadala ob ustanovitvi, navajamo kar z njenimi besedami: "Preskrbovati člane 
z vsemi gospodarskimi potrebščinami, nakupovati in prodajati živino in njihove 
pridelke, otvoriti potrebne obrate, vzdrževati društveno gostilno in pospeševati 
gospodarstvo". Načelstvo so sestavljali župnik Jožef Bizjak ter posestniki Ivan 
Lamut, Sebastijan Orož, Ivan Kvac in Jožef Orož. 

Pod spretnim vodenjem kaplana Antona Radanoviča so kmalu odprli zadružno 
trgovino v prostorih stavbe posestnika Winterja s ciljem olajšati boj proti oderuhom 
s konkurenčnimi cenami. Na primer, trgovci so prodajali koruzno moko po 2,50 din 
za kilogram, zadruga po 1,25 din za kilogram in tako je veljalo za vse druge izdelke. 
Zaradi takih ugodnosti so prihajali v zadrugo nakupovat prebivalci od Sv. 
Kunigunde, Skomarja, Stranic, Frankolovega in Vitanja. Trgovci so na vse načine 
skušali uničiti zadrugo, celo pritožili so se na srezko načelstvo in celo na 
banovinsko upravo. 

Na Stranicah so se odločili ustanoviti gospodarsko zbornico 24. aprila 1938, ki se je 
leto dni po registraciji preimenovala v Kmetijsko blagovno zadrugo; sicer pa je bil 

predmet poslovanja te zadruge ves čas podoben kot pri vseh do sedaj omenjenih 
gospodarskih, kmečkih ali kmečko-gospodarskih. Ustanovilo jo je pet posestnikov: 
Jože Vanošek, Alojz Furman, Jože Rotovnik, Alojz Kolar in Franc Fijavž.1™ Naloga 

zadruge je bila poleg preskrbe članov z vsemi gospodarskimi potrebščinami 
kupovanje in prodaja pridelkov, predvsem lesa in živine za domači in tuji trg. Sem 
je bil vključen tudi pašniški zakon o upravljanju pašnikov in gozdov, s katerim je 
bila zadruga dolžna skrbeti za svoje člane, s pravico do določenih pašnikov, z vso 
potrebno infrastrukturo kot je gradbeni les, stelja, skrb za razdeljene pašnike in 

"" Registri zadrug IV. Okrožno kot trgovsko sodišče Celje, ZAC. 
1 Tudi ti podatki izvirajo iz registra zadrug, ki ga je vodilo Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju od 

leta 1873 in katerega sedem zvezkov hrani ZAC ( Zgodovinski arhiv Celje). 
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gozdove, redna skrb za pitno vodo, za namakanje in namestitev primernih hlevov. 
Hkrati je bila zadruga dolžna zagotoviti članom krmila, umetna gnojila, orodje; 
skratka vse, kar je pospeševalo pašništvo, živinorejo in gozdarstvo. Za učinkovitost 

vsega naštetega so za člane organizirali strokovna predavanja, razstave in še druge 
oblike izobraževanja. 

25. avgusta 1936 so v Zrečah v okviru gospodarske zadruge ustanovili urad za 

"Tujski promet". Tudi ta je med zadrugami s svojo dejavnostjo (danes bi jo 
poimenovali kot turizem) orala ledino na zreškem področju. Njen namen so 

ustanovitelji obrazložili z natančnimi navodili, na podlagi katerih bi zagotovili 
uspešen turistični "boom": 

1. pospeševati tujski promet s tem, da privablja tujce na letovanje in s tem 

pomaga svojim članom vnovčevati svoje pridelke; 
2. odpreti temu primerne lokale na svojem sedežu, kakor po vsej pohorski 

okolici, in sicer: hotele, penzione, sobe za tujce, okrepčevalnice, v katerih je 
preskrbljeno bodisi za mrzla in topla jedila, za brezalkoholno in alkoholno pijačo po 

najnižjih cenah; 

3. pri svojih članih vzbujati zanimanje za tujski promet s predavanji, razstavami 

in tečaji in jih poučevati, kako naj se do tujcev obnašajo, da s svojim spodobnim 
obnašanjem obenem vplivajo na tujce; 

4. postaviti in vzdrževati namenu potrebna poslopja in zadružne gostilne 

oziroma okrepčevalnice, ki jih lahko dajo članom v najem; 

5. v zadružni gostilni morejo dobiti okrepčila člani in nečlani. Vsak zadružnik je 

ob pristopu plačal delež 2-eh dinarjev in jamčil za poslovanje zadruge z njegovim 
deležem in še z desetkratnikom njegove vrednosti. 

Vodstvo zadruge so sestavljali posestnik in mlinar Ivan Kovač, tovarniški kovač 

Bernard Lamut, posestnik Štefan Vahter in Anton Radanovič, duhovnik v 

Zrečah.1"" 

180 Registri zadrug IV. Okrožno kot trgovsko sodišče Celje; "Tujski promet" Zreče, ZAC. 
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Razvoj domačih obrti in kmetijskih dejavnosti v zgornji 

Dravinjski dolini 

Problem se je odražal v tem, da domači izdelki v dolini niso bili skoraj nikoli za 

prodajo, obrti se niso razvijale v dobičkonosne obrti, ampak so jih domačini 
opravljali doma za sebe in za potrebe bližnjih sosedov. Tudi časovno so bile te 

dejavnosti omejene najdlje v 19. stoletje, predvsem pa v čas med obema vojnama in 
manj na obdobje po drugi svetovni vojni. 

Seveda imajo mnoge izdelke prebivalci zgornje Dravinjske doline v uporabi še danes, 

čeprav jih sedaj nadomeščajo v večji meri industrijski izdelki. Pohorski gozdovi so 
nudili prebivalcem ob zgornjem toku Dravinje obilico najrazličnejšega kvalitetnega 

lesa, ki je omogočal različne domače dejavnosti prav zaradi njegove kakovosti. 

Na strmih pobočjih doline ležijo vasi in zaselki Boharina, Loška Gora, Padeški vrh 

in Bukova Gora. Višje nad dolino se razprostirajo vasi Gorenje, Resnik in Skomarje. 
Kljub težkim pogojem sta se poljedelstvo in živinoreja dolgo ohranili kot bistveni 

panogi gospodarstva, dokler jih po prvi svetovni vojni ni začelo izpodrivati 

gozdarstvo. Gozd je bil v novem veku zelo pomemben dejavnik v ljudskem 
gospodarstvu, ker je omogočal prodajo lesa, tako žaganega ali celega, in bil ljudem 
pomemben dodaten vir dohodka. Pri kmetih, ki so imeli več hektarjev gozdov, je 

bila glavna panoga preživljanja. 

Ker sta pobočji doline precej strmi, so bile za tukajšnje prebivalce največja 

pomanjkljivost dovozne poti. Šele po drugi svetovni vojni so začeli pospeševati 

gradnjo cest. Prej je zgornjo Dravinjsko dolino z Zrečami povezoval le kolovoz, 
medtem ko sta Skomarje in Resnik dobila cestno povezavo z Boharino, ki leži 

najvišje po dolini navzgor (Resnik in Skomarje sta na levem in desnem pobočju nad 
Boharino) šele pred nekaj več kot štiridesetimi leti. V tem obdobju je Gozdno 

gospodarstvo s kmečkim sofinanciranjem zgradilo ceste tudi do najbolj 
odmaknjenih kmetij.181 Zaradi omejenih možnosti za intenzivno živinorejo in 

181 Vladimir Šlibar, Lesna domača dejavnost v zgornji Dravinjski dolini, Celjski zbornik, 1977-1981 , 
Celje, 1981, str. 443-464 . 
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poljedelstvo je izkoriščanje gozdov postalo življenjsko pomembna gospodarska 

panoga. Da je to za pohorskega kmeta tako pomembno, govori dejstvo, da sodi 

področje med najbolj gozdnato v Sloveniji, gozd pa se zadnja desetletja še širi. Tako 

je v katastrski občini Skomarje v letih 1817 do 1819 gozd poraščal 50 do 60%, leta 
1948 pa že 60 do 70% celotne površine. V letih 1842 do 1957 se je delež gozda v tej 

občini povečal kar za 15 do 20%.18- Mešane gozdove, ki so jih že v začetku 20. 
stoletja začeli izpodrivati iglasti, so domačini uporabljali tudi kot surovino za 

izdelavo lesenih izdelkov. Tedaj so na nekaterih kmetijah nastale manjše obrtne 
delavnice. Med obema vojnama so prodajali les že v večjih količinah. V celotni dolini 

do Zreč je bilo osem lesnih trgovcev, ki so deloma prodajali svoj les, deloma pa so 

ga kupovali od okoliških kmetov. O življenjski potrebi po prodaji lesa govori 
podatek, da je še ob koncu druge svetovne vojne stalo in obratovalo ob Dravinji do 

Zreč 16 žag. Žage so lastniki s prepovedjo sekanja in žaganja lesa začeli opuščati in 
danes so le še za vzorec. 

NATOVARJANJE ŽAGANEGA LESA NA VAGONE NA 
ŽELEZNIŠKI POSTAJI V ZREČAH 
Vir: Iz zasebne zbirke Kuzman 

m Mojca Ferle in Mojca Šifrer, Skomarje, DPD "Svoboda" Zreče, 1991. 
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Ker je stari način spravila in obdelave lesa skorajda že pozabljen, ga bomo na kratko 
skušali obnoviti. Najtežje delo je bilo in je tudi ostalo delo v gozdu, ko so žagali, 
obsekovali in lupili hlode; pa tudi spravilo lesa do doma ali do žage. Običajno sekajo 
pozno jeseni ali zgodaj pozimi in ko zapade visok sneg, spravijo debla v dolino. V 
zimskem času uporabljajo kratke sani (tudi sanke narejene iz dveh delov). Kmečka 
žaga se v zadnjih desetletjih ni dosti spremenila. Marsikje so spremenili le pogon, 
da so namesto vodnega kolesa začeli uporabljati turbino, ki ima večjo moč in 
hitrost. Tisti, ki so opustili žage ob vodi, so si v gospodarskih poslopjih postavili 
nove žage. Te žage so prav tako enolistne venecijanke, vendar jih poganja električni 
motor. Z njimi žagajo les za domačo uporabo in tudi za prodajo. Če nimajo svoje 
žage, jim to opravi sosed, ki žago ima. Ko so deske obžagali, so bile pripravljene za 
prevoz. Doma so ali še obdržijo le manjšo količino desk, kolikor jih potrebujejo do 
naslednje sečnje in žaganja. Pred drugo svetovno vojno so vozili deske in prav tako 
plohe z vozovi ter volovsko ali konjsko vprego. Sedaj jih vozijo največ s traktorji 
oziroma kamioni; če pa gozdne poti tega še ne dovoljujejo, jih vozijo s kravami, ker 
volov ni več, konji pa so v dolini tudi prava redkost in niso več primerni za taka dela. 

Na področju zgornjega toka Dravinje je bilo nekdaj razširjeno oglarstvo za potrebe 
v 19. stoletju razvijajoče steklarske industrije in kovaštva. Za razvoj oglarstva je bila 

OGLARSKA KOPA PRI OŠLAKU 
Vir: Iz zasebne zbirke Ošlak 
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potrebna stalna povezava z dolino. Oglarili so predvsem tam, kjer lesa niso mogli 
spraviti v dolino, oglje pa so lažje znosili iz gozda. Oglarji so imeli v bližini kope 
postavljeno bajto ali samo streho. Tla v koči ali pod streho so bila pokrita s slamo, 
na kateri so spali. Pokrivali so se z volnenimi odejami ali starimi suknjiči. Obleke so 
imeli iz domačega blaga imenovanega resovina in domače volne. V skupini so bili 
najmanj trije do pet ljudi. Gozdni delavci, imenovani holcerji, so podirali drevesa, 
jih olupili, razžagali na meter dolžine in debelejše razklali. Nato so znosili polena 
do prostora, kjer je stala kopa, ki jo je skladal oglar sam. Ko so steklarne začele 
propadati, se je intenzivnost izkoriščanja gozdov nekoliko zmanjšala, (premog je v 
industriji nadomestil oglje kot cenejše gorivo); kovaštvo se je kot domača obrt 
ohranilo do danes. Kovaštvo je bilo pred drugo svetovno vojno tesno povezano z 
lesno trgovino, saj je imel skoraj vsak od osmih lesnih trgovcev svojega kovača ali 
pa je bil kovač najemnik pri trgovcu. Kot smo že zapisali, je od vseh kovačnic 
ohranjena le Ošlakova'"3 kovačija, katero bi morali zaradi dobre ohranjenosti stavbe 
in opremljenosti s kovaškim orodjem spremeniti v živi muzej. Kovaški muzej 

OŠLAKOVA KOVAČIJA V BOHARINI 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 

1,3 Mladi raziskovalci so leta 1983 na Skomarju še vedno našteli 5 kolarjev, 4 mizarje, 2 izdelovalca 
brezovih metel, 1 sodarja, pletarja, prediljo, pa tudi enega oglarja in kovača. Kovač Ignac Ošlak je 
kuhal oglje samo za lastne potrebe v kovačiji; v tem primeru pa ni bilo več mogoče govoriti o 
rokodelstvu, ampak o obrtnem obratu, kjer so delali zgolj za potrebe drugih z najeto delovno silo, 
plačevali pa so tudi obrtni davek.Več o tem v: Ferle, Šifrer, Skomarje, DPD "Svoboda", Zreče, 1991. 
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NOTRANJOST OŠLAKOVE KOVAČIJE 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 

zreškega Pohorja bi imel nedvomno dve sporočilni vrednosti: ohraniti spomin na 
preteklost tradicije starega kovaštva in nastanek sodobne kovaške industrije v 
Zrečah z nespornimi koreninami v nekdanjih kovačnicah. 

Eno pomembnejših domačih del je bilo kolarstvo. Kmetje so pred drugo svetovno 

vojno naredili sami skoraj vse lesene predmete, od tako imenovanih teleg za vprego 
živine do grabelj. Le notranjo opremo hiše: omare, postelje in podobno so jim delali 

obrtniki ali pa domačini, ki so bili izurjeni mizarji. Prav tako so imeli tukaj spretne 

škafarje in sodarje. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so za izdelavo škafov in sodov 

uporabljali lesene obroče, kovinski so jih zamenjali v celoti šele po prvi svetovni 
vojni. Koše in cekre ponekod še pletejo pozimi, ko je manj drugih opravil. Slabše 

situirani kmetje so pletli koše tudi za prodajo. Iz javorjevega lesa so izdelovali cokle, 

po katerih je Jurij Vodovnik Skomarje imenoval "Cokelburg". Danes kraja ne bi 

mogli več tako imenovati, kajti z izdelovanjem cokel se na Skomarju ne ukvarja 
nihče več. Tudi obleke so Pohorci nekoč izdelovali doma. Tako so sami predli lan in 

volno, nato pa so poklicali tkalca na dom ali pa so prejo nesli k njemu, da je iz nje 
stkal laneno platno (iz navadne preje "hodnik", iz boljše in tanjše pa tanko platno), 
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iz same volne pa sivo domače sukno. To tkalstvo je po drugi svetovni vojni dokončno 

zamrlo. 

Prednostni dejavnik, ki je in ponekod še vpliva na razvoj in ohranjanje domače lesne 

dejavnosti, je razgibanost terena. Slabe prometne zveze v preteklosti s trgovskimi 

središči so silile tam živeče ljudi, da so sami izdelovali vse potrebno za delo in 

življenje. Rrazlične vrste orodja, koše, košarice, cokle in drugo so izdelovali in 
popravljali doma. Razdalje med posameznimi hišami so precejšnje, tako daje moral 

popravljati ali delati določene stvari vsak posamezni kmet sam. Poleg tega so bile 
poti zaradi obilice snega pozimi težko prehodne. Važna je bila tudi bližina surovin. 

V pohorskih gozdovih je še sedaj, ko že prevladujejo iglasti gozdovi, precej listavcev, 
ki so glavna surovina za izdelke domačih obrti. Da se je kolarstvo kot domača 

dejavnost ohranilo do danes, je zopet pripomogel razgiban teren. Vozovi in kolesa 
vozov morajo biti izdelana na poseben način (kolesa imajo naperke - "špice" 

nagnjene navzven), drugače nimajo potrebne trdnosti za slabe ceste in nagnjen svet. 

Še pred drugo svetovno vojno so obrtniki ali obrti vešči posamezniki pogosto hodili 

delat k večjim kmetom kar na dom. Takemu obrtniku so dejali, da hodi v "štero". Če 
se še danes ukvarjajo z rokodelstvom, so to večinoma le starejši ljudje, medtem ko 

so se mlajši že pred desetletji začeli zaposlovati v industriji in danes nimajo niti časa 

niti znanja zanj. 

Poljedelstvo in živinoreja 

Janez Koprivnik navaja,1"4 da so pohorski kmetje v 19. in v začetku 20. stoletja gojili 

ozimno in jaro pšenico, rž, ječmen, proso, oves, koruzo, buče, fižol, grah, bob, repo, 

korenje, peso, zelje, mak (ki so ga stiskali v olje) in lan. Krompir so gojili že v 18. 

stoletju, medtem ko so ga drugod na Slovenskem začeli saditi šele v začetku 19. 

stoletja. Dopolnilo k opisanim poljščinam je pomenilo nabiranje gozdnih sadežev 
(gobe, maline, brusnice) ter sušenje domačega sadja. Zaradi visoke nadmorske višine 

(okoli 900 metrov) in razgibanega površja, se je obseg poljedelstva močno zmanjšal, 

predvsem je upadlo sejanje vseh vrst žit. Uveljavila se je strojna obdelava površin in 

1IU Anton Gričnik, Janez Koprivnik in njegovo "Pohorje", Občina Zreče 1997, stran 422 (navajam: 
Gričnik, Janez Koprivnik in njegovo "Pohorje"). 
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nove kulture. Na njivah pridelujejo le še krompir in nekoliko zelenjave za lastne 

potrebe. Pomembnejša od poljedelstva je živinoreja. Poznajo pašno-košnji sistem, ko 
manjši del travnikov okoli hiše popase živina, večji del pa pokosijo in posušijo. Pred 

več leti so pasli tudi na skupnih pašnikih pod Roglo, vendar so to obliko kasneje 
opustili, v novejšem času pa jo zopet oživljajo. Večinoma gojijo govedo, nekaj tudi 
svinj in kokoši, nekateri redijo teleta pitance za prodajo in vozijo mleko za prodajo v 

vaško zbiralnico. V zadnjem desetletju so začeli razvijati kmečki turizem. 

Zanimiva dejavnost - nabiranje in prodaja mravljinčjih 

jajčec 

Pohorci so bili že od nekdaj znani nabiralci gob, malin, brusnic in zdravilnih zelišč. 

Med najbolje plačano in zelo iskano nabiralsko robo pa so bila posušena mravljinčja 

jajčeca. Te so na skrivaj, ker njihovo nabiranje ni bilo dovoljeno niti pred drugo 
svetovno vojno, odkupovali predvsem lekarnarji in iz njih pridobivali mravljinčjo 

kislino, ki sojo večinoma uporabljali pri homeopatskem zdravljenju. O tej zanimivi 

dejavnosti je pisal tudi Janez Koprivnik v svojem "Pohorju".'85 Avtor je napisal, "da 

mravlje služijo marsikaterim živalim v hrano, tudi mnogim pticam, žuželkam in 
podobno. Človeku koristijo mravlje neposredno s svojimi bubami (napačno, z jajci). 

Dajejo tudi domača kadila. Pri nekaterih boleznih se pridajajo zdravilnim kopelim. 

V takih krajih, kjer je mnogo smrekovih in jelovih gozdov, skupijo prebivalci za 

mravljinčje bube lep denar. Mariborski trgovec K. S. mi je pravil, da dobi vsako leto 
s Pohorja po 40-50 hI mravljinčjih bub, za katere izplača 600-800 goldinarjev. 

Dobivajo pa se bube iz mravljinjeka takole: nekaj korakov od mravljišča, najbolje ob 

poti, zgladi se košček zemlje. Okoli zglajenih tal se naredi draga, v katero se voda 
napelje. Sredi tega otoka se skoplje plitva jamica ter pokrije z drobnim vejevjem. 

Okrog jame se nasiplje 2 prsta debele mravljinčje tvarine z mravljami in bubami 

vred. Najbolje je vzdeti tvarino iz srede mravljinjeka, ker je tu največ bub. Živali 
začnejo letati prestrašene po otoku ter iskati mesta, kam naj bi pospravile in 

poskrile zalego. Kmalu se odločijo za jamico sredi otoka. Semkaj znosijo bube in 

11,5 Koprivnik je razpravo o mravljah objavil v celovškem listu Kres, 1883, stran 238, in razširjeno 
razpravo objavil v svojem delu "Pohorje". 
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ličinke, a krcljevje pustijo. Tako dobi bubulir v udrtini popolnoma čista mravljinčja 
jajca. Da pa ne izležejo iz bub mlade mravlje, ki bi jo seveda takoj pobrisale, morajo 

se z vodeno paro ali v vroči peči v zaprejki zadušiti." 

Seveda se danes Pohorci ne ukvarjajo z nabiranjem mravljinčjih jajc,'"fi ampak 
nabirajo druge jedilne rastline in plodove, ki rastejo na travnikih in gozdovih. 

Nabranih zdravilnih zelišč, plodov in gob ne uporabljajo le za lastne potrebe, temveč 

jih prodajo v hotele, gostilne, jih odnesejo na trg v dolino ali pa jih prodajajo v 

organizirani odkupni mreži. 

Pomen mlinov za zgornjo Dravinjsko dolino 

V preteklosti naj bi ob Ločnici stalo 13 in ob Dravinji 24 mlinov. Nekateri so bili 

tukaj zgrajeni že v 19. stoletju, toda za to ni zanesljivih virov. Za enega, ki naj bi bil 

ČREŠNARJEV (PO DOMAČE PRI ZAJDENŠKU) MLIN IN 
ŽAGA 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 

'** O tem zanimivem nabiralništvu mravljinčjih jajc so pisali: Janko Glaser, Mravljinjaki na Pohorju, 
ČZN, 1938, študentka etnologije Lea Kužnik ter članek Damjane Stamejčič, Donosno trgovanje z 
mravljinčjimi jajčeci, Delo, 9. avgust 1997. 
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najstarejši od tukajšnjih mlinov, sklepamo po izpisani letnici 1810 na žagi, ki je 

stala poleg mlina. Verjetno pa so bili zgrajeni v glavnem šele v začetku 20. stoletja. 

V mlinih so mleli žita, ki so jih pridelali doma, le koruzo so večinoma kupovali. 

Najpogosteje so mleli rž, pšenico, ajdo, oves, ječmen in koruzo. Kruh so običajno pekli 
iz ržene moke, redkeje iz soršce (mešanica ržene in pšenične moke). V mlinu je mlel 

gospodar, ki je bil lastnik mlina, ponekod pa tudi tisti, ki je prinesel žito v mlin. V 

sosedov mlin so nosili mlet vsi kmetje, ki niso imeli zemlje ob vodi, svojega ali najetega 

mlina, in pa kočarji, ki so živeli na lastnikovi zemlji. Ceno mletja so odplačali z delom. 
Drugega dobička lastniki mlina niso imeli, praviloma so mleli preko celega leta. V mlin 

so nosili žito v mehovih iz ovčje kože, ki so imeli povprečno za 25 kg ali celo več 

prostornine, odvisno od velikosti ovce. V istem mehu so potem nosili tudi moko. Mline 

so začeli opuščati v 60. letih 20. stoletja. Kamne so večinoma prenesli k hiši, kjer jih še 

danes uporabljajo, le da meljejo na električni energijo. V največji meri so bili mlini 
zgrajeni iz kamna, stavbi ob Ločnici sta leseni in še danes dobro ohranjeni (Zajdenškov 

in Gradišnikov mlin). Ostali kamniti mlini ob obeh potokih so slabše ohranjeni. Pri 
skoraj vseh mlinih so vidni ostanki napol podrtih sten, mnogih pa sploh ni moč najti. 

Nekaj mlinov še ima vse štiri stene, vendar so tik pred tem, da se podrejo. Tudi poti, ki 
so vodile k mlinom, so zaraščene in opuščene. Nekaj jih je moč videti ob cesti Zreče- 

Skomarje. Precej mlinov ob Ločnici je bilo porušenih ob gradnji te ceste. Le na eni 
domačiji pri Crešnarju, po domače pri Zajdenšku, kjer obnavljajo žago, resno 

razmišljajo o obnovitvi mlina za turistične namene.187 

Stavbna arhitektura na višje ležečih predelih Zreškega 

Pohorja 

Gozd pa ljudem ni dajal le gozdnih sedežev, ampak tudi dovolj lesa za gradnjo hiš 
in gospodarskih objektov. Tako je bil kmečki dom običajno sestavljen iz več stavb: 

hiše, gospodarskega poslopja s hlevom za živino, skednjem za mlačev in prostorom 

za spravljanje slame in sena ter svinjski hlev. K domačiji sta večkrat spadala še mlin 
in žaga, ponekod pa tudi sušilnica za lan. 

187 Saša Poljak in Anja Serec, Mlinarstvo ob Ločnici in Dravinji. Tipkopis za Zbornik etnološke 
delavnice Skomarje 1998. 
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OFERSKA KOČA, V KATER! JE OKOLI LETA 1963 PREBIVAL 
KONRAD KUŠAR, PO DOMAČE BEŠKOVNIK 
Vir: Slovenski etnografski muzej, Ljubljana 

Zelo zanimiva je bila hiša ("koča") za dninarje ("ofre"), ki je navadno stala izven 

območja ožje domačije. Le-ta je v celoti lesena, po obsegu manjša od kmečke hiše, 
včasih samo dvo- ali trocelična. Večina je združena z majhnim skednjem ter ima 

pod hišo tudi majhno štalo ali klet, včasih oboje. 

Oferski odnosi so se začeli razvijati ob zemljiški odvezi po letu 1848 do 1850 z 

odpravo tlačanstva in fevdalnih odnosov. Oferstvo v bistvu kaže na proces 

diferenciacije med že prej podložnimi kmeti, ki tedaj niso bili v stanju plačati 
odškodnine za zemljo ali drugih dajatev, zlasti davkov. Ker so tako ostali brez lastne 

zemlje, so se morali udinjati pri večjih kmetih. "Ofri" so bili predvsem poljedelski 
delavci, ki so morali bivanje v "kočah" odslužiti z delom oziroma dnino, predvsem 

tistemu kmetu, čigar last je bila koča. Sicer so "ofri" opravljali tudi druga dela, med 
drugim so se preživljali kot gozdni delavci, obrtniki in podobno. Do druge svetovne 

vojne je bilo na primer na Skomarju 23 oferskih hiš. Od teh so imele tri domačije 
po dve koči, 17 domačij pa po eno. Še leta 1963 je bilo na Skomarju 13 takih koč, 

od tega sta bili le še dve naseljeni z "ofri".188 

1,8 Ferle in Šifrer, Skomarje, Zreče: DPI) "Svoboda", 1991. 
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Opisane stare kmečke hiše zahtevajo od strokovnjakov za ohranjanje stavbne 

dediščine, da jih v okviru možnosti ohranijo. Ob tem je treba načrtovati tudi 

prilagojeno ali celo povsem novo namembnost objekta. Takšne spremembe so 

potrebne za obstoj stavbe, saj bi se lahko zgodilo, da bi vztrajanje pri ohranjanju 

prvotne namembnosti vodilo k propadu objekta. V tem smislu se lahko hiša 

preuredi za potrebe turizma, za različne kulturne namene, za izbrane 

gospodarske dejavnosti, povezane z domačo obrtjo in tako naprej. V zadnjih letih 

je Skomarje (zaradi tipičnosti še ohranjenih arhitekturno zanimivih stavb pišem 

o kraju Skomarje) spremenilo svojo podobo. Lesene in delno zidane hiše, ki so 

bile skoraj vse prekrite s skodlami, so se umaknile zidanim. Novi gradbeni 

materiali in sodobne oblike hiš ter gospodarskih poslopij so dali vasi novo 

sodobno podobo. 

Skomarska hiša 

PRENOVI JENA SKOMARSKA HIŠA IZ LETA 1803 
Vir: KUD Vladko Mohorič Zreče, Zdravko Ivačič 
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Starih stavb je ostalo le še za vzorec in med njimi je prav gotovo najpomembnejša 

lesena hiša, ki stoji nasproti nekdanje osnovne šole, danes taborniškega doma.189 

Hiša je verjetno nastala leta 1803, o čemer nas pouči letnica na lesenem tramu v 

hiši. Tlorisna zasnova stavbe je v osnovi enostavna, natančnejši ogled pa razkrije 

njeno stoletno navezavo na najstarejše načine gradnje stanovanjskih hiš pri nas. V 
gradbeno-razvojnem pogledu spada med tako imenovane prehodne tipe hiš, ko je 

postopoma že zamirala dimnična tradicija in se je uveljavil s kurišči sodobneje 
načrtovani tip s črno kuhinjo.190 

Takšna obnova je potekala na Skomarju med letoma 1989 in 1996 z obnovo hiše, ki 

je bila prej znana z imenom Štrucova hiša. Novi lastnik, podjetje Comet iz Zreč, se 
je v sodelovanju s konzervatorjem odločil, da hišo poimenuje Skomarska hiša. To je 

novi lastnik utemeljeval z večjo možnostjo vključitve hiše v turistično in kulturno 

ponudbo južnega Pohorja. Priprave za obnovo Skomarske hiše so bile dolgotrajne. 
Konzervatorski program je določal, da se večina pritličnega dela stavbe uredi kot 

muzej, s tem da se ohranijo kuhinja (prehodni tip med dimnico in črno kuhinjo), 

veža, hiša in manjša soba. Iz dela veže so uredili sanitarije za obiskovalce, iz 

pomožnega shrambnega prostora - prešnice pa sodobno kuhinjo. 

Septembra 1996 so potekala sklepna obnovitvena dela. Sočasno so domačini pod 
vodstvom konzervatorja, etnologa zbirali predmete in pohištvo za opremo notranjih 

prostorov. Zbrali so okrog 200 predmetov. Čeprav je prenova hiše sprožila nekaj 
polemik, češ da je bil poseg preveč radikalen, je konzervator te očitke zavrnil z 

O problematiki Skomarske hiše glej: Vito Hazler, Skomarska hiša na Skomarju, zloženka za 
obiskovalce hiše; doktorska disertacija istega avtorja, ki je že izšla pri založbi Rokus, oktobra 1999 z 
naslovom Podreti ali obnoviti? Zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konzervatorstva na 
Slovenskem, stran 257 do 258. 
1911 Vmesno postajo med dimnico in hišo s črno kuhinjo spoznamo ob ogledu kuhinje, ki se z ognjiščem 
in pečjo zajeda v vogal osrednje hiše, tako da je tloris kuhinje v temelju v obliki črke L. Kuhinja 
razkriva podobo nekdanjih pohorskih dimnic, saj sta verjetno ognjišče in peč v celoti v istem prostoru. 
Vendar je bila izvedena zanimiva gradbena zveza dveh prostorov, saj je krušna peč v bistvu postavljena 
v osrednji hiši, kar pa poznamo pri vseh tipih hiš s črno kuhinjo. Kuhinja, ki je še vedno povsem črna 
zaradi odprtega ognjišča in odvajanja dima iz peči prosto pod strop, ohranja zgolj funkcijo središča 
ogrevanja in prostora, kjer se pripravlja hrana. Prav zaradi te posebne povezave kuhinje in osrednje 
hiše, je stavba tako zelo pomemben kulturni spomenik. 
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DETAJL KUHINJE V SKOMARSK1 HIŠI 
Vir: KUD Vladko Mohorič Zreče, Zdravko Ivačič 

utemeljitvijo, da brez teh kompromisov ni bilo možno pridobiti novega lastnika, ki 

je v obnovo vlagal tudi svoja sredstva. Hiša je "živi" muzej, saj se v vseh prostorih 
nekaj dogaja. Člani KUD Vladko Mohorič iz Zreč (večina članov je zaposlenih v 

Cometu, katerega vodstvo tudi sicer nudi kulturni dejavnosti veliko podporo) ob 

sodelovanju domačinov prirejajo v hiši najrazličnejše kulturne prireditve. V zadnjih 
letih so se najbolj uveljavili priljubljeni literarni večeri. Tudi sodobna kuhinja v 

nekdanji prešnici, ki je vgrajena v prostor nasproti stare kuhinje, v bistvu poudarja 

časovni razpon razvoja kuhinje. S tem pa so dane tudi možnosti spoznavanja 
povsem različnih načinov priprave hrane in spoznavanja kulinarike v celoti. 

Vse sodobne pridobitve so v hišo vgrajene tako, da jih je mogoče brez večjih težav 

odstraniti, saj temeljno bistvo hiše ni bilo v ničemer ogroženo ali poškodovano. 
Potek obnovitvenih del je spremljalo veliko ljudi, posebej še ob zaključku del, ko je 

bilo izvedenih nekaj zanimivih "restavratorskih" poskusov, kot na primer sveže 
popleskanih lesenih brun s pepelom in zemljo. 

Leta 1999 je lastnik, podjetje Comet, sklenil, da se na podstrešju hiše namesto 

prvotno načrtovanih apartmajev uredi sodobno urejen prostor za kulturne 

prireditve in prikaz obnove hiše, del podstrešja pa bo urejen kot stalna razstava 
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BOGKOV KOT NAD MIZO V SKOMARSKl HIŠI 
Vir: KUD Vladko Mohorič Zreče, Zdravko Ivačič 

muzejskih eksponatov. S prenovo je hiša dobila nekatere nove namembnosti, ki so 

po presoji lastnika in načrtovalcev pogoj za njen nadaljnji obstoj. Povezava 

muzejske zbirke s sodobno bivalno namembnostjo in stoletne kulture kuhanja s 

sodobnimi kuharskimi napravami je bila izvedena namenoma in kot izziv ter model 

za prenovo podobnih kulturnih spomenikov. Pri tem so avtorji prenove ves čas 
pazili, da ni bil poškodovan ali uničen niti en del stare Skomarske hiše. 

v 
Ustanovitev Štajerske železoindustrijske družbe - začetek 

razcveta industrije v Zrečah 

Iz starih tradicij kovaštva, kateremu so nudile dobre osnove vodni pogoni, pohorsko 

oglarstvo in kvaliteten kovaški premog ter sposobna delovna sila, se je po prvi 

svetovni vojni v Zrečah razvila kovaška industrija. 

Že leta 1917, tik pred koncem vojne, so zreški občinski svet in tedanji župan Martin 
Kračun imeli velike gospodarske probleme, saj so ekonomski kazalci kazali, da bodo 

verjetno do tedaj donosne rudnike v Radani vasi morali zaradi izčrpanosti zalog 
zapreti in odpustiti veliko rudarjev domačinov. Vprašanje odvečne delovne sile je 
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bilo še toliko večje ob koncu vojne. O tem, kako je nastala tovarna, imamo več virov. 

Po enem15" je županova hčerka Hana, poročena v Pulju, po obisku v Zrečah 
pripovedovala svojim prijateljem o perečih dogodkih. Takrat sta v puljski 

ladjedelnici Uljanik delala kovaški mojster 11 lasteč in mehanik Hugo Bremec. 
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 prenesla Milku Bremcu, ki je že dolgo iskal primeren kraj, kjer bi ustanovil 

tovarno kovanega orodja. Takoj po končani vojni seje Bremec dogovoril z Martinom 

Kračunom, od katerega je kupil mlin in ga nemudoma dal preurediti v stavbo, iz 

katere je nastala tovarna kovanega orodja. Za kraj Zreče se je začela nova doba, doba 

industrializacije. Ing. Milko Bremec je zagotovil denar, s katerim so začeli osnovna 

ureditvena dela, nakup strojev, postavili so novo vodno turbino in v tovarni so lahko 

začeli s proizvodnim delom. Vodno turbino, ki je poganjala stroje, so kupili v 
Avstriji, kladiva, lažje stiskalnice, stružnice in smirkalne stroje pa uvozili iz 

Nemčije, Avstrije in Češke. Medtem so stojala in osi za naravne bruse izdelali kar 
doma v Zrečah, kjer so tudi izdelali enostavne kovaške peči, za katere so vozili 

premog iz straniškega rudnika. Naravne bruse so kupovali v Rogatcu, ker so bili tam 
veliki kamnolomi z obrati za izdelovanje brusov. Kmalu je obratovala tudi manjša 

elektrarna za osvetljevanje delavnic in tovarniških stanovanj. 

Sedež podjetja je bil takoj po ustanovitvi v Mariboru. Tam je bila direkcija, 
računovodstvo in prodajni oddelek podjetja. Tovarna je bila uradno ustanovljena 26. 

marca 1925, v prisotnosti notarskega namestnika Jureta Detička. Imenovala se je 

Štajerska železoindustrijska družba z.o.z.192 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 rudnine, kovine in polproizvode 
ter druge tehniške potrebščine, opremljala železnice, rudniška in druga industrijska 

podjetja in obrtne delavnice. 

191 Dušan Medved, Kovači smo ...; Naše korenine. 
192 Sig. 33 Štajersko železoindustrijska družba z.o.z. v Zrečah, 1925-1948; register: družbena pogodba 
z dnem 26. marca 1925. ZAC (Zgodovinski arhiv Celje). 
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KRAČUNOVA DOMAČIJA Z MLINOM LETA 1910; PO PRVI 
SVETOVNI VOJNI SO V ODKUPLJENEM MLINU ZAČELI 
GRADITI TOVARNO KOVANEC,A ORODJA. 
Vir: Iz zasebne zbirke Kračun-Skrbinek 

Družba je ustanavljala in širila lastna podjetja, podružnice in oskrbovala 

zastopništva doma in v tujini, vzela v zakup oziroma si pridobila v upravljanje tudi 

druga že obstoječa ali nova podobna podjetja. V teh je bila lahko le soudeležena, ali 

pridobila njihove delnice, ali vodila druga podjetja z lastnimi sredstvi. Družba je bila 

ustanovljena za nedoločen čas z osnovno glavnico 100.000 dinarjev, katera je bila 
plačana v gotovini. Za poslovodji sta bila imenovana dr. Fero Miiller, odvetnik iz 

Maribora, in Albin Kolenc, industrialec iz Zreč. Oba sta bila hkrati poslovodji in 
družabnika do izrednega občnega zbora, sklicanega 10. januarja 1930. Na zboru je 

namreč Miiller prenehal biti poslovodja in družabnik. Njegov delež je prevzel ing. 
Walter Mach, dunajski kapitalist, ki je tedaj živel v Mariboru. Mach je bil na zboru 

imenovan za novega poslovodjo. V vsakdanjih pogovorih so zreško tovarno 

imenovali "Štajerska". 

Kmalu po ustanovitvi tovarne so se v njej zaposlili tudi kovači iz drugih krajev, 
predvsem iz Ruš in Oplotnice: Magerl, Rabič, Drozg iz Ruš, Koprivnik, Juhart, 

Bogatin, Obrul in drugi, ki so tvorili osnovno delovno jedro v Zrečah. Konec 20. let 
20. stoletja so sedež tovarne prestavili iz Maribora v Zreče. Leta 1930 je ing. Bremec 

povabil k sodelovanju sošolca z dunajske univerze, oba strojna inženirja, Walterja 
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Macha in Erlicha. Slednji je organiziral prodajno mrežo in je imel svoj sedež v 

Zagrebu. 

ŠTAJERSKA ŽELEZOINDUSTRIJSKA DRUŽBA Z.O.Z. PRED 
DRUGO SVETOVNO VOJNO 
Vir: Arhiv UNIOR Zreče 

V času svetovne gospodarske krize je bil pritisk uvoženih izdelkov vse silovitejši. 

Prodajali so lahko le kvalitetne izdelke po konkurenčnih cenah in s kratkimi dobavnimi 
roki. Tej novi situaciji seje morala prilagoditi tudi Štajerska železoindustrijska družba. 

Gospodarska kriza je prizadela tudi velike gospodarske gigante, ki so morali odpuščati 
delavce in skrajševati delovni čas. Tudi na Konjiškem se niso mogli izogniti temu 

hudourniku. V konjiški tovarni usnja Lavvritsch so odpuščali delavce. Tudi vitanjska 

kovačnica je komaj obstala, kamnolom v Cezlaku je prenehal z delom, opekarna v 

Ločah je imela vedno manj naročil, le zreška tovarna je delala neprekinjeno. Nekaj let 
pred drugo svetovno vojno se je Štajerska solidno razvijala in tik pred začetkom vojne 

je bilo zaposlenih okoli 280 delavcev, med katerimi je bilo največ kovačev. Takratni 
poročevalec poroča, da tovarna Štajerska plačuje razmeroma dobro in kar je mnogo 

vredno, tudi točno. Delavci so s svojimi delodajalci zadovoljni. Cenijo, da se vodstvo 

tovarne, ki je odlično, trudi izboljšati položaj delavcev. Pri tem jih moti, delavce 

namreč, da je lani izvoljena nova občinska uprava JRZ (Jugoslovanska radikalna 
zajednica) zahtevala od delavcev, da plačujejo kuluk (davek na plačo) in to precej visoke 
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vsote. Delavci so bili že zaradi tega klicani na srezko načelstvo in opozorjeni, da morajo 
izpolniti svoje obveznosti. S pomočjo prijateljev bodo storili vse, da bi se zadeva 

razčistila in da se bi kuluk pravično razdelil.191' Ko naj bi v Evropi nacizem in fašizem 
vedno bolj ogrožala demokracijo, in ko se je o prihajajoči vojni vedno bolj govorilo in 

pripravljalo nanjo, je tudi Štajerka dobivala velika naročila za izdelavo sekir in krampov 
za potrebe vojske. Orodje je moralo biti nasajeno, ročaje so izdelovali le redki, zato jih 

ni bilo lahko najti. V tovarni so imeli stroj, s katerim so napravili 200 ročajev na dan, 
medtem je mojster Detiček napravil stroj s katerim so povečali proizvodnjo ročajev na 

400 dnevno, ostale pa so kupovali v različnih lesno industrijskih podjetjih. Do začetka 

vojne so v podjetju izdelali okoli 100.000 sekir in 50.000 krampov. 

Štajersko industrijsko družbo je tik pred vojno obiskal lastnik Tovarne emajlirane 

posode v Celju, Avgust Westen, ki je sklenil z vodstvom, da bo kreditiral valjamo železa 
za nemoteno proizvodnjo tudi v času morebitne vojne v Zrečah."4 Veliko nabavljenih 
surovin za proizvodnjo, so s pomočjo pristašev narodnoosvobodilnega gibanja skrivaj 

ohranili. Te surovine so omogočile hitro in učinkovito proizvodnjo po vojni. 

Sodni procesi, zaplembe, nacionalizacija 

Povojni procesi so se vršili tudi proti industrijskim podjetnikom slovenske 

narodnosti, ki so bili od okupacijskih oblasti izpostavljeni enakemu, ponekod pa 

celo hujšemu nasilju kot ostalo slovensko prebivalstvo. To je veljalo zlasti za 
slovenske podjetnike na Štajerskem, od koder so jih nemške okupacijske oblasti 

mnoge tudi izgnale, njihova podjetja pa zaplenile v korist pooblaščenca državnega 

komisarja za utrjevanje nemške narodnosti na Spodnjem Štajerskem. Nacisti so se 

pač dobro zavedali, da so ravno slovenski podjetniki poleg kmeta in inteligence 
nosilci slovenstva.195 

Precej slovenskih industrijskih podjetnikov pa je bilo kasneje obsojenih pred rednimi 
civilnimi sodišči. Med njimi so bili celo takšni, ki jim je prej premoženje zaplenil že 

193 Nova doba, 26. novembra 1937 poroča o stanju v zreški tovarni. 
194 Dušan Medved, Kovači smo ...; opomba pisca: proizvodnja valjanega železa je bila namenjena 
izključno vojni industriji. To je bil verjetno glavni razlog, da so partizani tovarno leta 1944 zažgali. 
195 Milko Mikola, Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952, Celje, 1999 od strani 207-212. 
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okupator, njih pa pregnal v izgnanstvo. Pri tem je šlo za procese, na katerih so bili 

industrijski podjetniki obtoženi gospodarskega sodelovanja z okupatorjem v času vojne 
in prikrivanja orodja, strojev in surovin pri izvedbi nacionalizacije decembra 1946 

oziroma aprila 1948. Eden takih slovenskih industrijalcev, ki je bil obsojen pred 
posebnim senatom Vrhovnega sodišča LRS za sojenje kaznivih dejanj nedopustne 

špekulacije in gospodarske sabotaže, je bil Milko Bremec, solastnik Štajerske 

industrijske družbe in lastnik železarne na Muti.'% Obtožen je bil, da je pri okrajnem 
sodišču na Prevaljah, 8. oktobra 1945, vložil zahtevo za vrnitev železarskega podjetja 

na Muti, ki mu gaje okupator med vojno zaplenil, pri tem pa naj bi zamolčal, daje bila 
poleg njega že pred vojno solastnica 20.000 delnic omenjenega podjetja Štajerska 

železoindustrijska družba iz Zreč. Ker pa je bilo s sodbo Vojaškega sodišča 
mariborskega vojnega področja, senata v Celju in z odločbo okrajne zaplembne 

komisije Slovenske Konjice glavnemu družabniku Štajersko železoindustrijske 
družbe, ing. Walterju Machu, vse premoženje zaplenjeno, je bil zaplenjen in s tem 

podržavljen tudi njegov delež delnic železarne na Muti. S tem ko je Milko Bremec ta 
dejstva zamolčal, si je po mnenju javnega tožilca, poleg svojega deleža pri železarni, 

hotel prilastiti tudi tistega, ki je bil inženirju Walterju Machu že zaplenjen in je že bil 

v državni lasti. S tem naj bi storil posebno hudo kaznivo dejanje po Zakonu o pobijanju 

nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Proces proti njemu je bil 31. januarja 1946. Posebni senat pri Vrhovnem sodišču LRS, 
ki mu je predsedoval dr. Heli Modic, je Milka Bremca spoznal za krivega in mu izrekel 

smrtno kazen z ustrelitvijo, zaplembo vsega premoženja in izgubo državljanskih 

pravic. Na sodbo se je Milko Bremec pritožil in uspelo mu je doseči, da je prišlo do 
obnove procesa, kar je bilo za tisti čas nekaj nepojmljivega, saj nekaterim trgovcem, ki 

jih je isti senat obsodil na smrt, to ni uspelo in so bili usmrčeni. 

Kot navaja dr. Stojan Pretnar, ki je bil v tistem času načelnik splošnega upravnega 

oddelka na Ministrstvu za industrijo LR Slovenije in je sodeloval pri nacionalizaciji 

industrije, je za na smrt obsojenega Milka Bremca osebno posredoval pri Borisu 

1,6 Ing. Milka Bremca so Nemci leta 1941 zaprli in ga izročili italijanskim okupatorjem v Ljubljanski 
pokrajini (ker je bil rojen v Ljubljani). Fašisti so ga pustili nekaj časa na svobodi, nato pa ga kot 
jugoslovanskega oficirja - rezervista internirali v koncentracijsko taborišče Gonars. S tovarnama v 
Zrečah in na Muti ni imel stikov, zato tudi ni dobival nobenih dohodkov. Po vojni se je vrnil na Muto 
in ponovno prevzel vodstvo tovarne, toda le do zaplembe vsega premoženja. 
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Kidriču. Uspelo naj bi mu ga prepričati, da bi se smrti Milka Bremca "najbolj smejali 
nemčurji na Muti". Bremec je namreč pred vojno veljal za zavednega Slovenca, zato 

ga je nemški okupator izgnal, njegovo premoženje pa zaplenil. Poleg tega je bil 
njegov sin v partizanih. 

Na ponovnem sojenju pred istim senatom, ki je bilo 6. novembra 1946, je bil Milko 

Bremec obsojen na dve leti odvzema prostosti s prisilnim delom, popolno zaplembo 
premoženja in na odvzem vseh političnih pravic. Na izrek neprimerno milejše kazni je 

nedvomno v veliki meri vplivalo dejstvo, da sta na drugem procesu v korist Milka 
Bremca pričala dva tako pomembna funkcionarja, kot sta bila dr. Stojan Pretnar in dr. 

Makso Šnuderl. Ugotovimo lahko tudi, da so med procesi, ki so bili julija in avgusta 

1945 pred vojaškima sodiščema v Celju, izstopali zlasti tisti, proti lastnikom 

industrijskih podjetjih na Celjskem, ki so bila pretežno ali pa v celoti v rokah nemškega 
kapitala. Velika večina teh lastnikov je bila obsojena zato, ker so njihova podjetja med 

vojno proizvajala za potrebe nemške vojske, nekateri med njimi pa so bili obsojeni tudi 

zaradi članstva v Kulturbundu ali v nacistični stranki (NSDAP). Večini teh lastnikov 
industrijskih podjetjih so sodili v odsotnosti, zato v takšnem primeru navajajo, da je 

bilo obtoženčevo bivališče "neznano", ali pa, da je obtoženec "na begu".197 O VValterju 

Machu se v sodnih procesih navaja naslednje: proces proti ing. VValterju Machu - 

ravnatelju in solastniku podjetja Štajersko železoindustrijska družba Zreče, dne 22. 

avgusta 1945. Razen tega, daje bil član nacistične stranke, mu je obtožnica očitala tudi, 

"da je kot zagrizen fašist stremel za tem, da je svoje podjetje vključil v nemško 
gospodarstvo, priganjal delavstvo in izdeloval orodje za nemško vojsko." Sodišče ga je 

v odsotnosti obsodilo na odvzem svobode s prisilnim delom za dobo dveh let ter na 
zaplembo celotnega premoženja.19" Po obsodbi je sledila zaplemba premoženja. Glasila 

se je: "V zaplembenem postopku proti ing. Walterju Machu, solastniku in ravnatelju 

Štajerske železoindustrijske družbe z.o.z. v Zrečah, uvedenem na podlagi sodbe 

197 Glej Milko Mikola, Sodni procesi na Celjskem 1944-1951, Celje 1995, od str. 61-74. 
1,s Dušan Medved v svojih spominih Kovači smo ... piše, da je bil Walter Mach ves čas vojne na 
delovnem mestu v tovarni, čeprav je z družino stanoval v Mariboru. Uspešno je vodil Štajersko in 
večkrat pomagal posameznikom domačinom, ki so imeli kakršne koli probleme z nemškimi oblastniki. 
Zato so mu tudi mnogi v času, ko je že kazalo da bo konec vojne, svetovali naj se začasno umakne iz 
države. Prebivalci Zreč mu niso nasprotovali kot nemškemu državljanu, vendar so bili časi viharni in 
negotovi. Nasveta ni upošteval, ostal je do konca vojne v Mariboru, kjer so ga kmalu aretirali in zaprli. 
O njegovi nadaljnji usodi ni podatkov. 
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vojaškega sodišča mariborskega vojnega področja in senata v Celju, z dnem 22. avgusta 

1945, in ker niso uveljavljeni zahtevki o zaplembi imovine in o upravljanju zaplembe 
z dnem 9. junija 1945, se prenese obsojenčeva zaplenjena imovina iz njegove osnovne 

vloge in poslovnega deleža Štajerske železoindustrijske družbe v znesku 50.000 din na 
državo demokratično Federativno Jugoslavijo. Okrožno sodišče kot trgovsko sodišče v 

Celju se naproša, da pri trgovskem registru dovoli in izvrši prenos zgoraj navedenega 

poslovnega deleža po 50.000 din od Walterja Macha na državo demokratične 

Federativne Jugoslavije." To je bilo objavljeno v Uradnem listu LRS, 7. septembra 1946, 

str. 9, letnik III.™ 

Povojni razvoj kovaške industrije - od Tovarne kovanega 

orodja do delovne organizacije Unior Zreče 

Po vojni so v Zrečah takoj začeli obnavljati med vojno požgano tovarno, ki je že 

leta 1946 zaposlovala 250 delavcev. Dobila je novo ime - Tovarna kovanega orodja 

Zreče. Za prvega direktorja je bil imenovan inženir gradbeništva, Vladimir Čadež. 
Ker so bile tedaj ustanovljene zvezne in republiške glavne direkcije z močno 

centraliziranim administrativnim aparatom, ki je odločal o vseh bistvenih 
zadevah, sta tudi najpomembnejši kovaški podjetji v državi, v Zrečah in na Muti, 

pripadali Glavni direkciji kovinsko predelovalne industrije s sedežem v Beogradu, 
ostala manjša slovenska kovaška podjetja pa pod enako direkcijo s sedežem v 

Ljubljani. Daje bila očitno močna centralizacija, so kmalu občutili tudi v Tovarni 

kovanega orodja v Zrečah, ko so odstavili direktorja Čadeža. Na podlagi odločbe 

ministrstva industrije v Beogradu z dnem 25. januarja 1947, št. 23807, se je vpisal 
direktor Gardijan Blagoje v Zrečah. Firma se je podpisovala odslej tako, da je 

podpisano, tiskano ali s štampiljko odtisnjeno besedilo firme pristavil Gardijan 

Blagoje svoj lastnoročni podpis. Okrožno sodišče v Celju, 15. februarja 1947.200 

Kljub takšnim novostim administrativnega socializma se je življenje počasi, a 
vendar le normaliziralo, toda le do objave razvpite resolucije informbiroja, ki je 

pomenila razkol med FLRJ in ostalimi socialističnimi državami s Sovjetsko zvezo 

na čelu. Resolucija ni pomenila le političnih sprememb, tudi gospodarska blokada 

199 Register, Odločba o zaplembi premoženja. Sig. 33 Štajersko železoindustrijska družba z.o.z. v 
Zrečah 1925- 1948, ZAC. 
200 Prav tam. 
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z vzhoda je močno zamajala tudi vse industrijske panoge, med njimi tudi 

kovaštvo. V tem obdobju je bilo tovarni v Zrečah ukazano, da je potrebno celotno 

strojno opremo odstopiti podjetju Čelik v Kreševu pri Sarajevu. Vendar so v 
tovarni zavlačevali pošiljanje strojev tako rekoč v nedogled. Ko so se politične 

razmere pomirile in so kovaško industrijo prestavili iz zvezne v republiško 
direkcijo, je ukaz o pošiljanju strojev postal ničen. S tem je bila odstranjena 

nevarnost o morebitni likvidaciji tovarne v Zrečah.2"1 Štiriletna rekonstrukcija 
tovarne v letih 1951 do 1955 je spremenila zunanji in notranji izgled in 

raznovrstnost izdelkov. Zgrajene so bile nove stavbe, kovačnica, obdelovalnica z 

orodjarno, generatorska in transformatorska postaja ter upravno poslopje. 28. 

julija 1950 je bil izvoljen prvi delavski svet, katerega predsednik je bil Anton 
Rabič, takratni delovodja v kovačnici. 

Po letu 1948 je v novi državi, ki je bila po koncu vojne v celoti porušena, manjkalo 

izredno veliko plugov, sekir, krampov in drugega kovanega orodja. Na tem področju 

je imela LR Slovenija velik primanjkljaj pri preskrbi mehanskega orodja in 

SEJA DELAVSKEGA SVETA V TOVARNI KOVANEGA ORODJA 
ZREČE 
Vir: Fototeka Muzej novejše zgodovine Celje 

201 Dušan Medved, Naše korenine, Kovači smo, glasilo podjetja Unior Zreče. 
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odkovkov. Na ministrstvu za industrijo v Ljubljani so se odločali med zreško 

tovarno in podjetjem v Muti, katera od obeh bi dobila zahtevna dela. Ker je bil ing. 

Milko Bremec pred drugo svetovno vojno v celoti lastnik tovarne na Muti in le 

polovični solastnik v Zrečah, je bila opravičena bojazen, da bi vsa kovaška dela 

ponudili tovarni na Muti. Ko je imel minister Franc Leskošek konstruktivne 

obrazložitve o obeh podjetjih, ki sta sposobni prevzeti to kompleksno nalogo, se je 

iz objektivnih razlogov odločil v korist zreškemu podjetju. V kratkem času so 

zgradili orodjarno s skladiščem gotovih izdelkov, kuhinjo z restavracijo, upravno 

poslopje in še nekatere druge pomembne objekte. Tovarno so opremili z novimi 

stroji, uporabili so tudi še nekatere stare stroje iz popravil. 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 omogočil velike prihranke. Za to 

obsežno preobrazbo in nenehno rast proizvodnje so iz leta v leto potrebovali več 

strokovnjakov in delovne sile. Začeli so se udeleževati mednarodnih sejmov, tudi 

sejma v Smirni v Turčiji, ki je bil za tovarno pomemben, saj ji je nakazoval nova 

obzorja v mednarodnem poslovanju. Prva znamenja tega so bila tudi prva naročila 

iz tujine. Postopoma so se odpirala tržišča na Bližnjem vzhodu in v državah 

Sredozemlja. Zaradi zapletenosti in novosti, ki jih je prineslo mednarodno 

sodelovanje, so začeli nekatere delavce pošiljati na izpopolnjevanje v tujino, 

predvsem v Zvezno republiko Nemčijo (Tratenšek, Celcer, Kapun, Korošec in 

verjetno še drugi). V tovarni so se odločili štipendirati vedno več mladih ljudi za 

različne poklice. Nenehno je naraščalo število zaposlenih, od leta 1950, ko jih je bilo 

250, do približno 700 zaposlenih 1960. leta. Dušan Medved je v spominih kot 

soustvarjalec tovarne slikovito zapisal: "Kraj Zreče je vse bolj prehajal iz zasanjane 

pohorske vasice v sodobno industrijsko naselje. Manjkale so sicer velike sodobne 

trgovine in gostinski lokali, v poletnem času tudi primeren bazen za kopanje. Tudi 

obseg proizvodnje mehanskega orodja in odkovkov je skokovito naraščal. Mladi 

strokovnjaki so tekmovali v tehničnem izpopolnjevanju, da bi lahko s svojim delom 

in znanjem prispevali k čim hitrejši spremembi iz večjega obrtnega podjetja v 

moderno tovarno. In to jim je tudi uspelo. Odražalo se je v standardu zaposlenih, 

saj je realna vrednost zaslužkov nenehno naraščala. Radio je dobil v vsaki hiši svoje 

mesto, posodabljali so opremo v stanovanjih. Mnogi so si že ogledovali avtomobile, 

saj jim kolo ni več ustrezalo; tudi obleke so bile vedno bolj modne. Delovnih mest 

je bilo dovolj, beseda brezposelnost je bila neznanka v vsakdanjih pogovorih. 
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Nastopili so neke vrste časi spokojnega življenja delovnega človeka, ki je upravičeno 

optimistično zrl v bodočnost."202 

SLOVESNA OTVORITEV ORODJARNE V TOVARNI 
KOVANEGA ORODJA 
Vir: Iz zasebne zbirke Cvelfer 

KOVAŠKI OBRAT U-I LETA 1957 
Vir: Arhiv UNIOR Zreče 

202 Prav tam. 
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Toda v zaostrenih jugoslovanskih gospodarskih razmerah od leta 1964 dalje se je 
delovni kolektiv vedno bolj utapljal v velikih težavah. Zaradi stagnacije na trgih se 

je zmanjševala proizvodnja, produktivnost je padala, zaloge so se kopičile. Prišlo je 

do znižanja osebnih dohodkov zaposlenih, kolektiv je zahteval odstop starega 

vodstva. 

Pod novim vodstvom, ki ga je sredi leta 1968 prevzel dipl. ing. Marjan Osole,20:i so 
bili sprejeti odločni ukrepi in dosežene kvalitetne spremembe v organizaciji in 

tehnologiji proizvodnje. Od tega leta dalje je dosegala tovarna svoj nagli vzpon. Leta 
1974 se je Tovarna kovanega orodja Zreče preimenovala v Unior, ki je postala pojem 

kvalitete doma in v svetu. Tega leta je bilo v delovni organizaciji zaposlenih že 1120 

POGLED NA TOVARNO UNIOR ZREČE 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 

203 Dipl. ing. Marjan Osole se je rodil 29. marca 1924 v Celju. Študiral je metalurgijo na Fakulteti za 
montanistiko v Ljubljani. V Kovaški industriji Zreče se je zaposlil 1. februarja 1968 kot komercialist. 
Še isto leto je postal prisilni upravitelj, kot uspešen direktor podjetja Unior je delal do upokojitve 31. 
oktobra 1990. Bil je pobudnik velikih sprememb in razvoja kraja. V Zreče je vlagal svoje znanje in 
ponesel ime kraja v svet. Njegova predvidevanja, da se sedanja občina Zreče v Dravinjski dolini lahko 
razvija ne samo gospodarsko, temveč tudi na področju turizma, so se uresničila. Bil je oče turizma na 
Zreškem Pohorju. 
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delavcev, ki so ustvarili 500 milijonov din dohodka od 14.000 ton kovaških izdelkov, 
od katerih je tovarna 40% izvozila. Vodstvo je nadaljevalo ob dobrih razvojnih 

programih z večanjem proizvodnje in z uveljavljanjem novih in različnih izdelkov. 
V desetletju, ki je sledilo, so Zrečani v Uniorju sprejeli moderne koncepte v 

organizaciji, tehnologiji, v dojemanju razvoja v vseh smereh tako družbene 

preobrazbe kot novih tehnoloških izsledkov. Prebili so se v sam vrh 
najkvalitetnejših proizvajalcev kovinsko predelovalne industrije v Jugoslaviji. Pa ne 

samo to, kot proizvajalec ročnega orodja široke ponudbe je tovarna dobila svetovni 
sloves. Nedvomno pa je postala med največjimi proizvajalci teh izdelkov v Evropi. 

Postala je proizvajalka odkovkov za celotno avtomobilsko industrijo Jugoslavije ter 
velikega dela najbolj uglednih firm Evrope. V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. 

stoletja so z novimi naložbami, kljub zaostrenim gospodarskim pogojem, dosegali 
nove uspehe pri izgradnji tovarne, objektov družbenega standarda svojih delavcev 
in z razvojem Zreškega Pohorja. 

Delovna organizacija Unior je vlagala poleg investicij v proizvodne obrate in nove 
programe ogromna sredstva tudi za izboljšanje standarda prebivalstva, kar se je 

poznalo na vsakem koraku v kraju in v okolici. Financirali so izgradnjo cele vrste 
blokovskih stanovanj, letno pa so namenili 1 do 1,5 milijarde din za individualno 

stanovanjsko izgradnjo. V sredini 80-ih let je tovarna razpolagala s 308 stanovanji 
in 100 ležišči v samskih sobah. Delavci in njihovi svojci so imeli tedaj na razpolago 

dovolj dobre zmogljivosti v počitniških domovih v Savudriji in na Ugljanu na 

Hrvaškem ter v Rekreacijskem turističnem centru (RTC Unior) na Rogli. V tem 

obdobju je tovarna usmerila svoj razvoj in izgradnjo v višjo stopnjo tehnologije in 

strojegradnje, rezultat so bile višje stopnje obdelave izdelkov. To je bil čas, ko je 
tovarna napravila velike investicijske podvige. V temeljni organizaciji kovaških 

obratov je zgradila novi plinovod s plinsko postajo, obnovila kovačnice, postavila 
nove osrednje garderobe in nove jedilnice; v obratih obdelave pa so zgradili novo 

orodjarno in več skladiščnih prostorov za gotove izdelke. 

Zaradi velikih finančnih težav je julija 1973 podjetje ELKOP prešlo pod Uniorjevo 
upravo kot dislocirani obrat za obdelovanje ročnega orodja. Enostavnejše in 
nedonosne proizvode so zamenjali z izdelavo cevnih ključev, avtoključev in drugega 
drobnega ročnega orodja. Hkrati je obrat dobil moderno strojno opremo in 
obdelovalno tehnologijo, preneseno iz Zreč. Obrat ima zanimivo stavbno zgodovino. 
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Nastal je v konjiški graščini ob vznožju Konjiške gore, nad trgom v Slov.Konjicah, 
kjer so stali živinski hlevi, last graščine. Okoli leta 1960 je občina ustanovila 
Kmetijsko zadrugo in v hlevih še naprej gojila živino. K hlevom je spadala majhna 

kovačnica za podkovanje konjev. Ker so zaradi nerentabilnosti živino prodali, 
zemljo pa dali v najem kmetom iz okolice, so v hlevskih objektih ustanovili manjše 
kovaško podjetje s štirimi zaposlenimi, ki so še naprej podkovali konje, hkrati pa 
začeli izdelovati roletna okovja za LIP (Lesno industrijsko podjetje) Slovenske 

Konjice. Leta 1963 so izdelovali drobne predmete za elektroindustrijo, hišne zvonce 
ter tuljave in jedra za transformatorje. Podjetje se je preimenovalo v ELKOP s 30 

zaposlenimi. Že istega leta so se preimenovali v KOMOS in se ukvarjali le s kovinsko 
predelavo do časa, ko so se združili z Uniorjem. 

Če se je oni v 70-ih letih imenoval obrat Slovenske Konjice 1 - ELKOP, so obrat 

Slovenske Konjice II - ELGES ustanovili leta 1993, na temelju večletnega dobrega 

sodelovanja z nemško firmo HELMET ELGES G.m.b.H. Unior in nemško podjetje 

sta se odločila za lasten obrat obdelave odkovkov za ELGES. Ob ustanovitvi je bilo 
v obratu zaposlenih 23, leta 1999 pa 56 delavcev. 

Leta 1980 so pričeli graditi obrat Orodje Lenart, priključili pa so temeljno organizacijo 

Vitanje. Leta 1983 so končali izgradnjo objekta za izdelavo vodoinstalacijskega orodja v 
Starem trgu s 30 delovnimi mesti, pomemben dosežek za to nerazvito področje. V drugi 

polovici leta 1987 so zaključili veliko investicijo z izgradnjo objekta za proizvodnjo 
homokenetičnih zglobov. Tovarna je leta 1986 odkupila tudi kovinsko podjetje v 

Borovljah ob Dravi, na avstrijskem Koroškem, kjer so proizvajali izvijače. Obrat z okrog 

60-imi delovnimi mesti je bil pomemben predvsem za naše rojake onkraj meje, ki so se 
borili z veliko brezposelnostjo. Skoraj istočasno je Unior prevzel tudi obrat v Šmarju, 

osnovno organizacijo Hmezada, ki je zašel v težave in so zanj pripravili ustrezne 

programe. Tovarna Unior, kovaška industrija Zreče, je z 1057 zaposlenimi ob koncu leta 

1986 dosegla zavidljivih 20.952 ton ali 61 milijonov proizvodov ter ustvarila okrog 30 

milijard din celotnega prihodka. Tovarna seje lahko pohvalila, daje izvažala izdelke v 70 

držav in dosegla 23 milijonov 600 tisoč dolarjev izvoza ter s tem znatno prispevala k 
prizadevanjem za uravnovešenje jugoslovanske zunanje trgovinske bilance.2"1 

2114 Jože Višnjer, Zreče včeraj in danes, Ob proglasitvi mesta Zreče, oktober, 1987.. 
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Iz opisa zgodovine nastanka in začetnega razvoja kovaške industrije ugotavljamo, 

da prehojena pot ni bila lahka. Pot do znanja je bila dolga, naporna in draga za ljudi, 
ki so živeli na skromni zemlji. Z ukinitvijo železnice od Poljčan do Zreč 1962 je bila 

pretrgana pomembna zveza z zunanjim svetom, za industrijski razvoj pa 
onemogočen cenejši transport tovora. Kovaštvo se je v 60. in 70. letih 20. stoletja 

razvijalo na osnovi znanja tujih strokovnjakov, kovačev, ki so prišli v Zreče iz vseh 

koncev Slovenije, pa tudi iz drugih delov Jugoslavije, in pridnih rok domačinov, 
željnih zaslužka. Prenašanje umetnosti obdelave jekla iz roda v rod je takrat 

omogočalo prehod v novo proizvodnjo, opuščanje klasično kovanih izdelkov, prehod 

na strojni način proizvodnje avtomehanskega in ročnega orodja ter odkovkov za 

industrijo. 

Modernizacija proizvodnje, novi programi in nastanek 

samostojne družbe GKN Atras 

Naglemu razvoju industrije in njenih potreb z zastarelo strojno opremo in 
primitivnim načinom proizvodnje podjetje ni moglo več slediti. Čutilo se je izredno 

pomanjkanje strokovnega znanja, predvsem na področju tehnologije modernega 

kovanja in orodjarstva. Podjetje je zahtevalo hitre ukrepe s prilagajanjem na nove 
razmere. Začela se je modernizacija podjetja z investicijami za izpolnitev strojne 

opreme. Sklenjene so bile nove pogodbe za proizvodnjo odkovkov za motorno in 

avtomobilsko industrijo. Močno se je uveljavilo in izpopolnjevalo orodje Unior - 

Extra. V tem obdobju so že načrtovali nove programe za odvažanje odkovkov za 

potrebe znanih evropskih firm Volksvvagen, Citroen, BMW, Renault, IMV. Načrtovali 
so nove programe sintra in hladnega kovanja. V nadaljevanju pa so se nakazovale 

potrebe po prestruktuiranju v smeri strojegradnje in avtomatizacije, nove orodjarne 

za specialna orodja in drugo.205 

Leto 1986 je bilo mejnik pri proizvodnji različnih delov za avtomobilsko industrijo 

na slovenskem oziroma jugoslovanskem tržišču. Do leta 1991, ko je nastopila 
jugoslovanska kriza z vojno na Balkanu, je proizvodnja nenehno naraščala. Obrat za 

205 Marjan Osole, Ob 20-letnici Kovinarske šole, 20 let Kovinarske šole, otvoritev Šole za gospodinjske 
storitve Zreče, oktober 1996 str.4-5. 
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avtomobilske dele, ki je skoraj v celoti zadovoljeval potrebe proizvajalca 

avtomobilov Crvena zastava iz Kragujevca, je čez noč ostal brez tržišča. Nastopili sta 

dve dolgi leti z močnim nazadovanjem v proizvodnem, prodajnem in tehničnem 
smislu. Kljub težavam jim je uspelo preživeti težka leta poslovanja in že leta 1993 

so s pogodbo s firmo Revoz začeli proizvodnjo in dobavo po sistemu "just in tirne". 
Hkrati je leto 1993 drugi mejnik v razvoju in obstoju proizvodnje izdelkov, 

namenjenih za avtomobilsko industrijo, saj so ustanovili samostojno družbo z 

omejeno odgovornostjo: UNIOR ATRAS, d.o.o. Že po treh letih samostojnega 

poslovanja so v Unior Atras-u dosegli 3-kratno povečanje števila zaposlenih, 7,5- 
kratno povečanje obsega realizacije in dosegli dohodek okoli 110.000 DEM na 

zaposlenega. Proizvodi družbe so izredno kvalitetni in ustrezajo vsem zahtevam in 
predpisom avtomobilske industrije. S konkurenčnostjo se potrjujejo na domačih in 

tujih trgih, družba je dosegla certifikat kakovosti ISO 9001 in si tako zagotovila 

svojo prihodnost.206 

PANORAMA DRUŽBE GKN ATRAS 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 

206 Podatki povzeti iz tipkopisa o tovarni Unior, avtorica Zlatka Drev. 
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Leta 1997 je družba začela delovati v okviru GKN multinacionalke, ki je postala 

hkrati lastnik družbe. Do leta 2000 je GKN Atras pomnožil število proizvodov, saj 

izdeluje več kot 70 različnih vrst homokinetičnih zglobov in drugih različnih tipov 

artiklov za tuje avtomobilske proizvajalce. Njihova ciljna tržišča so Italija, Nemčija, 
Avstrija, Slovenija, trg bivše Jugoslavije, Romunija in Iran. Nedvomno odlikuje 

njihove izdelke kvaliteta, dokazana z vrsto certifikatov.2"7 

Po letu 1991 je tovarna Unior oblikovala številne nove programe (program Odkovki, 

Orodje, Turizem, Strojna oprema) in si s kvalitetnim delom razširila svetovni trg z 
novimi izdelki. Zaradi lastninjenja se je leta 1997 tovarna Unior preoblikovala v 

delniško družbo s štiričlansko upravo, katere predsednik je postal Janez Špes. 

Znanje - ključ do uspeha 

Tako zahtevni programi so terjali drugačen pristop k izobraževanju. Proizvodnja je 
zahtevala kvalitetne, izobražene kovinarje, inženirje in ekonomiste. V Zrečah so s 

pomočjo Delavske univerze Slovenske Konjice in Rudarskega šolskega centra v 
Velenju ustanovili šolo, ki je hitro in učinkovito zaživela in nudila ustrezne kadre. 

Že leta 1975 se je pričelo izobraževanje prve generacije kovinarjev. Takrat se je 
kovaška industrija že otresla gospodarske zaostalosti in pričela ubirati hitrejše 

korake. Za to obdobje je značilna velika podpora podjetja novi šoli, saj je prevladala 

miselnost, da prihodnost podjetja ne sme biti odvisna od kadrov, iskanih drugje le 

za določen čas, ampak da bodo življenjsko vezani in vpeti v podjetje in kraj. To je bil 
osnovni motiv, ki je pripomogel k ustanovitvi Poklicne kovinarske šole v Zrečah. 

Svoje prostore je šola našla v bivši stavbi stare osnovne šole, ki so jo kmalu 

posodobili in zgradili moderno zasnovane šolske delavnice že leta 1978. Kasneje, ob 

razcvetu turizma, so v šoli organizirali še šolo za gospodinjske storitve. 

Proizvodnja umetnih brusov in predelava nekovin 

Skromne želje so imeli ustanovitelji pred več kot 40-imi leti, ko so 3. aprila 

1958 v Zrečah ustanovili podjetje Comet, podjetje za proizvodnjo umetnih 

207 Tekst za brošuro "Tuja podjetja v Sloveniji", GKN Atras. 
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brusov in magnezitnih izdelkov. Ustanovili so ga predvsem zato, da bi z 
umetnimi brusi odpravili problem poklicnega obolenja brusilcev v kovinsko- 

predelovalni industriji, kjer so dotlej pri brušenju uporabljali naravne bruse. 
Ko so tudi slovenski strokovnjaki dokazali škodljivost naravnih brusov, so 

namreč v Strokovnem združenju kovaških in kovinskih podjetij v LRS začeli 
mrzlično iskati proizvajalca umetnih brusov. Ker ga niso našli (takratna 

mariborska tovarna brusov Swaty za tovrstno proizvodnjo ni bila 
zainteresirana), so pobudniki sklenili, da bodo sami ustanovili podjetje z 

obljubo, da bo proizvodnja stekla še isto leto. Pohiteti so morali tudi zato, ker 
je grozilo, da bo v Rogatcu kmalu prenehalo delati podjetje "Kambrus", saj se 

je v zadnjih letih močno znižalo število kamnosekov (od 100 na 40 delavcev), 
ker so vsi zboleli za silikozo, celo žene in otroci, ki so male bruse izdelovali kar 

doma.20" 

Kot smo že zapisali, je vrsta dokazov potrdila povezavo bolezni brusilcev z 
uporabo brusov iz naravnega kamna. Drugod po svetu, kjer so prešli na uporabo 
umetnih brusov, je bolezen izginjala. Potrebno je bilo izbrati med dvema 

možnostima: ali bruse uvažati ali pa jih izdelovati doma. Prevladalo je mnenje, 
da naj proizvodnjo organizira eno izmed kovaških podjetij. Največje možnosti za 

to so bile v Zrečah. In že konec aprila 1958 je bila izdana odločba Občinskega 

ljudskega odbora Slovenske Konjice, s katero je bil ustanovljen Comet, podjetje 
za proizvodnjo umetnih brusov in magnezitnih izdelkov. Le nekaj mesecev 

pozneje so bili v stari Vinterjevi žganjarni izdelani prvi magnezitni brusi, peščici 

zagnancev je uspelo v Zrečah narediti prvi veliki kovaški brus, ki ni bil izklesan 
iz kamna. To je bilo rojevanje, začetek današnjega Cometa. Z ustanovitvijo 

tovarne so se začeli lepši časi za brusilce v kovaških in drugih kovinsko- 

predelovalnih obratih tudi v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji.209 

2118 Zapisnik seje Upravnega in nadzornega odbora Strokovnega združenja kovaških in kovinskih 
podjetij v LRS, 4. marca 1958 v Mariboru. 
209 Že nekaj let prej so v svetu ugotovili, da dotlej uporabljeni naravni brusi povzročajo zahrbtno, 
neozdravljivo bolezen, silikozo. To je poklicna pljučna bolezen zaradi dolgotrajnega vdihavanja prahu, 
v katerem je silicij. Znaki so težko dihanje, kašelj, pozneje odpoved srca. Učinkovitega zdravila za že 
razvito bolezen ni. V okviru takratnega Strokovnega združenja kovaških in kovinskih podjetij LRS, 
katerega član je bila tudi Tovarna kovanega orodja Zreče, so na problem prvič opozorili sredi leta 1955. 
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Nadaljnji razvoj in vzpon novega podjetja je bil hiter, saj je obseg proizvodnje in 

število zaposlenih naraščalo iz leta v leto. Magnezitnim brusom so se kmalu 
pridružili izdelki iz marmorja, predelava dolomitne moke, izdelava brusov v 

smolnem vezivu, keramično vezanih brusov, brusov z diamantnimi zrni, 

proizvodnja brusilnih in rezalnih strojev in še vrsta drugih izdelkov. Ko je nek 

program dosegel svoj vrh, so v Cometu že imeli drugega, ki je podjetje širil dalje in 

to je tudi razlog, da njihov razvoj nikdar ni zastal.210 Čeprav je bila konkurenca 

vseskozi ostra, tako doma kot na svetovnem trgu, se je Comet držal načela, da 

obstane le tisti, ki zna delati kakovostno, ki dosega visoko produktivnost in ki se 

nenehno prilagaja trgu. 

PRVI COMETOVI PROIZVODNI 
PROSTORI V "VINTERJEVI 
ŽGANJARNI" LETA 1959 
Vir: Arhiv COMET d.d. Zreče 

PRVI, V COMETU IZDELAN VELIK 
KOVAŠKI BRUS -1959 
Vir: Arhiv COMET d.d. Zreče 

210 30 let Cometa Zreče, 1958-1988, izdal: Comet, Umetni brusi in nekovine, Zreče, 1988. 
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COMET JE ZGRADIL SVOJO PRVO PROIZVODNO HALO 
LETA 1960 
Vir: Arhiv COMET d.d. Zreče 

Takšna uspela poteza je bila za Comet tudi preusmeritev bivše loške 
opekarne.2" Ena najstarejših slovenskih opekarn je dolgo kljubovala času. 
Verjetno bi bila ustavitev proizvodnje opeke močno boleča, če se kolektiv v 

začetku leta 1979 ne bi priključil Cometu, kot njegova temeljna organizacija 
Cotim. Ob manjši posodobitvi opekarske proizvodnje se je v letu pripojitve 

začela predelava brezalkalnih steklenih vlaken. Leta 1983 so zasnovali in 
izdelali nov sušilnik, ki je bistveno povečal proizvodnjo in kakovost 

impregnirane tkanine, naslednje leto pa so stekli še tkalski stroji. Proizvodnja 
steklenih armatur za bruse se je povsem osamosvojila. Konec leta 1984 so se za 

vedno poslovili od proizvodnje opeke. Nekdanja opekarna se je v Cometovem 

okrilju neboleče prelevila v sodoben industrijski obrat, sposoben izdelovati 

tehnične tkanine iz brezalkalnega steklenega vlakna tudi za druge industrijske 

namene. 

211 Ko je loški graščak Franc Posek leta 1909 začel izdelovati opeko in z njo graditi za tiste čase sodobno 
krožno peč, seveda ni mogel slutiti, kakšen bo nadaljnji razvoj njegove opekarne. Toda peč se je 
ohladila že davno, Delavci so se preselili iz prevročih, prepihu izpostavljenih delovišč, v svetle, urejene 
tovarniške hale. Na nekdanjo opekarno je nekaj let prejšnjega desetletja spominjal le še del stare 
zgradbe z značilnim dimnikom. 



242 Občina Zreče v času in prostoru 

Nujnosti izvoza so se v Cometu zavedali že zelo hitro, saj ta prizadevanja segajo v 
leto 1963. Takratna jugoslovanska ekonomska politika ni trajnejše vzpodbujala 

izvoza, zato so morali sami graditi take odnose s tujino, ki so bili čim manj odvisni 
od trenutnih odločitev. Rešitve so našli v izgradnji lastnih tovarn zunaj meja SFRJ. 

Leta 1979 so brez poprejšnjih izkušenj sprejeli odločitev, da na Malti, majhni 
sredozemski otoški državici, zgradijo tovarno s Cometovo opremo, tehnologijo in v 

Zrečah usposobljenimi malteškimi delavci. 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. Leta 1988 je 

zaživelo tudi podobno podjetje v Avstriji. 

Iz enovitega podjetja se je podjetje v organizacijskem smislu v preteklih letih 

večkrat preoblikovalo in je delovalo v najrazličnejših oblikah (ekonomske enote, 
TOZDI, holdinško organiziran poslovni sistem). Od 1.1.1995 posluje kot 

koncernsko organizirana delniška družba. Je med največjimi evropskimi 

proizvajalci vseh vrst umetnih brusov in največji na področju proizvodnje rezalk in 
brusnih plošč v smolnem vezivu. V svojih tovarnah v Sloveniji, na Malti in v Avstriji 

PANORAMA TOVARNE COMET ZREČE 
Vir: Arhiv COMET d.d. Zreče 
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zaposluje okrog 750 delavcev. Predvsem je prepoznavno Cometovo umeščanje 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 (v 52 držav). 

Comet je med prvimi desetimi prejemniki certifikata kakovosti po standardih ISO 
9001 v Sloveniji, njegov dejaven odnos do okolja pa je potrjen tudi s pridobitvijo 

certifikata ISO 14001. Ima sprejet dolgoročni strateški načrt, ki predvideva njegovo 

nadaljnjo hitro rast. Cometova delnica že od novembra 1998 kotira na Ljubljanski 
borzi - kotacija A. 

Comet posveča posebno pozornost kulturnim, športnim, dobrodelnim, 
humanitarnim in podobnim dejavnostim ter je vedno prispeval sorazmeren del 

sredstev tudi za razvoj krajev, kjer ima svoje obrate in kjer živijo Cometovi delavci 

(Občine Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica) in za izgradnjo turizma v 
Zrečah in na Pohorju. Je tudi lastnik in organizator obnove kulturnega spomenika 

prve kategorije, kmečke hiše iz leta 1803, v rojstnem kraju ljudskega pevca Jurija 

Vodovnika na Skomarju.212 

212 Podrobnosti glej v letnih poročilih podjetja Comet za leta 1997-2000 in v jubilejnem katalogu 
Comet 1958- 1998. 
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XIII. RAZVOJ TURIZMA NA ZREŠKEM 

POHORJU 

Od živinskih staj do rekreacijsko-turističnega centra 

UNIOR na Rogli 

Med obema vojnama so najprej kot zatočišče ljubiteljem planin služile vitanjske 

staje za pašo na Rogli in koča, zavetišče za gozdne delavce na Pesku, ki gaje postavil 
zreški veleposestnik in lesni trgovec Vinter. Leta 1934 so na Rogli postavili tudi 

leseni stebrni stolp, visok okrog 10 metrov. Takrat je že bila koča na Pesku prirejena 

kot planinska koča, ki je privabljala vsako leto več turistov, ki so prihajali iz Zreč ali 

iz Oplotnice na Pohorje. Zanimiva so prerokovanja pisatelja Frana Mišiča, ko govori 

o koči na Pesku leta 1934.2" Prepričan je: "Da čaka to področje sijajna bodočnost s 
smučarskimi postojankami. Nekoč je stala na mestu sedanje koče na Pesku drvarska 

in pastirska koča; stari drvar Petruh je bil v njej gospodar, kjer so se srečevali 
vozniki, drvarji, oglarji in volarji cele okolice - bližnje in daljne. Toda vsa ta motivika 

PLANINSKA KOČA NA PESKU OKOLI LETA 1963 
Vir: Iz zasebne zbirke Lajh 

213 Dr. Franc Mišic, V Žaru in čaru šumovitega Pohorja, Maribor, 1934, str. 99. 
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izginja, saj so steklarne, plavži in fužine izginile. Drugo življenje gre poleti in 
pozimi čez Pesek, skozi njegovo kočo in njegove stare gozdove, pripadniki novega, 

belega zimskega športa." 

Med drugo svetovno vojno so bile koče in staje požgane, obe bajti gozdnih delavcev 
pod Roglo pa zrušeni in družini Petra Repasa ter Feliksa Uranjeka (kjer je danes 

Snežinka) izseljeni. Takoj po vojni je bila obnovljena koča na Pesku v prejšnji obliki 

in tudi koči obeh družin. Leta 1956 je bila koča na Rogli zopet obnovljena in je 

imela šest podstrešnih prostorov s 36-imi ležišči. Leta 1957 je kočo prevzelo v 
upravljanje Planinsko društvo Zreče, ki je kočo nekoliko razširilo in je bila odprta 

celo leto za pastirje, planince in gozdarje. Vzdrževanje koče je bilo za Planinsko 

društvo Zreče preobremenjujoče, zato je leta 1972 prevzela kočo Tovarna kovanega 

orodja Zreče, ki jo je obnovila. 

KOČA NA ROGU PRED IZGRADNJO ŠPORTNO-REKREA- 
CIJSKEGA CENTRA 
Vir: Iz zasebne zbirke Lajh 

Leta 1974 je vodstvo Uniorja naročilo študije za izgradnjo Rogle s smučišči in 
vlečnicami. V letih 1972 do 1974 so gozdno cesto iz Resnika na Roglo v dolžini 9-ih 

kilometrov razširili in utrdili. S tem ko so začeli cesto redno vzdrževati in pozimi 

plužiti, je postala Rogla dostopna ob vsakem vremenu. Dani so bili pogoji za alpsko 
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smučanje na obeh vlečnicah: Zlodejevo v dolžini 600 metrov in Uniorček v dolžini 
200 metrov. Leto 1976 je bilo prelomno za razvoj turizma na Zreškem Pohorju. 

Tega leta je bila na pobudo tovarne Unior naročena pri Urbanističnem inštitutu 
Ljubljana študija o možnosti za razvoj turizma na tem delu Pohorja. Naslednje leto 

je bil predložen dokončni osnutek, ki je bil osnova za izdelavo zazidalnega načrta za 
področje Rogle. Z dvema republiškima posojiloma, s sredstvi delovne organizacije 

Unior, ki je prispevala največ, ter s samoprispevkom občanov zreškega območja, je 
bila v naslednjih letih zgrajena asfaltirana cesta na Roglo po skrajšani poti brez 

večjih strmin. 

Osnutek izgradnje turističnih objektov je zajemal enotno ponudbo in povezavo med 

objekti v Zrečah, na Rogli in s kmečkim turizmom, kakor tudi povezavo z ostalimi 
turističnimi centri na Pohorju, predvsem s Kopami in Ribniško kočo, pozneje tudi 

z Mariborskim Pohorjem. Na podlagi teh izhodišč je bil v letih 1978/79 zgrajen v 

POGLED NA ROGLO V POLETNEM ČASU 
Vir: Unior d.d. - turizem 
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Zrečah hotel Dobrava in opravljena so bila začetna dela za hotel Planja na Rogli. 

Otvoritev hotela Planja na Rogli je bila leta 1980, hkrati pa tudi vlečnic Mašin žaga 

I in II. Pri izgradnji so bila kot sovlagatelji vključena vsa podjetja konjiške občine 
ter celjski podjetji Kovinotehna, izvajalec investicije Ingrad in tudi Comet Zreče. Pri 

investiciji je bil Unior udeležen s 70% denarnih sredstev. Tako je bilo stanje ob 
koncu leta 1981 naslednje: zgrajen je bil hotel Dobrava v Zrečah s 70-imi ležišči in 

300 sedeži, letno kopališče ob hotelu, nov nogometno-atletski stadion in trim steza. 
Na Rogli pa so končali osnovni objekt hotel Planja z 80 posteljami, v katerega je bila 

vključena tudi stara planinska koča z okoli 25 ležišči, z več restavracijami, z 
manjšim pokritim bazenom, savno, solarijem in z depandanso, več bungalovi ter 

vikendi podjetij konjiške in celjske občine, okrog 20 kilometrov tekaških prog, 

poleg že omenjenih vlečnic še Ostruščica I in II, ki so že lahko prepeljale 5000 
smučarjev na uro. 

V naslednjih letih je bilo končano asfaltiranje ceste do hotela Planja in 

parkirišča za približno 500 vozil, dograjene so bile vlečnice za začetnike, 
prenočitvene zmogljivosti v depandansah Jelka I in II ter 40 bungalovov s 

skupno 224-imi posteljami. Leta 1983 je bil zgrajen prizidek k hotelu Planja s 

SMUČIŠČE NA ROGU 
Vir: Unior d.d. - turizem 
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176-imi ležišči, dograjena samopostrežna restavracija z bistrojem. Postavljena 

je bila vlečnica Ostruščica III. V tem letu so začeli graditi več športnih objektov 

za športne in kondicijske treninge. Zgrajen je bil tudi športni stadion, ki je na 
višini 1500 metrov v Evropi prava redkost. V 80. letih so zgradili še nove 

vlečnice Jurgovo I in II, igrišča za tenis, košarko, rokomet ter odbojko. Tedaj je 
RTC Unior Rogla prevzel od Planinskega društva Oplotnica v upravljanje 

planinski dom na Pesku, ga obnovil in moderniziral cesto od hotela Planja do 
Peska. Leta 1987 je zrasla na Rogli večnamenska športna dvorana v velikosti 

2500 m2, nov sprejemni center in prostori za servisne dejavnosti, potrebne za 
tak center. Leta 1999 pa so zgradili tudi štirisedežnico. Danes je RTC Rogla 

uradno razglašena za klimatsko zdravilišče, ki omogoča uspešno zdravljenje 
predvsem bolezni dihal. 

STOLP V LEPEM, NARAVNEM OKOLJU ROGLE 
Vir: Unior d.d. - turizem 
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Zaradi vse večjega zanimanja turistov, pa tudi zdravja potrebnih ljudi, so leta 1992 

dogradili 12 vil, primerno vključenih v okolici hotela Dobrava v Zrečah. V 
hotelskem kompleksu so začeli razvijati zdravstveno termalno dejavnost, ki danes 

privablja domače in tuje goste. 

Kompleks Terme Zreče in Rekreacijsko turistični center IJnior Rogla sta postala ena 

največjih smučarskih in termalnih središč v Sloveniji s prednostjo ugodnejših 
vremenskih razmer in lahkega dostopa. Tudi lepota pokrajine, bogastvo pohorskih 

gozdov in širnih planjav s planinskim cvetjem in dobra povezava z dolino privablja 
vedno več ljudi, tako poleti kot pozimi. Športno rekreacijski turizem, vrhunska 

zdraviliška nega, mladinski turizem ter priprave za različna športna tekmovanja 
imajo tu idealne pogoje. 

Za Zreče in Zreško Pohorje pa predstavljata Terme Zreče in RTC Unior Rogla 

dodatna delovna mesta, živahnejši kulturni utrip in odpiranje v svet.214 

TERME ZREČE 
Vir: Unior d.d. - turizem 

214 Jože Višnjer, Zreče včeraj in danes, Ob proglasitvi mesta Zreče, 1987. 
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Kmečki turizem - dopolnilna dejavnost kmečkega 

gospodarstva na Zreškem Pohoiju 

Zametki kmečkega turizma so se pojavljali že med obema vojnama, dokončno pa je 

dejavnost uzakonil obrtni zakon iz leta 1973. Po tem zakonu kmečka družina 

sprejema goste in izletnike na daljše ali krajše bivanje ter jim nudi prenočevanje, 

hrano, pijačo in drugo. S to dejavnostjo se sme ukvarjati le kmetijsko in turistično 
urejeno kmečko gospodarstvo, na katerem sta kmetijska ali gozdarska proizvodnja 

glavni dejavnosti. Turistično urejenost pa je opredeljeval posebni pravilnik o 

urejenosti prostorov za prenočevanje gostov ter za pripravo hrane. Turistična 

kmetija, ki izpolnjuje pogoje pravilnika, ima pravico do zaščitnega znaka 

(stilizirano prerezano jabolko). Z izobraževanjem kmečkih gospodinj in 
gospodarjev in s strokovnim svetovanjem pri urejanju in prenavljanju domačij so se 

ukvarjali predvsem pospeševalci kmetijskih zadrug ali gozdnih gospodarstev. 

V Zrečah so od leta 1991 zaradi spremenjenih pogojev gospodarjenja in 
preoblikovanja gospodarstva začeli vzpodbujati intenzivnejši razvoj turizma, 

kmečkega turizma in spremljajočih dejavnosti. V okviru kovinarske šole so 
ustanovili celo Šolo za gospodinjske storitve Zreče. Nova oblika izobraževanja je na 

območju s hitro rastočim razvojem turizma in gostinstva postala pomemben 
dejavnik obetajoče gospodarske usmeritve.215 

Leta 1997 je bilo ustanovljeno Združenje turističnih kmetij Slovenije, ki želijo s 

skupno promocijo predstaviti podeželje z odličnimi možnostmi za preživljanje 

prostega časa. Sprehodi v naravo, kolesarjenje, mir, sprostitev, okusna in zdrava 
hrana na eni strani ter neposreden stik z naravo, z bogato kulturno dediščino in s 

tradicijo kmečkega življenja, v našem primeru povezano s turističnima središčema 

Terme Zreče in RTC Unior Rogla, na drugi strani, so dovolj dobro zagotovilo za 

zadovoljstvo obeh - turističnih obiskovalcev in gostiteljev. To predstavo o kmečkem 
turizmu lahko strnemo z mislijo Matjaža Kocbeka, da termalni vrelci popotnika 

215 Enciklopedija Slovenije, 5. del, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1991; Jože Košir, Nova oblika 
izobraževanja je zelo pomembna, 20 let Kovinarske šole, Otvoritev šole za gospodinjske storitve Zreče, 
Zreče, 1996. 
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prenovijo in okrepijo, obiski neštetih kulturnih spomenikov ali prireditev pa 
človeka notranje obogatijo. 

Na Zreškem Pohorju so uspešne turistične kmetije, kjer kmečke gospodinje že 
dolga leta vedo, da v njihove lonce gredo samo zdravi in sveži pridelki, da se pije le 

odlično vino, vedo tudi, kaj je dobra postelja ter da je spanje na kmetiji spanje brez 

prebujanja ter vstajanje brez glavobola. Počitnice na kmetiji so preprosto drugačne 
počitnice. Na omenjenem področju je več turističnih kmetij. V katalogu turističnih 

kmetij lahko o zreškem področju med drugim preberemo: 
• Turistična kmetija Urška v Križevcu pri Stranicah leži v objemu zelenega Pohorja, 

na griču ob gozdu, s pogledom na Slovenske Konjice in na Dravinjsko dolino. 
Lastnica Vilma Topolšek je tudi predsednica Združenja turističnih kmetij Slovenije. 

• Pravi počitek in dobre jedi obljublja kmetija Kardun, bolj znana pod imenom 

Vinotoč Ančka, ki je tako rekoč v Zrečah, a vendarle na samem, sredi travnikov, ob 

gozdu nad gričkom. 
• Privlačno kmetijo Ramšak, s precejšnjo tradicijo ukvarjanja s turizmom, najdemo 

na Padeškem Vrhu, od koder imajo turisti le kratek sprehod do Rogle. 
• Pri Pačnikovih (Spodnji Vidmar) v vasi Resnik so imeli že v daljnih časih v hiši 

gostilno, pred leti so se oprijeli še turizma. Od njih vodijo turistične smeri na Roglo, 

k Lovrenškim jezerom, do slapa Šumika in Črnega jezera. 

• Turistična kmetija Medved leži sredi idilične visokogorske vasice Skomarje. Njuna 

lastnika Terezija in Jože Kovše zagotavljata gostom poleg dobrega počutja tudi 

hrano, pripravljeno po receptih prababice in babice. 

• Na obrobju vasice Skomarje je kmetija Arbajter z jelenjo in ovčjo farmo. Kmetija 
poleg naravnih danosti nudi jedi iz divjačine in jagnjetine. 

• V bližini Arbajterjeve domačije več kot desetletje kraljuje turistična kmetija 
Ločni kar. 

• V kraju Resnik je kmetija Kovše - Kočnik, kjer se vseh šest članov družine ukvarja 
s turizmom.216 

Za vse turistične kmetije je značilna vsestranska in bogata ponudba ter znana 
pohorska gostoljubnost. 

Slovensko podeželje, Katalog turističnih kmetij. Izdalo Združenje turističnih kmetij Slovenije, 
Ljubljana, 2000. 
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XIV. KULTURNO DOGAJANJE IN DRUGE 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI ZREČE 

Na društvenem področju je bila po drugi svetovni vojni v Zrečah pomembna uredba 
in pozneje zakon Ministrstva za notranje zadeve DFJ (Demokratična federativna 

Jugoslavija) o dovoljenju delovanja in ustanavljanja društev ter organizacij. 

Potrjevanje društvenih pravil za današnjo občino Zreče je bilo v pristojnosti 
organov za notranje zadeve okrožnega ljudskega odbora. 

Že uveljavljena društvena dejavnost, predvsem tista, ki je obstajala pred 6. aprilom 
1941, se je hitro obnavljala. Med prvimi se je na novo registriralo kulturno društvo, 

ki je takoj po vojni obnovilo svoje delovanje. Preimenovalo se je v Delavsko 

prosvetno društvo Svoboda Zreče. V prvih desetih letih sta nastali tudi telesno 

kulturno društvo Partizan Zreče in Društvo Ljudske tehnike Zreče. Ob tem ne 
smemo prezreti, da so v zreški šoli in na podružničnih šolah pri Sv. Kunigundi (do 

leta 1953 Gorenje), Resniku in Skomarju ustanavljali številne krožke: kulturno 
umetniške, telesno kulturne in tehniške. 

V vseh obdobjih zgodovine Zreškega Pohorja sta materialna in duhovna kultura 

posegali v človekovo življenje in ga bogatili. Obe sta bili tudi med seboj povezani, 

čeprav v razvoju nista bili nujno skladni. Vsekakor pa je kultura vplivala in še sedaj 
nujno učinkuje na razvoj materialne proizvodnje. Vplivi in učinki so vidni v vseh 

porah življenja prebivalcev, vključno z uspešnostjo zreškega gospodarstva. Vendar 

se ta kultura v vseh oblikah (zborovsko petje, dramska in likovna umetnost, folklora 
in tako dalje) označuje kot ljubiteljska (amaterska) kultura in je zato vrednostno 

nevtralna. Čeprav jo vedno ustvarja in oblikuje veliko ljudi, so se med njimi, vsaj v 

novejši zgodovini Zreč z okolico, uveljavili predvsem naslednji navdušenci z 
odličnimi organizacijskimi sposobnostmi, ki jih je potrebno obelodaniti: Kari 

Mravljak, Konrad Sodin, Vladko Mohorič, Nančka Ravnjak, v najnovejšem obdobju 

pa to področje s pretanjenim občutkom, smislom in novimi idejami zaznamujejo 
predvsem nekateri člani, ki delujejo v številnih sekcijah KIJI) Vladko Mohorič Zreče 

(prej DPD Svoboda Zreče). Z angažiranjem številnih Zrečanov vseh generacij 

bogatijo kritičnost duha, presojanja in okusa kulturnega razvoja v občini, pa tudi v 
širšem slovenskem prostoru. 
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Društva so nastajala tudi na drugih področjih. V začetku leta 2000 je na območju 

občine Zreče delovalo skupno že 42 društev s področja kulture, športa, turizma, 

gasilstva, humanitarnih dejavnosti, različnih področij tehnike in drugih interesnih 

dejavnosti.217 

TABELA DRUŠTEV V OBČINI ZREČE V ZAČETKU LETA 2000 

Društvo I*redsednik 
1 Amatersko gledališče Ji IRIJ V< )l)()VNIK" 1 >aniel ()plotnik 
2 ('ebelarsko društvo Slavko Jerovšek 
3 Društvo ljudske tehnike Dušan Kotnik 
4 Društvo prijateljev mladine 1 .udvik (lačnikar 
.S 1 )ruštvo upokojencev Maks Padežnik 
6 Gobarska družina K< >S TANJI VKA Jože Kovše 
7 Karitas Marija Kovačič 
H Kinološko društvo Srečko Založnik 
9 Kolesarski klub 1« )(il A - sekcija '/.reče Jože Plan ki 
10 Košarkarski klub Kogla - Atras Koman Matavž. 
1 1 Krajevno /.druženje '/.veze borcev N( >B Slane Pirnat 
12 Kulturno umetniško društvo "Vladko Mohorič" Zdrav ko Ivačič 
13 1 ovska družina Vckoslav Marzidovšek 
14 Pevski /bor "Jurij Vodovnik" 1 .ojzka Sprajc 
15 Nogometni klub 1 INK >l< l ilip CJorjup 
16 ()bčinsko /druženje slovenskih častnikov Ivan Pavlič 
17 ( Klbojkarski klub ('()MIT( ženske) Ivo Olup 
IS ()rganizaeija rdečega križa Viktor Kancler 
19 1'laninsko društvo Marjan Grosman 
20 Pohorska konjenica Miro Pukl 
21 Prostovoljno gasilsko društvo Jože Košir 
22 Kad i o klub S59 DIHJ Boris Podvršnik 
23 Kadioklub S59 DXl I AKt i sekcija Zreče Jože C >nič 
24 Snovvboard & surl klub K( K il .A Bojan Pijavž 
25 Strelsko društvo ('< )MI T Marjan Kotnik 
26 Šolsko športno društvo 1« K il A 1 >raj»o Vrhovšek 
27 taborniško društvo 1« >1) /I I LNA 1« K il .A ("hristian Kušnik 
28 TALKVON-DO klub 1 >raj»o Crešnar 
29 Turistično društvo I .ojzka Sprajc 
30 VIVA - društvo za življenje Jože Soršak 
31 /druženje šoferjev in avtomehanikov Jože Cuk 
1 >mšiv;t v KS Stranice v letu P>99 

1 >ruštvo Predsednik 
1 Društvo upi)kojencev Melhior Ki>nec 
2 Kulturno umetniško društvo "Konrad Sodin" Lidija Kline 
3 Mladinaski klub Petra Kolar 
4 Prostovoljno gasilsko društvo Maks Brcčko 
5 l uristično olepševalno društvo Metka l ijavž 
6 Združenje zveze borcev Ivan Tinče 

Društva v KS Gorenje, Kcsnik in Skomarjc v letu 19 99 
1 )ruštvo Predsednik 

1 Kulturno društvo "Janez Koprivnik" Gorenje Marija ( rešnar 
2 Prostovoljno gasilsko društvo Gorenje I ranc RavniČan 
3 Turistično društvo "Pl .< )JA" Gorenje. Kcsnik, Skomarjc Marjan Močivnik 
5 Mladinski klub S komarje 1 i .11 Iv. K.I\ 111,1 k 

Vir: PTIC Zreče, januar 2000 

217 Priloga programu prireditev v občini Zreče, januar 2000 
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Zborovsko petje in dramska dejavnost 

V glavnem je za ves povojni čas v občini Zreče na kulturnem področju značilen 
poudarek na zborovskem petju in dramski dejavnosti. Oboje je bilo razgibano že v 

stari Jugoslaviji in kruto prekinjeno med drugo svetovno vojno, ko je društveno 

življenje nasploh skorajda zamrlo. Nekaj pevcev je doletela mobilizacija v nemško 

vojsko, drugih v izgnanstvo. Mnogi se niso več vrnili. Slovenska pesem je zamrla 
tudi v cerkvi, pevci niso hoteli peti nemških pesmi; raje so se odločali za latinsko 

petje, dramsko dejavnost pa so med vojno opustili. 

MEŠANI PEVSKI ZBOR ZREŠKEGA KULTURNEGA DRUŠTVA 
29. SEPTEMBRA 1946 
Vir: arhiv KUD Vladko Mohorič Zreče 

Po vojni se je pevski repertoar, ki je do tedaj vseboval predvsem narodno in umetno 
pesem, dopolnil s partizansko borbeno pesmijo. Kulturno društvo, ki se je leta 1949 

na novo registriralo in preimenovalo v DPD Svoboda Zreče, je ob pevskem zboru 
ponovno oživilo tamburaški orkester in dramsko dejavnost. Od spevoiger so izvedli 

delo Kovačev študent, Čevljar in vrag in še katero, od dramskih del pa Gospo 

ministrico, Raztrgance, Vasovalce in še mnoge druge. 

Po odhodu zborovodje Vladka Mohoriča na novo službeno mesto v Maribor (1958) 

je v zreškem kulturnem društvu nastopilo osemletno obdobje manj aktivnega dela. 
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Ostal je le moški del pevskega zbora (zborovodja se je vračal na vaje iz Maribora), ki 

je nadaljeval tradicijo zborovskega petja v Zrečah. Leta 1965, ob 30-letnici obstoja, 

je zbor štel 24 pevcev. Tega leta so posneli štiri pesmi za radijsko oddajo "Za našo 
vas". Iz njihovega programa za leto 1967 je zanimiva 5. točka, ki pravi: "Vsak pevec 

je dolžan s svojim življenjem čuvati ugled zbora. Voditi ga mora pravilo, da je član 

društva, ki širi kulturo in poslanstvo splošnega kulturnega izobraževanja. V 
njegovem srcu naj bo vedrina - veselje in ljubezen do slovenske pesmi." V tem letu 

je bilo v Zrečah prvo medobčinsko pevsko srečanje z 12-imi nastopajočimi zbori. Že 

naslednje leto je bilo zboru ponovno zaupano organiziranje medobčinskega 
pevskega srečanja. Istega leta je začel delovati tudi dekliški pevski zbor pod 

vodstvom Darinke Mohorič. 

MOŠKI PEVSKI ZBOR DPD SVOBODA ZREČE, V SEDEM- 
DESET/H LETIH '20.STOLETJA 
Vir: Iz zasebne zbirke Lajh 

Vladko Mohorič je vodil pevski zbor DPD Svoboda Zreče vse do leta 1973, ko je njegovo 

pot prekinila prezgodnja smrt. Njegov opus na področju zborovskega petja je kljub 
razmeroma kratkemu življenju velik in nepozaben, zato so člani društva DPD Svoboda 

Zreče oktobra 1997 na svoji skupščini sklenili društvo poimenovati po njem in s tem 

počastiti njegov dolgoletni trud ter njegovo nepozabno delo. Njegov naslednik, Franci 
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Kovač iz Kamnice pri Mariboru, je nadaljeval uspešno in kvalitetno zborovsko petje. 
Medtem so v društvu ustanovili še ženski pevski zbor (1978) in nekaj let kasneje (1983) 

oba povezali v mešani pevski zbor. Od leta 1981 redno deluje v društvu tudi otroška 

gledališka skupina, dejavnost pa so razširili še na številna druga kulturna področja.21" 

Leta 1997 so člani mešanega pevskega zbora zapustili skupno društvo in ustanovili 

svoje pevsko društvo Jurij Vodovnik. Občasno ženski del zbora nastopa tudi kot 
ženski pevski zbor, v njihovem okrilju pa deluje tudi skupina ljudskih pevk "Pevke 

z Brinjeve gore". Mešani pevski zbor redno sodeluje na območnih revijah pevskih 
zborov ter nastopa v Zrečah in v drugih krajih. 

Mlajši pevci, predvsem tisti, ki so nekoč prepevali v šolskih pevskih zborih, so že v 

naslednji sezoni popolnili praznino, nastalo s prestopom pevcev v novo društvo, in 

tako omogočili nadaljevanje več kot 60-letne tradicije odraslega zborovskega petja 

v najstarejšem zreškem kulturnem društvu. Zbor v novi zasedbi se je že na prvem 
nastopu na območni reviji odraslih pevskih zborov leta 2000, kot edini z območja 

nekdanje konjiške občine, uvrstil na medobmočno revijo odraslih pevskih zborov. 

Od leta 1973 deluje v Zrečah na področju dramske dejavnosti še eno kulturno društvo - 

Amatersko gledališče Jurij Vodovnik. Njegovo jedro je odrasla gledališka skupina, člani pa 

kot igralci, napovedovalci in voditelji sodelujejo tudi na drugih področjih kulturne 

ustvarjalnosti v zreški občini, najpogosteje skupaj s člani KUD Vladko Mohorič. 

Skoraj ves povojni čas so h kulturnemu utripu mesta Zreč in njegove prepoznavnosti 
v širšem okolju pomembno prispevali tudi šolski pevski zbori, še posebej mladinski 

218 KUD Vladko Mohorič Zreče (od 1949 do 1997 kot DPD Svoboda Zreče) je osrednje in najstarejše 
kulturno društvo v občini Zreče, ki ima svoje korenine v letu 1932. Sedanje ime ima po zreškem 
organistu in pevovodji Vladku Mohoriču (1914-1973). V svojih vrstah združuje več kot 150 članov, 
organiziranih v enajstih sekcijah: mladinski pevski zbor OŠ Zreče, mešani pevski zbor, vokalna 
skupina DUST, folklorna skupina, otroška gledališka skupina, odrasla gledališka skupina, sekcija za 
ohranjanje kulturne dediščine, ansambel Pohorci, ansambel Fantje izpod Rogle, zabavni ansambel 
DUST in foto-video sekcija. Posamezne sekcije se redno uvrščajo na različna tekmovanja in revije in 
na njih prejemajo tudi najvišja odličja. 
Društvo je tudi pobudnik in soorganizator založniške dejavnosti s področja kulture (Igor Cvetko: "Jest 
sem Vodovnik Jurij", 1988; M Ferle, M. Šifrer: "Skomarje", 1991; CD: "Pesmi iz koša", 1998; pesmarica: 
"Pesmi iz koša", 2001; 4 kasete in 1 CD ansambla Fantje izpod Rogle). 
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OTROŠKA GLEDALIŠKA 
SKUPINA DPD 
SVOBODA ZREČE, 
SEZONA 1986/87, 
PREDSTAVA "ČAROBNI 
PISALNI STROJČEK" 
Vir: KUD Vladko Mohorič 
Zreče, Zdravko Ivačič 

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE: PRIKAZ MLAČVE V 
SKLOPU PRIREDITEV "PRAZNIKI OB KMEČKIH 
OPRAVILIH", ZREČE, JULIJ 2000 
Vir: KUD Vladko Mohorič Zreče, Zdravko Ivačič 

pevski zbor OŠ Zreče, ki redno sodeluje na republiških revijah v Zagorju in na Celjskem 
pevskem festivalu in je v zadnjih letih pod vodstvom zborovodke Darinke Ivačič na teh 

najpomembnejših tekmovanjih osvojil že vrsto najvišjih priznanj. Manjši moški pevski 

zbor deluje tudi v okviru zreškega gasilskega društva. 
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Kulturna dejavnost v okoliških krajih 

Tudi v vaseh Zreškega Pohorja je takoj po vojni znova oživelo kulturno življenje. 

Sprva so kulturno dejavnost oživljali prosvetni delavci v šolah s pomočjo domačinov 

- navdušencev, ki so želeli ohranjati stara izročila in poglabljati lastno kulturo. 
Povezovali so se v društvih. To je bila skupina ljudi s skupnimi cilji, ki so delovali 

po določenih pravilih društev. Tudi pri Sv. Kunigundi je bila že leta 1945 pod 
vodstvom učitelja Antona Podvršnika ustanovljena igralska skupina, ki še ni imela 

svojega imena. Šele njegov naslednik, učitelj Pevec, ki je prevzel skupino in bil tudi 
sam navdušen, ji je dal ime po rojaku Janezu Koprivniku. S tem je Koprivnikovo 

ime obudil od mrtvih, da je ponovno zaživelo.219 Nastopali so večkrat na leto, v 

domači šoli, gostovali so v Zrečah, na Keblju, Oplotnici, Skomarju, v Slovenskih 
Konjicah, Ločah, v Vitanju, na Stranicah. Igrali so predvsem takšne igre, ki se jih je 

dalo izvesti na skromnejših odrih na podeželju, kot so na primer Linhartova 
Zupanova Micka, Ženina iz Amerike, Finžgarjeve Razvaline življenja in mnoge 

druge. Društvo Janez Koprivnik si je zastavilo nalogo obujanja starih običajev, na 
primer kolin, vasovanja, novoletnega petja, bedenja pri mrliču in drugo. Društvo je 

še danes zelo aktivno, saj člani pripravijo vsaj enkrat na leto kakšno dramsko delo; 
najraje igrajo dela iz kmečkega življenja in običajev. Leto 2000 pomeni za društvo 

veliko pridobitev, saj so z novim Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje 
pridobili tudi kotiček za svoje delo, ki jim bo omogočil požlahtniti in prevrednotiti 

njihov duhovni entuziazem. 

Zanimiv je podatek, da je že na začetku tridesetih let 20. stoletja deloval na 

Skomarju tamburaški zbor s 5 do 6 člani. Prebivalci Skomarja so imeli prav tako 

svojega izdelovalca harmonik. Jernej Ravnjak je izdeloval "frajtonarce". Nanje se je 

podpisoval z imenom Batholomeus. Za izdelavo harmonike je potreboval približno 

dva meseca, cena pa se je merila s ceno dveh krav. Najbolj znan harmonikar v 

219 Janez Koprivnik, rojen 1849 pri Sv. Kunigundi, umrl leta 1912; šolnik, vzgojitelj in pisatelj. Končal 
učiteljišče v Mariboru, kjer je v glavnem učiteljeval. Leta 1888 postal profesor na mariborskem 
učiteljišču, poučeval prirodopis ter fiziko do upokojitve leta 1909. Napisal številne članke in razprave 
ter nekaj knjig, med katerimi so najpomembnejše Domači vrtnar, Gluhomutec, Lukežev Miha in 
Pohorje. Bil je rojen prirodoslovec, zato je vse življenje preučeval kamenine, rastline in živali. Podatke 
povzel: Anton Gričnik, Hvalnica Pohorju- zbornik, Ljubljana, 2000.). 
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CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI NA GORENJU 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 

začetku 20. stoletja je bil nedvomno Jurij Kovše, po domače Vodovnik. Baje je skoraj 
vsak dan igral v skomarski gostilni, dokler je še ta obstajala. Nekoč znani 

harmonikarje bil tudi Ivan Pačnik, po domače Vidmar, doma z bližnjega Resnika. Z 

brati so leta 1947 ustanovili Ansambel bratov Vidmar. Po drugi svetovni vojni so 
Skomarjani doživeli prvi večji kulturni krst, ko so 11. marca 1951 igrali Linhartovo 

Županovo Micko. V odmorih so peli pesmi domačina Jurija Vodovnika. Že naslednji 

mesec so igrali otroško igro Tinče in Binče in delo Raztrganci. V šolski kroniki piše, 
da so tri dramska dela v eni pomladi odtehtala toliko kot prosvetno izobraževani 

tečaji v prejšnjih dveh letih. Predvsem mladi iz Skomarja so imeli veliko zanimanje 
in veselje za sodelovanje pri dramski sekciji. Že leto kasneje so igrali Nušičevo 

komedijo Navaden človek. Tudi skomarski pevski zbor je bil dolgo znan daleč 

naokrog. Leta 1954 je štel 35 pevk in pevcev, ki so nastopali na domačem odru in 
okoliških krajih. Danes je njegov obstoj vprašljiv, saj je v zadnjih letih število članov 

močno upadlo. V letih 1997/98 je v zboru pelo le še 7 do 10 članov, ki pa so v 
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glavnem sodili v starejšo generacijo. Med mladimi pa ni več zanimanja za zborovsko 

petje.220 Ponovna oživitev kulturne dejavnosti je na Skomarju nastopila z obnovo 
Skomarske hiše, kmečke hiše iz leta 1803, v kateri so začeli kulturne prireditve 

oživljati člani KUD Vladko Mohorič Zreče, ki občasno uspejo pritegniti tudi 

domačine. V hiši redno prirejajo literarne večere s skupnim naslovom "Jaz 'mam en 
stari znucan koš". Na novo pa so v okviru Mladinskega kluba Skomarje ustanovili še 

folklorno skupino. 

Kulturno društvo imajo tudi na Stranicah. Ob zadnji registraciji so ga poimenovali 
po enem najaktivnejših kulturnih delavcev na območju nekdanje občine Slovenske 

Konjice, Konradu Sodinu. Žal je dejavnost v zadnjih letih nekoliko zamrla in letno 
pripravijo le eno ali dve kulturno družabni prireditvi, le skupina ljudskih pevcev 

neumorno nadaljuje delo in se vključuje tudi v kulturno dejavnost v drugih krajih 
občine in izven nje. 

Ohranjanje kulturne dediščine 

V zadnjem desetletju so v občini Zreče namenjali posebno pozornost ohranjanju in 

obnavljanju materialne kulturne dediščine, predvsem sakralnih spomenikov, 

Ošlakove kovačije in Skomarske hiše, pomembna pa so tudi ponovna prizadevanja 

na področju oživljanja in ohranjanja najrazličnejših obrti in običajev, ljudskih 
pesmi in plesov. 

V okviru KUD Vladko Mohorič Zreče že več let uspešno deluje sekcija za ohranjanje 

kulturne dediščine, v zadnjih letih pa tudi folklorna skupina. Ob nastanku, leta 

1996, je imela 25 plesalk in plesalcev, v naslednjih letih pa se je trdno zasidralo 21 
aktivnih članov, ki ohranjajo tradicijo folklornih plesov in običajev predvsem s 

področja Pohorja. Skupaj s sekcijo za ohranjanje kulturne dediščine ohranjajo 
kmečke običaje v okviru prireditev s skupnim naslovom "Prazniki ob kmečkih 
opravilih" (košnja, žetev, mlačev, kožuhanje, trgatev). Se posebej pa so ponosni na 

2211 Kronika državne osnovne šole Kunigunda na Pohorju; Anton Gričnik, Zapisi in pričevanja sejalcev, 
Kronika župnije Sv. Kunigunde na Pohorju, 1989 stran 814-818; Šolska kronika osnovne šole 
Skomarje; Etnološka raziskovalna delavnica, Skomarje, 1998. 
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njihov "pohorski ples", izvajan na način, kot so ga nekoč plesali prav na Zreškem 

Pohorju. Poimenovali so ga "Klobuk na glavo djali, se mer'no nasmejali". Skupina 
je imela v razmeroma kratkem obdobju okrog sto nastopov doma in v tujini. Še 

posebno se veselijo prijateljev iz slovaškega mesta Hlohovec, s katerimi so stkali 
trdne prijateljske vezi. 

Nova cerkev v Zrečah 

Velika pridobitev v povojni zgodovini sakralnih spomenikov v Zrečah je bila 

nedvomno izgradnja nove cerkve Vstalega zveličarja. Ob starodavni zreški cerkvi sv. 

Egidija, katero omenjajo viri že v 12. stoletju, je vzniknila nova cerkev. Dne 10. 

aprila 1988 jo je posvetil mariborski škof Franc Kramberger.221 Ob tej priliki je 
poudaril, da se je uresničila 80-letna želja zreških vernikov in zaključil, da so v 
zadnjih dvajsetih letih Zreče, po izročilu posvečene s stopinjami sv. bratov Cirila in 

Metoda iz Soluna, prerasle v pravo mesto. Želja po novi, večji in sodobnejši 
župnijski cerkvi je v tem novem in lepem mestu postala resničnost. 

NOTRANJOST CERKVE VSTALEGA ZVELIČARJA V ZREČAH 
Vir: Foto Zdravko Ivačič 

221 O tem dogodku je zapisano v župnijski kroniki Zreče; obsežen članek je v Družini, 17. 4.1988. 
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Mlademu mestu je ustrezala tudi nova cerkev, ki pa se skladno zrašča v okolico ob 

stari župnijski cerkvi. Ta je "s svojim zvonikom prevladujoča", tako še naprej 

soustvarja slovensko pokrajino. Arhitekt Ivan Prodan je poudaril: "Stara in nova 

cerkev v sedanji obliki pomenita novo kvaliteto v prostoru." Zato opozarja, da je 
stara cerkev v primerjavi z novo res majhna, temna, hladna, je pa neminljiva 

vrednota. Ta cerkev je namreč pomemben spomenik romanske arhitekture pri nas, 
njeni začetki pa segajo daleč v 13. stoletje. Ni pomembna zaradi svoje starosti, 

temveč zaradi arhitektonskih prvin, katerih govorico še danes dobro razumemo. 
Skupaj z arhitektom Tonetom Žlausom, akademskim kiparjem Stanetom Jarmom 

in ob pomoči velikega števila drugih izvajalcev sta uspešno zasnovala prostor, v 

katerem naj bi se vsak vernik ali tudi naključni obiskovalec počutil prijetno in 

domače, hkrati pa prostor doživel kot božjo hišo. 

Z veliko požrtvovalnostjo prebivalcev Zreč in nekaterih dobrotnikov so novo cerkev 

obogatili z novimi orglami. Izdelali so jih strokovnjaki v orglarski delavnici Antona 

Škrabla. Orgle v župnijski cerkvi v Zrečah so izdelane po mehanskem in 

elektronskem sistemu s tremi manuali, z dvajsetimi pojočimi registri ter imajo 
1296 piščali. Največja piščal meri okrog 2,5 metra, najmanjša pa le nekaj 

milimetrov. Glavna piščal in piščali v pozitivu so izdelane po klasičnem mehanskem 
sistemu, v kombinaciji z elektromagneti, ter postavljene v ohišje orgel. Igralnik je 

samostojen in postavljen pred ohišje orgel. Prednost take strukture igralnika je, da 

ima tretjo klaviaturo, ki povezuje glavne piščali, hkrati pa omogoča organistu hitro 

izvajanje na vseh treh manualih. 

Orgle so uporabne ne le za spremljanje ljudskega petja, ampak tudi za zahtevnejše 

zborovske literature in za izvajanje velikih orgelskih mojstrovin. Posebnost zreških 

orgel je v tem, da se uvrščajo med prve v Sloveniji, ki imajo dvakratno registrsko 

trakturo (mehansko in električno). To omogoča organistu hitro, enostavno in 
neomejeno število kombinacij na igralniku. 

Forma viva 

Forma viva v Zrečah je nastala s tradicijo kovaškega delovanja, ki je imelo vedno 

značilen odnos kovačev do oblikovanja. Na osnovi sodelovanja akademskega kiparja 

Vasilija Četkoviča in direktorja Uniorja, ing. Marjana Osoleta, so bili postavljeni 
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mejniki novega kulturnega razvoja v kraju. Želja po izraziti likovni metodi, še bolj 

po metodi podajanja likovnih stvaritev ljudem tega kraja, bližnje okolice in vsem 
tistim, ki jih pot zanese v ta kovaški kraj, je pogojevala nastanek te oblike 

obveščanja o likovni ustvarjalnosti, da pride kipar v Unior med kovače in uporabi 
jeklene izdelke za svoje nadaljnje delo. Hkrati ta gesta zgovorno priča o duhovni 

pripravljenosti in osveščenosti ljudi za sprejemanje teh dobrin in podporo 
njihovemu nastajanju. 

SKULPTURA KIPARJA VASILIJA ČETKOVIČA 
Vir: arhiv KUD Vladko Mohorič Zreče, 
Zdravko Ivačič 

Tako je bila v temeljih zastavljena zamisel o formi vivi, ki naj bi se spontano 
razvijala z določenim programom. Prišlo je do dogovora med predstavniki tovarne, 

kiparjem Četkovičem, Zveze kulturno prosvetnih organizacij Slovenske Konjice in 
kulturnim društvom DPD Svoboda Zreče ter predstavniki Cometa Zreče o 
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ustanovitvi odbora za vodenje forme vive. Sestavili so tudi pravilnik dela. Prvim 

plastikam Vasilija Četkoviča so se pridružile še stvaritve akademskih kiparjev Moma 

Vukoviča, Toneta Lapajneta in Dušana Tršarja. Sodobne plastike, zasnovane v skladu 

z materiali, ki so bili na voljo kiparjem, imajo še danes v Zrečah posebno nalogo. S 
svojo estetsko vdanostjo vplivajo na okolje, kjer so postavljene. Z vsebinsko 

sporočilnostjo opravljajo dolgoročno kulturno akcijo v pritegovanju ljudi k 
razmišljanju in sprejemanju vsebine umetniških del. S svojo obliko posegajo v 

prostorske odnose kraja, ki je vedno znal ceniti urejenost in značajnost takšne 
ureditve, ki je plod človekovega razuma in rok. Vsi avtorji, ki so ustvarili plastike, 

so iskali vsebinsko zvezo z najmočnejšo dejavnostjo tega kraja - s kovaštvom in 

izdelovanjem brusov. Namen forme vive v Zrečah ni bil v enotnem likovnem izrazu 
vseh avtorjev, ampak so želeli doseči čimbolj raznoliko govorico in čim širši obseg 

izpovednih razsežnosti v različnih delih. Z nastajajočo formo vivo se je kraj Zreče 

uvrstil med tiste redke centre, ki so skrbno načrtovali razvoj kulture in duhovno 

osveščanje ljudi ob hkratno naraščajočem osebnem in družbenem razvoju 
blagostanja.222 Ta oblika likovnih predstavitev je bila v poznejših letih žal opuščena, 
ena skulptura je zaradi prepozne zaščite celo propadla, in krasi naslovnico knjige. 

Ljudska tehnika Zreče - eden najuspešnejših delov Zveze 

za tehnično kulturo Slovenije 

Po drugi svetovni vojni je bil osnovni cilj, usposobiti številne mlade z ustreznim 
tehničnim znanjem na posameznih področjih ljubiteljske tehnike, kot so 

radioamaterstvo, avto-motorizem in še vrsta drugih. Mnogim so bila osnova za 
kasnejše tehnične poklice, kijih je družba v tedanjem procesu hitre industrializacije 

zelo potrebovala. 

Eno najstarejših društev Ljudske tehnike v Sloveniji, po letnici ustanovitve in med 

najaktivnejšimi, je v občini Zreče. Ustanovljeno je bilo septembra 1950, z namenom 

222 Forma viva Zreče 1973-1975, katalog izdal odbor za vodenje forme vive Zreče. Plastike napravljene 
v Zrečah: Vasilij Četkovič, Jedro 1973, jeklo, Jedro 1974, jeklo, Objekt brusov 1974, beton, Objekt 
asociacija 1974, železo in jeklo; Tone Lapajne, Kovaški stroj kuje pesem dela, hrastovina in jeklo, 1975; 
Dušan Tršar, Objekt v modrem, jeklo 1975; Momo Vukovič Makova kompozicija, 1974, Jabolko, 1975, 
jeklo. 
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seznaniti ljudi z dosežki tehnične kulture in jih usposobiti v uporabi moderne 

tehnike: v elektrifikaciji, industriji, motorizaciji in v kmetijstvu. Že na samem 
začetku je društvo Ljudske tehnike beležilo na področju tehničnega izobraževanja 

prebivalcev Zreč in širše okolice za tedanje razmere velike uspehe . Člani so se 
zbirali v posameznih krožkih. Leta 1955 so že razpolagali s svojim prostorom - 

leseno barako. Nekaj let kasneje so pridobili klubsko sobo nad kino dvorano do 

izgradnje novega doma Ljudske tehnike leta 1973. Novi dom je bil velika pridobitev 
za kraj Zreče z okolico, saj so novi prostori (avtomehanična delavnica, strojna 

delavnica, prostori za krožke, klubski prostori) omogočali bolj raznoliko in bolj 

kvalitetno delo. 

Pionirji v ustanavljanju in rasti društva so bili: predsednik iniciativnega odbora, 

Franc Grosičar; Ivan Detiček, ki je bil prvi predsednik društva Ljudske tehnike 

Zreče; Ludvik Kidrič, Oto Ravnjak, Ivan Umnik, Bojan Časi, Štefan Grosman, 
Bogomil Vogelsang, Ljubo Krančan in mnogi drugi. Ob 50-letnici društva so 

imenovali tudi častne člane: Roberta Jedlovčnika st., Rudija Oplotnika st., Bojana 

Časla, Henrika Oroža, Jerneja Kapuna st. in Borisa Podvršnika st. 

Življenje se je spreminjalo, prav tako delo v društvu Ljudske tehnike v zadnjih 30- 
letih prejšnjega stoletja. Člani so veliko storili pri delu z mladimi in na osnovni šoli 

v Zrečah ustanovili Klub mladih tehnikov pod okriljem društva Ljudske tehnike, ki 
je ponujal veliko tehničnih krožkov. Za šolarje so organizirali tečaje za mopediste 

in kolesarje in ustanovili vrsto krožkov: gospodinjski, računalniški, kovaški, video, 

modelarski (brodarski, letalski in raketarski), foto krožek in druge; v njihovem 

okviru so se člani izkazali na tekmovanjih in razstavah. Iz povedanega sklepamo, da 

gre razvoj v društvu Ljudske tehnike tudi za razširitev aktivnosti na naravoslovne 
vede, pa tudi ekologijo, geografijo, etnologijo, skratka za področja širše pojmovane 

kulture življenja. In kot je zapisal Miloš Kobe, član upravnega odbora Zveze za 
tehnično kulturo Slovenije, ne dvomi, da bo Zveza tudi v bodoče ostala vedno 

avantgardna pri svojem delovanju, in se bo vedno zavzemala za širjenje, 
popularizacijo in izobraževanje v vseh dosežkih tehnike in z njo povezanih 

življenjskih problemov.223 

m Čas hiti ... 1950-2000, Društvo ljudske tehnike Zreče. Zreče, 2000. (Zbrala Magda Vogelsang, 
uredili: Dušan Kotnik, Ivan llmnik in Bogomil Vogelsang). 
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Zreški taborniki 

Taborništvo v Sloveniji je po drugi svetovni vojni nadaljevalo tradicijo skavtov in 

gozdovnikov. Skavti so še danes največja mednarodna mladinska organizacija na 

svetu. Njihovo delovanje je povezano predvsem z življenjem v naravi. Sorodno 

skavtstvu, vendar manj "uniformirano" gibanje je 1902. leta ustanovljeno 
gozdovništvo. Obe organizaciji sta se v Sloveniji v dvajsetih letih prejšnjega stoletja 

močno razširili. Združenje tabornikov Slovenije je bilo ustanovljeno 22. aprila 1951 

in se je leta 1959 preimenovalo v Zvezo tabornikov Slovenije. Gibanje se je naglo 

razmahnilo, saj z življenjem v naravi (izleti, pohodi, taborjenja ...), z 

izpopolnjevanjem v različnih spretnostih, s tekmovanji in z rednimi druženji članov 
opravljajo pomožno vzgojno poslanstvo. Tudi katoliki so leta 1990 ustanovili 

Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, v okviru katerega deluje močna 
skupina s pestrimi in bogatimi programi tudi v Zrečah. 

Začetki taborništva v Zrečah segajo v leto 1976/77. Ustanovili so taborniški odred, 

izoblikovali žig in se začeli imenovati Zelena Rogla Zreče. Leta 1977 so dobili 

BIVŠA PODRUŽNIČNA ŠOLA NA S KOMARJU - DANES DOM 
ZREŠKIH TABORNIKOV 
Vir: Foto-video DLT Zreče, Dušan Kotnik 
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obleke, na našitkih pa v nekoliko spremenjeni obliki znak s stolpom in smrekami. 

V tem letu so skupaj s konjiškimi taborniki organizirali prvi večji dvodnevni tabor 
pri stari železniški postaji, s katerim so želeli seznaniti ljudi o njihovem delovanju 

in s taborniškim načinom življenja. Vsako leto so in še sodelujejo na številnih 
tekmovanjih v Sloveniji in v bivši Jugoslaviji. 

Pogoje za današnje kvalitetno delovanje so zreški taborniki pridobili z najemom 
prostorov v nekdanji osnovni šoli na Skomarju. Prostore so uredili s pomočjo 
staršev, občine, župana Jožeta Koširja ter krajanov Skomarja. 23. februarja 1996 so 
dom odprli. Ureditev stavbe je bila pravilna odločitev, ker se v njej odvijajo vsa 
taborniška dela: zimovanja članov rodu (Rod Zelena Rogla Zreče), zimovanja drugih 
rodov, vodniški in konstruktorski tečaji, posveti komisij, posveti starešin ... z 
odločenostjo dobrih gospodarjev, da bo dom stalno urejen in oskrbovan.224 

Zelena bratovščina na Zreškem 

Do leta 1910 so upravljali lovišča južnih pobočij Pohorja privatni zakupniki, 
predvsem bogatejši obrtniki, trgovci in veleposestniki. Toda že poleti 1910, kmalu 

po ustanovitvi Slovenskega lovskega društva, so ustanovili prvo lovsko društvo na 
območju Zreč. Gospodarili so z ozemljem, ki je obsegalo lovišča takratnih občin 

Zreče, Sv. Kunigunda in Padeški Vrh. Društvo je verjetno prenehalo delovati leta 
1916, v času prve svetovne vojne, ko je bila večina članov lovskega društva 

mobilizirana v avstro-ogrsko vojsko. 

Ljubitelji narave, pripravljeni čuvati divjad in jo tudi gojiti, so leta 1935 ustanovili 
Zreški lovski klub Sraka, katerega organizator in miselni voditelj je bil Karel 
Mravljak. Njihovo lovišče je obsegalo katastrske občine Zgornje Zreče, Loška Gora, 
Radana vas, Sv. Kunigunda, Padeški Vrh in del Resnika do kolovoza Tijek - Resnik - 
Pogrebeno - Rogla, skupaj okrog 3002 ha. 

Z aprilsko vojno 1941 je društvo Sraka prenehalo z delovanjem in organiziran lov 

je popolnoma zamrl. Zgodovina zreškega lovskega kluba Sraka se je nadaljevala 

224 Podrobnosti o delu, aktivnostih in širjenju zreškega taborništva glej Zbornik ob 20. obletnici 
taborništva v Zrečah 1977-1997, Zreče, 1997. 
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avgusta 1946 z ustanovitvijo Lovske družine Zreče in Lovske družine Skomarje, ko 

je prva dobila v opravljanje 2980 ha lovišča, druga pa 1755 ha. Leta 1949 se je večji 
del Lovske družine Skomarje pridružil zreški ter s tem hkrati prevzel njihova 
pravila. V tem obdobju se je končalo prvo, zelo zahtevno sprejemanje vrste zakonov 
o lovskih revirjih, pravilih lovljenja in zaščitnih zakonov za posamezne živalske 

vrste.225 

Danes lovska družina Zreče upravlja z loviščem, ki se v glavnem razteza na območju 

občine Zreče oziroma zajema večji del krajevnih skupnosti Zreče, Gorenje, Resnik, 

Skomarje in manjši del krajevne skupnosti Stranice. Del lovišča pa sega tudi v 
občini Vitanje in Slovenska Bistrica. Ob cesti na Gorenje so lovci zgradili velik lovski 

dom. 

Prostovoljna gasilska društva v Občini Zreče 

Skrb za požarno varnost in hitra pomoč v primeru požara ali elementarne nesreče 

je bil in ostaja pomemben element za obstoj človeštva. Za to skrbijo gasilci, ki so se 
v različnih časovnih obdobjih različno imenovali, a bistvo njihovega delovanja je 

skozi celoten razvoj človeštva enako. 

Ni znano, zakaj so v Zrečah ustanovili gasilsko društvo šele leta 1946, več kot pol 

stoletja za krajema Slovenske Konjice in Vitanje. Nekateri pripisujejo to zamudo 

manjšemu številu nemških priseljencev v kraju, ki so običajno marsikje pripomogli 
k hitrejšemu industrijskemu razvoju s svojo razvitejšo tehnologijo. Zreški 

veleposestniki in Štajerska železoindustrijska družba pa baje niso kazali 

nikakršnega zanimanja za ustanovitev gasilskega društva. Toda že predvojna Nova 
doba piše, da "agilni Zrečani pripravljajo ustanovitev lastne gasilske čete", in 

nadaljuje: "velik industrijski kraj je menda edina velika občina v Sloveniji, ki nima 
svoje gasilske organizacije. Prebivalstvo brez razlike toplo pozdravlja prve gasilske 

pionirje v Zrečah z željo, da se čimprej realizira ta misel".226 Že pred uradno 

225 Podrobnosti o delu lovskih družin na zreškem področju v zborniku 85 let organiziranega lovstva na 
Zreškem in 50 let delovanja LD Zreče, Zreče, 1996. 
226 Nova doba, št. 34,19. avgust 1938. 
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ustanovitvijo so bili v Zrečah navdušenci in zagovorniki ustanovitve gasilskega 

društva, še posebej so izstopali Jožef Gorenjak, Jožef Jevšenak in Leopold 
Razboršek. Ker niso našli podpore za ustanovitev društva v kraju, so se že leta 1937 

vključili v konjiško društvo, kjer so delali in se usposabljali. Med vojno ni bilo 
pogojev za ustanovitev društva. 

Ustanovni občni zbor so prebivalci Zreč dočakali 3. februarja 1946. Od 24-ih rednih 
in vpisanih, se je zbora udeležilo 16 članov, ki so izvolili prvo vodstvo Prostovoljne 

gasilske čete Zreče. Poveljnik je postal Jožef Jevšenak, podpoveljnik Jožef Košič, 
orodjar Gabriel Derjani, strojnik Rudi Oplotnik, delegat Jožef Gorenjak, predsednik 

Vladko Čadež, overovatelja Franc Kozjek in Robert Jedločnik, tajnik Ignac Esih ter 
blagajnik Adolf Marčič. Ker so bili brez opreme in prostorov, so polni navdušenja in 

z gasilcem znano vztrajnostjo in odločenostjo, s prostovoljnimi deli in tudi z 
denarno pomočjo kmalu usposobili enoto za osnovno dejavnost. Najbolj ilustrativno 

so pokazali svoje vrline ob prvem požaru, ko so brizgalno naložili na lojterski voz in 

s konjsko vprego hiteli v boj proti ognju. 

Na občnem zboru 27. januarja 1951 so se preimenovali v Prostovoljno gasilsko 

društvo Zreče. Naslednje leto so se obogatili s prikolico, priključeno na "avto 

GASILCI PRAZNUJEJO SVOJ DAN 
Vir: Iz zasebne zbirke Cvelfer 
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Unimok" in presegli moč konjske vprege. Do leta 1959 sta v kraju delovali dve 

gasilski društvi: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče in Prostovoljno industrijsko 

gasilsko društvo - enota Tovarne kovaškega orodja Zreče. Slednja je bila 

ustanovljena leta 1952. Prvi predsednik je bil Lojze Korošec, poveljnik Ivan Umnik 

ter tajnik Karel Šifrer. Ves čas so se vztrajno pripravljali na gradnjo gasilskega doma. 

Ustanovili so gasilske trojke na Skomarju, Resniku in Gorenju. Za organizacijo in 

vodstvo teh trojk so organizirali tamkajšnje učitelje. Leta 1956 so se skupaj z gasilci 

iz tovarne in društvom iz Slovenskih Konjic uspešno spoprijeli z vodno ujmo, ko je 

Dravinja prestopila bregove in poplavila. 

Zaradi lažjega organiziranja in delovanja gasilcev so sklenili združiti obe društvi. 

Združitveni občni zbor je bil 13. februarja 1960, dve leti kasneje pa so že odprli novi 

gasilski dom. S tem dejanjem so zreški gasilci lažje zadihali, ker so imeli vso 

opremo in orodje na enem mestu, na suhem, lepo urejeno in pregledno. Leta 1964 

je Tovarna kovanega orodja Zreče društvu podarila stari tovorni avtomobil. S 

hitrejšim razvojem kraja, predvsem industrializacije, so nabavili sodobnejšo 

opremo, vključno z novim avtomobilom ter skrbeli za stalno izobraževanje članov. 

Hkrati so vsako leto organizirali prireditve v domačem kraju ali pa se jih udeleževali 

pri sosednjih društvih. Prireditve so vedno pospremili s taktičnimi vajami gasilcev. 

Leta 1973 so ustanovili žensko desetino in v naslednjih treh letih je imelo 

Prostovoljno gasilsko društvo Zreče zavidljivo število članov - kar 67. Skrb za 

podmladek pod vodstvom odličnega mentorja Antona Cvelferja, je obrodila novo 

kvaliteto o zavesti in humanosti ter potrebnosti društva. 

V osemdesetih letih dvajsetega stoletja je vodstvo Prostovoljnega gasilskega društva 

s predsednikom Jožefom Koširjem ugotovilo, da je močno narasla mobilnost in 

vnema njihovih članov. Leta 1988 so okrepili delo z desetino na Gorenju, ki so ji 

nudili vso strokovno in materialno pomoč. To je bila hkrati osnova, da so 12. 

januarja 1990 ustanovili samostojno Gasilsko društvo Gorenje. Z nastankom občine 

Zreče se je opisanim gasilskim organizacijam pridružilo še veliko in uspešno 

Prostovoljno gasilsko društvo Stranice. Pri osamosvajanju Slovenije so gasilci 

pomagali z opazovalno in dežurno službo na svojem požarnem področju, dan in noč 

vzdrževali radijske zveze za dobro obveščenost in drugo. 
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Tudi skrbi za kulturni razvoj v okviru društva niso zanemarili in so v letih 1986 / 87 

ustanovili pevsko skupino. Zbor je nastopal v različnih krajih po Sloveniji, redno pa 
sodeluje na srečanjih gasilskih pevskih zborov. 

Skratka, Prostovoljno gasilsko društvo Zreče je na več kot pol stoletja dolgi poti 

prehodilo različna obdobja svojega razvoja. Doživljali so vzpone in padce. Toda po 
vsaki notranji krizi je društvo stopilo višje med gasilskimi društvi. Vedno pa se njeni 
člani zavedajo osnovnih nalog: pomagati v nesrečah in varovati premoženje ne 

glede na lastništvo.227 

227 Petdeset let PGD Zreče 1946-1996. Izdal Upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva Zreče, 
1996. Zbral, napisal in uredil Franjo Marošek. 
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XV. SKLEPNE MISLI 

Ker smo prišli na konec potovanja skozi čas in prostor današnje občine Zreče, se 
bomo za trenutek ustavili in se ozrli po zemljišču, ki smo ga prehodili, da bi 
napravili splošno presojo in namen dela. 

V vsakem poglavju so podani družbeno-politični in gospodarski razvoj, prosveta, 
kultura in sakralni spomeniki na celotnem obravnavanem področju ter še posebej 
razvoj današnjega mestnega jedra - osrednjega kraja Zreče. 

Nekatera poglavja so podvržena podrobnejšim opisom (razvoj prebivalstva in 
njihovo življenje v prazgodovini in v srednjem veku, tudi nekateri prelomni dogodki 
med 16. in 19. stoletjem), so med seboj povezana in oblikovana v smiselno celoto 
ter predstavljajo podlago za razumevanje kasnejšega razvoja občine. 

Poskušal sem slediti vsem pojavom in dogodkom z obstoječo literaturo in viri ter 
jih s primerjalno-zgodovinsko metodov največji meri približati dejanskemu stanju. 
Seveda pri tem ni bilo možno do podrobnosti predstaviti in analizirati vseh pojavov. 
Mnoge dogodke sem lahko obravnaval le obrobno, kot gola dejstva, čeprav bi si 

morda zaslužili več pozornosti. Nekoliko podrobneje sem predstavil tiste dogodke 
in pojave, ki so bili odločujoči za razumevanje poznejšega, predvsem industrijskega 

vzpona. 

Tako me je v prvi vrsti zanimalo kovaštvo od srednjega veka do začetka izkoriščanja 
premogovnikov, čeprav je bil njihov gospodarski razcvet razmeroma hitro 
zaključen. Dejstvo pa je, da se je do danes uveljavil pojem tradicije kovačev in 
kovaštva. Prav zaradi takšnega hotenega ali nehotenega razvoja v preteklosti se je 

razvila moderna zreška industrija. 

Menim, da je tudi zgodovina drugega dela gospodarstva, to je gozdarstva in domače 
obrti, tako bogata in zanimiva, da si je zaslužila podrobnejšo predstavo in analizo v 

vsej njeni pojavnosti od najstarejših dob naprej. 

Tudi na političnem področju kraja Zreče sem zaznal zanimive organizacije, ki so po 
notranjih spopadih in trenjih v času med obema vojnama vzpostavljale odločilen 
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vpliv v vseh porah življenja prebivalcev na Zreškem Pohorju. Pri prevrednotenju teh 

dogajanj sem ugotovil, da so med strankami na obravnavanem področju v usodnih 
dneh pred in med drugo svetovno vojno, ideološkim razlikam navkljub, našli 

skupne poti in cilje. 

Poskušal sem predstaviti dovolj podrobno premično, nepremično in naravno 

kulturno dediščino. Ugotovil sem, da je zelo raznolika, bogata, hkrati pa manj znana 
širšemu krogu ljudi. Prav poudarki o poznavanju kulturnih spomenikov in 

dediščine nasploh imajo pri identiteti zgodovine občine pomembno mesto in 
pomen. 

Dogodki v zadnjih tridesetih letih 20. stoletja so bolj deskriptivne ali opisne narave, 

saj so časovno premalo oddaljeni za kakovostnejšo analizo ali celo prevrednotenje. 
Predstavljene ugotovitve pa so kljub temu objektivne in nakazujejo usmeritve in 

oblike razvoja zreške občine. Prvič je v monografiji predstavljena zaplemba 
premoženja v Zrečah takoj po drugi svetovni vojni. Brez poznavanja te strani 

zgodovine ni mogoče v celoti razumeti preobrazbe zasebne lastnine v državno 
oziroma družbeno. V našem primeru je to Štajerska železoindustrijska družba, ko 

je bila izvedena nacionalizacija in tudi proces proti lastnikoma podjetja. 

Upam, da sem s takšnim pristopom pri opisu zgodovine občine Zreče - z novimi 

izsledki iz mojega raziskovalnega dela ter z uporabo obstoječe literature in 

časopisnih virov dosegel svoj namen. 
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POVZETEK 

Ob zgornjem toku reke Dravinje je nastalo mesto Zreče, danes občinsko središče 
Zreškega Pohorja z vsemi pomembnimi političnimi, gospodarskimi, prometnimi, 

prosvetnimi, kulturnimi in turističnimi ustanovami. Kopaste gmote Pohorja z 
rodovitnimi travniki in bogatimi gozdovi, hrbti gorovja, ki vsebujejo v temeljih 

granitu podoben tonalit, različne blestnike in skrilavce, med katere so stisnjeni 
skladi marmorja, v nižjem, gričevnatem obrobju pa celo apnenec in termalno vodo, 

dajejo slikovito podobo pokrajini. 

Opisane naravno-geografske danosti so omogočile stalno naselitev ljudi že v 

prazgodovini. Prvi sledovi naselitve na zreškem področju segajo okoli 4000 let pred 

našim štetjem, v obdobje mlajše kamene dobe ali neolitika, kar dokazujejo številne 

arheološke najdbe, ki so jih arheologi izkopali na Brinjevi gori in v Zgornjih Zrečah. 
Zanimivo je predvsem dejstvo, da so ljudje tukaj vztrajali skoraj v vseh 

prazgodovinskih dobah, do prihoda Keltov in Rimljanov, ki so kolonizirali tudi višje 

ležeče kraje na območju današnjega Gorenja, Skomarja in Resnika. Arheološke najdbe 

z materialnimi viri osvetljujejo prisotnost Slovanov v zgodnjem srednjem veku. 

Prvi pisani viri o življenju ljudi na ozemlju ob gornjem toku Dravinje so znani šele iz 

konca desetega stoletja, ko je nemški cesar Oton po zmagi nad Madžari podelil grofu 
Viljemu I. iz rodu Aribonov dvajset kraljevskih kmetij, severno od gore Stenice. Zaradi 

tega je pozneje spadal velik del zreškega ozemlja h koroško-krški škofiji. 

V visokem srednjem veku je bilo Zreče s širšo okolico razdeljeno na več cerkvenih 
in posvetnih gospostev. Od cerkvenih sta bili pomembni zreška gospoščina, ki ji je 

uradovala žička kartuzija, obsežne fevdalne posesti pa so tu upravljali ministeriali 
krške škofije iz Vitanja. Od gradov je bil pomemben zreški grad Freudenberg, 

zgrajen na hribu pod Brinjevo goro; v bližini Zreč pa sta konec srednjega in v 

začetku novega veka stala gradova Jamnik in Lošperg; prvi je bil gospodarsko 
odvisen od žičkih kartuzijanov, drugi pa od krških škofov na Koroškem. 

Poleg farne cerkve sv. Egidija v Zrečah, ki ima romansko osnovo (leta 1986 so poleg 
stare pozidali novo cerkev, z elementi sodobne arhitekture, ki se odlično vključuje 
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v okolico), je Zreško Pohorje posejano z mnogimi slikovitimi cerkvami. Lepo lego 

ima božjepotna cerkev na Brinjevi gori, posvečena Materi božji. V bližini sta cerkvi, 
posvečeni sv. Neži in sv. Martinu. Cerkev sv. Kunigunde na Gorenju je po legendi 

posvečena cesarici Kunigundi, skomarska cerkev sv. Lamberta pa stoji na obronku 

nad vasjo in daje kraju slikovito podobo. Cerkev sv. Jakoba na Resniku je preprosta 

stavba z osnovami iz petnajstega stoletja. Cerkev sv. Lovrenca na Stranicah se v 
listinah omenja že leta 1306, po sedanji zasnovi pa je poznogotska. 

Dravinja in njeni pritoki imajo v zgornjem toku značaj gorskih voda. Tako ima 
strmec v zgornjem toku Dravinje tudi do 200 promil, vendar pri Zrečah hitro upade 
le na okrog 20 promil. Te ugodne lastnosti so ljudje izkoristili že v davni preteklosti 
in postavili mline, žage in kovačnice. Vodno kolo jim je dajalo neizčrpno energijo in 

osnovo za razvoj poznejše industrije. Za srednjeveško in novoveško gospodarstvo na 
Zreškem Pohorju je bilo značilno, da so kmetije pridelale doma skoraj vse, kar so 
potrebovale. Večina kmetij je imela tudi ofarje, ljudi, ki so živeli v lesenih bajtah na 
posestvih, najemnino pa so odslužili z delom na kmetiji. Mnogi ofarji so se marsikje 

pečali tudi z domačim rokodelstvom. Bili so tkalci, coklarji, oglarji... 

Hitrejši gospodarski razvoj je zajel te kraje konec osemnajstega in v začetku 
devetnajstega stoletja, ko so na obronkih zrasle prve železarne ali fužine in steklarne 

ali glažute. Kmalu so začeli odpirati tudi rudnike premoga v okolici Zreč in Stranic. 
Odličen črni premog so v prvem obdobju uporabljali v kovaštvu in fužinarstvu, 

kasneje jih je izkoriščala južna železnica. Na zreškem območju je od ostankov stare 
kovaške obrti ohranjena le še Ošlakova domačija v Boharini. Ozkotirna železniška 
proga od Poljčan do Zreč je dala nove možnosti razvoju lesne trgovine, 
premogovništva in industrije. Žal sojo zaradi "nerentabilnosti" leta 1962 ukinili. 

Nastanek nove države po prvi svetovni vojni je pomenil nastanek razgibanega 
političnega življenja na Zreškem, ki se je močno odražal v gospodarstvu, šolstvu in 
kulturi. Ljudje so se kmalu razdelili na konzervativen - katoliški tabor - in liberalce. 
Toda ob začetku nove svetovne vojne so se politične zdrahe prenehale in začel se je 
enoten in krvav boj z okupatorjem. 

Tudi Zreče z okoliškimi kraji so 15. aprila 1941 doživele prihod okupatorja, ki je 
brezkompromisno zasedel vse vitalne ustanove in aretiral mnoge zavedne Slovence. 
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Vse aretirance skupaj z družinami so odselili v Srbijo in na Hrvaško. Teror 

okupatorja, vključno s streljanjem talcev in množično mobilizacijo moških v 

nemško vojsko, ni mogel zavreti razmaha narodnoosvobodilnega boja. Boji na 

Pohorju so bili siloviti, še posebej leta 1944. Ostre borbe so potekale na Skomarju, 

Resniku, pri Sv. Kunigundi in v Zrečah, ki so bile večkrat tarča silovitih napadov, 

vse do osvoboditve maja 1945. Žal se je tik pred koncem vojne zgodil nepojmljiv 

zločin na Stranicah, ko so okupatorji iz maščevanja zaradi ubitega Antona 

Dorfmeistra, vodje Štajerske domovinske zveze v celjskem okrožju, v partizanski 

zasedi v Grabnu pri Stranicah, 12. februarja 1945, obesili sto talcev. 

Iz starih tradicij kovaštva se je po prvi svetovni vojni razvila kovaška industrija, ki 

je do današnjih dni dosegla izreden razvoj in se ponaša kot delovna organizacija 

Unior, ki si je s kakovostnimi izdelki, cenjenimi ne samo znotraj države, temveč tudi 

izven nje, pridobila velik ugled. Z visoko razvito tehnologijo je razvila tudi 

proizvodnjo izdelkov za evropsko avtomobilsko industrijo; s tem je nastala 

samostojna družba GKN Atras. 

Težko, zdravju škodljivo delo brusilcev v kovinski industriji in pri obdelavi kamna 

je vzpodbudilo vodilne ljudi, da so leta 1958 v Zrečah ustanovili podjetje za 

proizvodnjo umetnih brusov in magnezitnih izdelkov Comet Zreče. Že kar nekaj let 

pred tem so ugotavljali, da uporabljeni naravni brusi povzročajo zahrbtno, 

neozdravljivo bolezen silikozo. Razvoj podjetja je bil hiter in učinkovit. 

Avtomatizacija proizvodnje umetnih brusov in razvoj novih tehnologij z izdelavo 

visoko kakovostnih izdelkov sta namreč Cometu omogočili velik prodor na domače 

in predvsem tuje tržišče. 

V tridesetih letih dvajsetega stoletja lahko govorimo o začetkih turizma na Zreškem 

Pohorju, ki ga je kruto prekinila druga svetovna vojna. Po vojni je sicer bila 

obnovljena koča na Pesku, vendar je bilo vzdrževanje za Planinsko društvo Zreče 

preobremenjujoče. Za razvoj turizma je bilo prelomno (šele) leto 1974, ko je 

vodstvo podjetja Unior naročilo študije za izgradnjo hotela s smučišči in vlečnicami. 

Študija je zajela povezavo med objekti v Zrečah, na Rogli in s kmečkim turizmom. 

Kompleks Terme Zreče in Rekreacijsko-turistični center Unior Rogla sta postala eno 

največjih smučarskih in termalnih središč v Sloveniji. 
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V vseh obdobjih zgodovine Zreškega Pohorja sta materialna in duhovna kultura 
posegali v človekovo življenje in ga bogatili. Vsekakor je kultura vplivala, in še sedaj 

nujno učinkuje, na razvoj materialne proizvodnje. Vplivi in učinki so vidni v vseh 
porah prebivalcev, vključno z uspešnostjo zreškega gospodarstva. Različne kulturne 

dejavnosti s pomočjo številnih, predvsem mladih Zrečanov bogatijo kritičnost duha 

ter presojanje in okuse kulturnega razvoja v občini pa tudi v širšem slovenskem 
prostoru. 
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SUMMARY 

On the upper banks of the Dravinja river grevv the tovvn of Zreče, now the municipal 
center of the Zreško Pohorje region and containing ali of its important political, 

economic, educational and cultural institutions and tourist attractions. There is a 

picturesque quality to the landscape here: the silent masses of the Pohorje hills, 
vvith their fertile meadows and rich forests; the higher ridges vvhich at their bases 

reveal granite-like tonalites and various schists, between vvhich marble layers are 

compressed; in the lovver, hilly skirts, there is even limestone and thermal vvater to 

be found. 

These natural and geographic riches have led to permanent settlements in this area 
from as far back as prehistoric times. The earliest findings proving habitation in the 

Zreče region date back to about 4000 B.C., the period of the early Stone Age or the 
Neolithic, vvhich is shown by many artifacts found by archeologists at Brinjeva gora 

and Zgornje (Upper) Zreče. People lived here throughout almost ali prehistoric 

periods until the arrival of the Celts and Romans, who also colonized higher-lying 

places in the area of present-day Gorenje, Skomarje and Resnik. Archeological 

findings vvith material sources shed light on the presence of Slavs in the early 
Middle Ages. 

The first vvritten sources concerning the life of the people in the area along the 

upper Dravinja river date from as late as the end of the lOth century, vvhen the 

German Emperor Otto granted 20 royal farms north of the Stenica hill to Count 

Vilhelm I of the family of Aribons after his victory over the Hungarians. For this 

reason, a large part of the Zreče region later belonged to the Carinthian-Krško 

diocese. 

In the late Middle Ages, Zreče, along vvith its vvider surroundings, vvas divided into 

several ecclesiastical and temporal estates. Among the former vvere the Zreče estate, 

vvhich vvas run by the Žiče monastery of Carthusian monks; large feudal estates 

vvere administered by ministerials of the Krško diocese from Vitanje. Among castles, 

the Zreče castle of Freudenberg stands out; it vvas built on the slopes of the Brinjeva 

gora hill. Not far from Zreče, the Jamnik and Lošperg castles stood during the end 
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of the Middle Ages and the beginning of the modern era. Jamnik castle was 

economically dependent on the Žiče Carthusian monks, and Lošperg on the Krško 

bishops of Carinthia. 

Apart from the Parish Church of St. Giles in Zreče, which has a Romanesque 
foundation (in 1986, a new church vvith modern elements, vvhich blends excellently 

into the surroundings, was built next to the old one), the hills of Zreško Pohorje are 

dotted vvith picturesque churches. The Pilgrims1 Church on Brinjeva gora, vvhich is 

consecrated to the Mother of God, is beautifully situated. In the vicinity are 
churches consecrated to St. Neža and St. Martin. According to the legend, the 
Church of St. Kunigunda in Gorenje is consecrated to Empress Kunigunda, vvhile 

the Church of St. Lambert in Skomarje sits on a hill above the village and lends 
much charm to this plače. The Church of St. Jacob on Resnik is a simple building 
vvith a foundation dating to the 15th century. The Church of St. Lavvrence at 

Stranice is mentioned in vvritten documents as early as 1306, although its present 
design is late Gothic. 

The upper flovvs of the Dravinja and its tributaries are mountainous in nature. The 
inclination of the upper flovv of the Dravinja is up to 20%, but rapidly decreases to 

only about 2% at Zreče. These favorable features have been exploited since ancient 
times - the local inhabitants built mills, savvmills and blacksmith's vvorkshops. The 

vvater vvheel vvas an inexhaustible source of energy and the basis for later industrial 
development. Medieval, as vvell as more modern-day, economic life on Zreško 
Pohorje has been characterized by almost total self-sufficiency of the farms; almost 
ali the farmers' needs vvere produced on-site. The majority of the farms also had so- 
called ofarji (cabin people), people vvho lived in a vvooden cabin on the estate and 
paid their rent by vvorking on the farm. Many ofarji vvere engaged in home crafts as 

vveavers, clog makers, charcoal-burners, etc. 

The vvave of faster economic development svvept over this area at the end of the 18th 

and beginning of the 19th century, vvhen the first ironvvorks, fužine, and 
glassvvorks, glažute, vvere built on these hills. Before long, coalmines began opening 

in the vicinity of Zreče and Stranice. High-quality black coal was initially used in 

smithcraft and ironmaking, and vvas later exploited by the southern railway. Only 

the Ošlak homestead in Boharina novv remains as a reminder of the former 
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smithcraft in the Zreče area. The narrovv-gauge railway betvveen Poljčane and Zreče 

brought nevv opportunities for the development of the lumber trade, coal mining 
and industry. Sadly, it was abandoned in 1962 for economic reasons. 

The birth of a nevv country, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, after World War 

I brought about the development of a dynamic political life in the Zreče area, vvhich 
had a strong impact on the local economy, education and culture. The population 

soon became divided into the conservative, Catholic camp, and liberals. Hovvever, at 

the beginning of World War II, political discord stopped as a unified, but bloody, vvar 
vvith the occupying forces ensued. 

Zreče, along vvith its surroundings, was invaded by the Axis on 15 April 1941. The 
invader occupied ali vital local institutions vvithout compromise and arrested many 
nationally conscious Slovenes. Ali of those arrested and their families were 

relocated to Serbia and Croatia. Hovvever, even the terror exerted by the occupying 
forces, including shooting of hostages and mass mobilization of local men into the 
German Army, could not hold back the full force of the battle for national liberation. 
The battles on Pohorje vvere fierce, especially in 1944. Heavy fighting took plače in 

Skomarje and Resnik, at St. Kunigunda and in Zreče; these places vvere the targets 
of many heavy attacks, right up until liberation in May 1945. Sadly, a heartbreaking 
crime took plače in Stranice right before the end of the vvar: the occupiers hung 100 
hostages to avenge the assassination of Anton Dorfmeister, leader of the Styrian 
National Association in the Celje region, vvho vvas caught in a Partisan ambush in 
Graben near Stranice on 12 February 1945. 

After World War I, the forging industry had developed here from the old smithcraft 

traditions. It has novv reached an advanced level of development; the Unior company 

can boast of having acquired a considerable reputation as a manufacturer of high- 

quality products, vvhich are held in high esteem not only in Slovenia but abroad. Its 
highly developed technology has led to the development of products for the 

European automotive industry, along vvith a spin-off company, GKN Atras, vvhich is 

novv independent. 

In 1958 in Zreče, the extremely hard vvork of grinders in the metal industry and 

stonevvorking, vvhich vvas also hazardous to the health, prompted the management 
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to establish a company for the manufacture of artificial abrasives and magnesite 

products, Comet Zreče. For several years prior to that it had been obvious that the 
natural abrasives then being used were responsible for an insidious, incurable 

disease, silicosis. The development of Comet was quick and effective. Automation of 
the manufacture of artificial abrasives and development of new technologies for the 
production of high-quality products have led to major penetration by Comet in the 

domestic market and, even more importantly, abroad. 

It can be said that tourism on Zreško Pohorje began in the 1930s, although it was 

brutally interrupted by World War II. Follovving the vvar the Pesek cabin vvas 

renovated, but its maintenance vvas too costly for the Zreče Mountaineers' Society. 
The turning point in the development of tourism vvas 1974, vvhen Unior's 

management commissioned a feasibility study for the construction of a hotel vvith 
skiing grounds and ski lifts; the study also addressed the connection betvveen the 

facilities in Zreče and those in Rogla, vvith farm tourism. The Zreče Spa/ Unior 
Rogla Recreational-Tourist Center complex became one of the largest skiing and 

thermal resorts in Slovenia. 

Throughout the history of Zreško Pohorje, material and spiritual culture has 

exerted a strong influence on the everyday life of people in this area, enriching it to 

a great degree. Culture has certainly had an effect (and, inevitably, stili does) on the 

development of material resources. These influences and effects are visible in ali 

aspects of the local populace, including the success of the Zreče economy. Various 

cultural activities, organized vvith the participation of many of Zreče's tovvnspeople, 
primarily the younger ones, have sharpened the taste and critical judgment of the 

populace tovvards cultural development in the municipality as vvell as elsevvhere in 
Slovenia. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Am Oberlauf des Flusses Dravinja entstand die Stadt Zreče, heute das 
Vervvaltungszentrum des Gebietes Zreško Pohorje mit allen vvichtigen politischen, 

vvirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Institutionen, Verkehrs- 
infrastruktur und Bildungseinrichtungen. Das pittoreske Landschaftsbild ist 

gepragt von den kuppigen Massen des Pohorje-Gebirges mit fruchtbaren Wiesen, 
uppigen Waldern und Bergrucken, deren Grundlage aus Tonalit (ahnlich dem 

Granit) und verschiedenartigen Schiefern mit dazwischenliegenden Marmor- 
ablagerungen besteht. Der niedrigere, hugelige Gebirgsrand weist sogar Kalk und 

Thermalwasser auf. 

Diese naturlichen Gegebenheiten ermoglichten bereits in der Vorgeschichte eine 
stiindige Besiedlung. Die ersten Spuren einer Siedlung auf dem Gebiet von Zreče 

stammen aus dem 4. Jahrtausend v. Chr., der Jungsteinzeit, was viele 

archaologische Ausgrabungen auf dem Berg Brinjeva gora und in Zgornje Zreče 
bevveisen. Interessant ist die Tatsache, dass die Menschen in allen vorgeschicht- 

lichen Zeitraumen an diesem Ort ausharrten, bis zur Ankunft der Kelten und 
Romer, die auch die hoher liegenden Gegenden auf dem Gebiet der heutigen 

Ortschaften Gorenje, Skomarje und Resnik kolonisierten. Die archiiologischen 

Funde geben Aufschluss uber die hier lebenden Slavven im fruhen Mittelalter. 

Die ersten bekannten Quellen iiber das Leben am Oberlauf der Dravinja stammen 

vom Ende des 10. Jahrhunderts, als der deutsche Kaiser Otto II. nach dem Sieg iiber 

die Ungarn dem Markgrafen Wilhelm I. zvvanzig konigliche Gehofte nordlich des 

Berges Stenica verlieh. Aus diesem Grund fiel ein GroSteil des Gebietes von Zreče 
an das Karntner Bistum Gurk. 

Im hohen Mittelalter war Zreče mit seiner Umgebung auf mehrere kirchliche und 

vveltliche Herrschaften aufgeteilt. Bedeutend war die Herrschaft von Zreče, die von 
der Kartause in Žiče aus verwaltet vvurde; die vveitrautnigen feudalen Besitztumer 

unterstanden den Ministerialen des Bistums Gurk aus Vitanje. Bedeutsam war die 

Burg Freudenberg, die auf einem Hiigel bei Brinjeva gora erbaut vvurde. Unvveit von 

Zreče standen am Ende des Mittelalters und zu Anfang der Neuzeit die Burgen 
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Jamnik und Lošperg; erstere war vvirtschaftlich von der Kartause Žiče abhangig, 

letztere von den Gurker Bischofen (Karnten). 

In Zreče vvurde neben der alten Pfarrkirche St. Agidius mit romanischem Kem eine 

neue Kirche mit Elementen zeitgenossischer Architektur erbaut, die ausgezeichnet 
in die llmgebung passt. Das Pohorje-Gebirge um Zreče ist mit vielen malerischen 

Kirchen ubersat. Eine sehr schone Lage hat die Wallfahrtskirche auf Brinjeva gora, 

die der Mutter Gottes geweiht ist. In der Nahe befinden sich die Kirchen St. Agnes 

und St. Martin. Die Kirche der HI. Kunigunde ist nach der Legende der Kaiserin 
Kunigunde gevveiht, die VVallfahrtskirche St. Lambertus steht an einem Abhang 

iiber dem Dorf und verleiht dem Ort ein pittoreskes Bild. Die Jakobskirche auf dem 
Resnik ist ein einfaches Gebiiude mit Kem aus dem 15. Jahrhundert. Die St,- 

Laurentius-Kirche in Stranice ist bereits in Quellen aus dem Jahre 1306 ervvahnt, 
ihre heutige Eorm ist spatgotisch. 

Die Dravinja mit ihren Nebenflussen ist im Oberlauf ein Gebirgsfluss, wo ihr Gefalle 

bis zu 200 %o betragt, bei Zreče sinkt es schnell auf ungefahr 20 %o. Diese 
vorteilhaften Eigenschaften nutzten die Menschen schon in ferner Vergangenheit 

und bauten Wassermuhlen, Sagevverke und Schmieden. Das Wasserrad versorgte 

sie mit unerschopflicher Energie und wurde zur Grundlage fur die Entwicklung der 

Industrie. Charakteristisch fur die mittelalterliche und neuzeitliche VVirtschaft war, 
dass die Bauernhofe fast alle fiir ihren eigenen Verbrauch benotigten Guter selbst 
produzierten. Auf dem GroEteil der Bauernhofe arbeiteten Menschen, die auf den 

Giitern in Hiitten wohnten und ihre Miete durch Arbeit auf dem Bauernhof 
abzahlten. Viele von ihnen vvaren auch VVeber, Holzschuhmacher, Kohlenbrenner... 

Eine schnellere wirtschaftliche Entwicklung begann fiir diese Orte Ende des 
achtzehnten und zu Beginn des zvvanzigsten Jahrhunderts, als im Gebirgsvorland 

die ersten Eisen- und Glashutten entstanden. Bald darauf wurden auch die 
Kohlenbergwerke in der Umgebung von Zreče und Stranice erschlossen. 
Ausgezeichnete Schvvarzkohle wurde zunachst im Schmiedehandvverk und in der 
Eisenverhiittung und spater auch von der Eisenbahn auf der Strecke Wien-Triest 

vervvendet. Im Gebiet von Zreče ist von den Uberresten des Schmiedehandvverks 
nur noch das Ošlak-Gehoft in Boharina erhalten. Die Schmalspurbahn von Poljčane 

bis Zreče gab der Entvvicklung des Holzhandels, des Kohlenbergbaus und der 
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Industrie neue Moglichkeiten. Leider vvurde diese Strecke im Jahre 1962 vvegen 

"Unrentabilitat" geschlossen. 

Die Entstehung des neuen Staates Jugoslavvien nach dem Ersten Weltkrieg hatte 
auch im Gebiet von Zreče ein bevvegtes politisches Leben zur Folge, was sich stark 

in der Wirtschaft, im Schulwesen und in der Kultur vviderspiegelte. Bald 

polarisierten sich zvvei Lager - das konservative katholische und das liberale. Als der 

nachste VVeltkrieg auch Jugoslawien erfasste, endete der politische Hader und es 

begann ein einheitlicher und blutiger Kampf gegen die Besatzungsmacht. 

Auch Zreče und die umliegenden Orte erlebten am 15. April 1941 die Ankunft der 
Besatzer, die kompromisslos alle vitalen Einrichtungen in ihre Hande nahmen und 

viele nationalbevvusste Slovvenen verhafteten. Diese vvurden samt Familien nach 
Serbien oder Kroatien ausgesiedelt. Der Terror des Besatzers, einschlieSlich 

GeiBelerschieSungen und der massenweisen Mobilisierung von Miinnern in die 
deutschen Streitkrafte konnte die Ausbreitung des Volksbefreiungskampfes nicht 

aufhalten. Die Gefechte auf dem Pohorje vvaren heftig, besonders im Jahre 1944. Zu 
scharfen Kampfen kam es auf dem Skomarje, Resnik, bei St. Kunigunde und in 

Zreče, das oft das Ziel heftiger Angriffe war, und zvvar bis zur Befreiung im Mai 

1945. Leider kam es kurz vor Kriegsende zu einem unfassbaren Verbrechen in 

Stranice, als die Besatzer am 12. Februar 1945 einhundert Geiseln hangten - aus 

Rache fiir den von Partisanen getoteten Anton Dorfmeister, den Kreisleiter des 
Steirischen Heimatbundes in Celje. 

Aus den alten Schmiedetraditionen entvvickelte sich nach dem Ersten Weltkrieg die 

Schmiedeindustrie, die bis in die heutige Zeit eine aulšerordentliche Entvvicklung 

erlebte. Die Fabrik Unior hat mit ihren hochwertigen Erzeugnissen groBes Ansehen 

im In- und Ausland gevvonnen. Mit der modernen Technologie entvvickelte sich 
auch die Produktion fiir die europaische Automobilindustrie; so entstand das 

selbststandige Unternehmen GKN Atras. 

Der VVunsch, die schvvere, gesundheitsschadliche Arbeit der Schleifer in der 
Metallindustrie und bei der Steinbearbeitung zu erleichtern, fiihrte 1958 zur 
Griindung des Unternehmens Comet Zreče, das die Herstellung von kunstlichen 
Schleifmitteln und Magnesitprodukten aufnahm. Bereits mehrere Jahre zuvor 
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stellte man fest, dass die vervvendeten naturlichen Schleifmitte! die tiickische, 

unheilbare Staubinhalationskrankheit Silikose verursachen. Das Unternehmen 
nahm einen rasanten Aufschvvung. Die Automatisation der Herstellung kunstlicher 

Schleifmittel und die Entvvicklung neuer Technologien fiir hochwertige Produkte 
ermoglichten Comet namlich den Durchbruch auf dem Inlands- und vor allem 
auch auf dem Auslandsmarkt. 

In den dreiBiger Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt der Fremdenverkehr auf dem 

Fohorje-Gebirge, wird aber vom Zvveiten Weltkrieg jiih beendet. Nach dem Krieg 

wurde zvvar die Berghutte auf dem Pesek erneuert, doch vvar die Instandhaltung fiir 
den Gebirgsverein Zreče eine zu groSe Belastung. Fiir die Entvvicklung des 

Fremdenverkehrs stellte (erst) das Jahr 1974 die Wende dar, als die Leitung des 

Unternehmens Unior eine Studie fiir den Bau eines Hotels mit Skipisten und 
Schleppliften in Auftrag gab. Die Studie behandelte die Verbindung zvvischen den 

touristischen Einrichtungen in Zreče und auf der Rogla sowie den touristischen 

Bauernhofen. Die Thermen Zreče und das Šport- und Erholungszentrum Unior 

Zreče zahlen heute zu den grolSten Skizentren und Thermalbadern Slovveniens. 

In allen Abschnitten der Geschichte des Pohorje-Gebirges um Zreče durchdrangen 

die materielle und geistige Kultur das Leben des Menschen und bereicherten es. 

Auch heute hat die Kultur starken Einfluss auf die Entvvicklung der materiellen 

Produktion. Die Einfltisse und Ausvvirkungen zeigen sich iiberall - auch im Erfolg 

der hiesigen Wirtschaft. Verschiedene kulturelle Aktivitaten zahlreicher, 

insbesondere junger Bevvohner dieser Gegend bereichern das Kritikvermogen des 

Geistes und die kulturelle Entvvicklung nicht nur in der Gemeinde Zreče, sondern 
auch im gesamtslovvenischen Raum. 
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