
Naravna in kulturna dediščina ob poteh SPOT-a 2016 

 

A – DRUŽBENE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI 

1. Polule in Celjski grad 

Sobotna tekma letošnjega Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja (SPOT) se bo začela 

na Polulah, majhnem kraju na južnem obrobju Celja, v tamkajšnji osnovni šoli (OŠ) Frana Kranjca. 

Otvoritev omenjene OŠ je bila 18. septembra 1955, in sicer se je zgradila iz donacije znanega 

celjskega učitelja in popotnika Frana Kranjca, čigar življenje bi lahko v kar nekaj značilnosti primerjali z 

življenjem Alme M. Karlin. Fran Kranjc je bil popotnik, ki je prepotoval večji del Evrope, pa tudi nekaj 

afriških in azijskih dežel. V prostem času je slikal in se ukvarjal z glasbo.  

Pot sobotne tekme bo vodila nedaleč od Celjskega gradu, znamenite kulturne dediščine z bogato 

zgodovino. 

 

       (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Celjski_grad)  

Celjski grad (Celjski zgornji grad in tudi Stari grad) je nekdanji grad in sedež grofov Celjskih. Leži na 

vzpetini ob jugovzhodnem robu Celja, kjer reka Savinja v okljuku zavije v laško dolino. V svojem času 

je predstavljal največjo utrdbo na slovenskem ozemlju. 

Grad je menjal več različnih vladajočih rodbin in bil mnogokrat poškodovan oz. spremenjen, v zadnjih 

letih pa grad tudi od daleč že dobiva svojo prvotno podobo. Turistično društvo Celje v poznem poletju 

na gradu organizira vsakoletno prireditev »Pod zvezdami Celjanov«, na kateri potekajo predstave in 

prikazi srednjeveškega življenja. Grad v slovenskem prostoru predstavlja pomembno turistično točko. 

Na leto ga obišče približno 60.000 obiskovalcev. Vsako leto na gradu potekajo tudi Veronikini večeri, 

ki nosijo ime po Veroniki Celjski. Veronikini večeri prinašajo različne koncerte, gledališke igre in druge 

prireditve, vsako leto pa organizator v sodelovanju z Mestno občino Celje podeli Veronikine nagrade 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Celjski_grad


za najboljšo poezijo ter Zlatnik poezije. Veronikini večeri potekajo že trinajst let, enako že trinajstič 

podeljujejo Veronikino nagrado ter petič Zlatnik poezije.  

2. Svetina 

Nad Štorami, nedaleč od Celja, stoji na nadmorski višini 683 metrov gorska vasica Svetina (Svetna) s 

starodavno taborno romarsko cerkvijo Matere božje. Prva omemba vasi sega še v srednji vek. V 

celjskem urbarju iz leta 1480 se omenja vas Pri vseh svetnikih (Zu allen Heiligen), kar naj bi bilo po 

Orožnu staro ime naselja. Osrednjo zanimivost vasi vsekakor predstavlja Marijina cerkev, ki je nekdaj 

slovela kot božja pot in ljudje jo še vedno radi obiskujejo. Pripovedi o nastanku svetinske cerkve so še 

vedno žive. Tako pravijo, da so zidali cerkev v onih davnih časih, ko so še ajdje prebivali po naših 

krajih. Ko je vzidal zidar zadnji kamen v cerkveni zid, je zalučal kladivo tako daleč, kolikor je največ 

mogel, češ naj se tudi tam, kamor bo priletelo, pozida cerkev. Priletelo je v Završe pri Grobelnem 

(občina Šmarje pri Jelšah), kjer so postavili cerkev sv. Vida. Tej neverjetni pripovedki pa se pridružuje 

tudi ta, ki govori o skritem jezeru izpod štora pri izviru nekega studenca. Ob času, ko so zidali 

svetinsko cerkev, so se tu prikazovale zlate ribice, ki so bile zidarjem za zajtrk. Ko so zidarji nekoč 

delali na Marijin praznik, so se ribe poskrile v zemljo in se niso več prikazovale. 

 

(Vir: http://www.poslovna-savinjska.si/website/var/tmp/thumb_666__normal.jpeg)  

Zanimiva je tudi zgodba, ki skuša razložiti, zakaj je svetinska cerkev črna. Nemški mojster, ki naj bi bil 

vodil zidarska dela, cerkve nikakor ni mogel pobeliti. Omet mu je sproti odpadal, še preden se je na 

zidu posušil. Razjarjeni grof Friderik, ki mu ljudje pripisujejo zidavo cerkve, naj bi bil zato dal ves 

http://www.poslovna-savinjska.si/website/var/tmp/thumb_666__normal.jpeg


besen vreči zidarja v ječo. Ponoči se je možu prikazala Marija in mu velela, da hoče imeti temno, 

nepobeljeno cerkev, ki je Turki ne bi mogli opaziti. Ko je mojster to naznanil grofu, ga je ta izpustil, 

cerkev pa je do današnjih dni ostala neometana. 

Nastanek cerkve sovpada z letnico prve omembe 

vasi. Postavljena je bila malo pred letom 1480, a 

je sprava imela veljavo kapele. Dokler niso na 

dan prišli ti novi arhivski podatki, je prevladovalo 

mnenje, da je cerkev že desetletja prej postavil 

celjski grof Friderik II., ko se je srečno vrnil iz 

ujetništva v Ferrari. Stavbna arhitektura se 

seveda ujema z omenjeno letnico nastanka. V 

notranjosti cerkve naletimo na habsburški grb, ki 

ga tu pred izumrtjem celjskih grofov ne bi 

pričakovali. Pa vendar se zdi, da bi lahko 

domnevna vloga celjskih grofov pri zidavi 

svetinske cerkve vsebovala koščke resnice. 

Celjski pokrajinski muzej hrani "celjski" sklepnik, 

ki je po izročilu iz Svetine in utegne soditi k 

nekdanji cerkvi, ki bi lahko stala na Svetini pred 

Marijino. Pozidal naj bi jo Friderik II., morda na 

mestu pristave, na sledove katere so naleteli v 

70. letih prejšnjega stoletja med kopanjem 

temeljev za novo hišo južno od šole. 

V trgovini Narodnega muzeja Slovenije je na voljo tudi CD s posnetki interpretacij del za orgle 

baročnih skladateljev, igranih prav na orgle iz te cerkve. 

Ko je govora o Svetini, vselej omenimo tudi Almo Karlin (1899-1950), ki jo predstavljamo v drugem 

delu gradiva. 

3. Šentrupert nad Laškim 

Kraj Šentrupert nad Laškim se nahaja na obronkih Kozjanskega z nadmorsko višino od 400 do 650 

metrov. Če se peljemo iz Laškega približno dvanajst kilometrov po ozki asfaltni cesti skozi Marija 

Gradec, Lahomno, Tevče v smeri Šentjur pri Celju, pridemo na Šentrupertsko planoto, kjer se nam 

odpre pogled tja do Kala in Mrzlice, Kuma, Lisce, Donačke gore, Boča in obronkov Pohorja. Kraj se je 

(Vir: http://www.zupnija-

cresnjice.net/s/cc_images/teaserbox_19264356.jpg?t=1408904488 ) 
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do leta 1952 imenoval Sveti Rupert, tega leta pa so ga preimenovali v Breze, na podlagi zakona iz leta 

1948. Z njim je povojna komunistična oblast želela odpraviti vse religiozne elemente iz vseh uradnih 

toponimov. Po zamenjavi družbenega in političnega režima kot del osamosvojitve Slovenije so kraj 

leta 1994 preimenovali v Šentrupert, kakor se imenuje še danes. 

 

(Vir: http://zupnija-sv-rupert-lasko.rkc.si/kraj.html)  

V kraju je osnovna šola, ki je od sredine sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postala podružnična 

šola Primoža Trubarja Laško. Leta 2010 je bila zgrajena popolnoma nova stavba osnovne šole in vrtca. 

Otroci obiskujejo v kraju prvih pet let devetletke, nato pa glavnina učencev višjih razredov nadaljuje 

šolanje na matični osnovni šoli v Laškem, manjšina učencev pa se odloči za pouk v OŠ Hruševec v 

Šentjurju. 

 

(Vir: http://images0.zurnal24.si/slika-_original-1308042391-61006.jpg) 

Župnija sv. Ruperta: Sv. Rupert je bil frankovskega grofovskega rodu. Že zelo zgodaj je postal korni 

škof v rojstnem mestu Worms ob Renu. Okoli leta 700 ga je vojvoda Theodo II. poklical na Bavarsko v 

okolico Salzburga. Od tod je potoval po deželi in misijonaril. Ustanovil je številne cerkve, ki so se 

delno ohranile do danes. Rupert je krepko pospeševal solne rudnike v bližini mesta, ki je zato dobilo 

http://zupnija-sv-rupert-lasko.rkc.si/kraj.html
http://images0.zurnal24.si/slika-_original-1308042391-61006.jpg


ime Salzburg. Na ruševinah rimskega Juvavuma je ustanovil samostan Sv. Petra. S svojimi menihi je 

razvil uspešno misijonsko dejavnost v deželi in v okolici Salzburga. Umrl je 27. marca 718 ali 720 v 

Salzburgu. Škof Virgil je 24. septembra 774 njegove posmrtne ostanke pokopal v novo zgrajeni 

salzburški stolnici. Danes njegovi ostanki počivajo skupaj z Virgilovimi pod glavnim oltarjem 

salzburške stolnice, ohranjen pa je tudi njegov prvotni skalni grob v cerkvi sv. Petra. 

Sv. Rupert je postal tudi na Koroškem izredno priljubljen, o čemer priča nad dvajset njemu 

posvečenih cerkva in kar več krajev, ki nosijo njegovo ime. V Sloveniji jih je njemu posvečenih sedem. 

Upodobljen je kot škof s solinarskim vedrom ali knjigo. God Sv. Ruperta je 24. septembra. Verjetno 

bo v prihodnje zaradi godu bl. A. M. Slomška, ki goduje ta dan, potrebno obhajati god sv. Ruperta na 

njegov smrtni dan. Relikvije sv. Ruperta v stolnici v Salzburgu izpostavijo v češčenje na njegov god 24. 

septembra. Častijo ga kot zavetnika dežele, mesta Salzburg in samostana Sv. Petra v Salzburgu, 

rudarjev in solnih rudnikov. 

4. Dobje 

Dobje se nahaja v osrčju kozjanske pokrajine kot ena izmed najmanjših slovenskih občin, saj šteje 

komaj približno 1.000 prebivalcev. Kraj Dobje naj bi po jezikovni razlagi dobil ime po dobu, vrsti 

hrasta, s katerim je bila nekoč poraščena planota na vrhu hriba. Zgodovina Dobja se tesno prepleta z 

zgodovino Šentjurja, v našem gradivu pa naj omenimo le Kozjansko domačijo.  

 

 

Kozjanska domačija je skupek stavb ohranjene oziroma 

obnovljene stavbne dediščine, ki stoji v bližini Dobja. 

Sestavljajo jo lesena stavba s kamnito, delno vkopano 

kletjo, krita s slamo, originalno nastala okoli leta 1830, in 

je tipična za Kozjansko. Pritličje je zgrajeno iz bukovih in 

hrastovih brun, zunanjost je delno ometana in pobeljena. 

Vir: http://dobje.si/wp-content/uploads/2016/03/banner1.jpg    

Vir:  http://www.kozjanska-domacija.si/Img/domacija.jpg 

)  
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V bližini stojita še kozolec, v katerem je nekaj starega kmečkega orodja, in čebelnjak. Hiša Repuš 13 je 

bila z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov občine Šentjur pri razglašena za 

etnološki spomenik. 

5. Slivnica pri Celju in Gorica pri Slivnici 

Krajevna skupnost Slivnica pri Celju se nahaja na jugovzhodnem delu Občine Šentjur. Sestavljena je iz 

osem vaških skupnosti z nekaj več kot 1.800 prebivalci. Vaške skupnosti so: Bukovje (naselje Bukovje 

pri Slivnici), Gorica (naselje Gorica pri Slivnici), Gorica – okolica (naselja Rakitovec, Tratna ob Voglajni, 

Turno in Voglajna), Javorje (naselji Javorje in Drobinsko), Slivnica (naselji Slivnica pri Celju in Sele), 

Paridol (naselji Paridol in Jelce), Vezovje (naselji Vezovje in Vodice pri Slivnici) in Voduce.  

 

   (Vir: http://www.sentjur.si/f/img/Image/krajevne%20skupnosti/IMG_C_1820.jpg)  

Središče krajevne skupnosti se je v 60. letih iz kraja Slivnica pri Celju na hribu, ki je bila dolgo leta 

upravno-šolsko-župnijski center, prestavilo v dolino, v kraj Gorica pri Slivnici, v katerem so sedaj 

pošta, osnovna šola, vrtec, trgovini, gostilni, gasilsko-kulturni dom ter v njem urad Krajevne 

skupnosti. Nekatere ustanove in društva starejšega nastanka nosijo v svojem imenu še vedno Slivnica 

pri Celju (OŠ Slivnica pri Celju, PD Slivnica pri Celju, PGD Slivnica pri Celju), tudi KS se še trenutno 

imenuje KS Slivnica pri Celju, a je že v postopku preimenovanja v KS Gorica pri Slivnici. Kdor ne pozna 

zgodovinskih okoliščin, je seveda nemalo zmeden, ko pride v kraj Gorica pri Slivnici, ki je večji kot 

Slivnica pri Celju, čeprav je v krajih s predlogom pri drugi kraj večji. A kot že zapisano, je bila Slivnica, 

ko so se poimenovanja uvajala, večja kot Gorica oz. je bila Gorica tako mala, da se je Slivnica pridala k 

pa res dovolj velikemu Celju (zanimivo pa da ne Šentjurju, a namen tega gradiva ni, da bi se spuščali 

še v take podrobnosti, čeprav se, saj veste, tisti iz podzemlja skriva ravno v njih ). Ja, življenje je pač 
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bolj živo kot jezik in preteklo bo še nekaj vode (prebivalci, ki se še velikokrat identificiramo s 

poimenovanjem Slivničani, pa verjamemo, da tudi čim manj vroče krvi), da bomo uzavestili prava 

poimenovanja. Kakorkoli že, Gorica pri Slivnici se zaradi ugodnega prostorsko-prometnega položaja 

vedno bolj širi, prav tako pa se tudi v drugih krajih krajevne skupnosti ljudje vedno bolj zavedajo 

kakovosti življenja v naravnem okolju in zato ostajajo ter dajejo življenje celotni krajevni skupnosti. Ta 

del šentjurske občine ima številne naravne in kulturne danosti: skozi Gorico teče reka Voglajna, 

najvišji hrib je s 670 metri Vrhe nad Paridolom, sicer pa je vas obdana z griči, ki jih krasijo hiše, 

zidanice, vinogradi, cerkvice ali pa ostanki pričajo, da so tod ljudje živeli že dolgo pred nami.  

V povezavi z griči okoli 

Gorice pri Slivnici pa seveda 

ne moremo mimo planinske 

rekreativno-učne poti S 

klopce na klopco. Pot 

povezuje razgledne griče Gaj, Gradišče, Peseke, Sveta Helena, Turnče in Col, kjer so postavljene po 

dve klopci in informativne table. Če želite prehoditi pot, boste potrebovali približno šest ur, prehodili 

pa boste nekaj več kot 20 kilometrov. Za vse informacije v zvezi s potjo se seveda vedno lahko 

obrnete na skrbnika poti, tj. PD Slivnica pri Celju (ki ima sedež v Gorici pri Slivnici ).  

Gorica pri Slivnici se lahko pohvali tudi s Slivniškim jezerom (ki je, čeprav je Slivniško, v Gorici pri 

Slivnici ), umetnim jezerom, ki ravno letos praznuje 40 let polnitve in bo nekega dne gotovo zasijalo 

v vsej lepoti. Več o njem sledi v poglavju o naravnih in ekoloških znamenitostih.  

6. Šentjur 

Bogate arheološke najdbe na področju Šentjurja pričajo o zgodnji poselitvi tega 

področja, ki sega vsaj v obdobje mlajše kamene dobe. Naselbina na rifniškem 

vrhu je poleg bogatih izkopanin zapustila tudi pomembna spomenika: kip Druza 

Germanika in eno najstarejših izpričanih krščanskih svetišč pri nas.  

Zgodovina Šentjurja je vezana na gospostvo ob Voglajni, ki je bilo od leta 1025 

posest grofov Breško-Selških in od 1072 Krških grofov. To predstavlja posvetno 

organizacijo šentjurskega področja v srednjeveškem in novoveškem fevdalizmu. Obvladovali so ga 

štirje gradovi, morda pet: Anderburg, Rifnik, Blummenstein in Blagovna (negotov je Šibenik), v 

zavetju katerih je zraslo naselje okoli cerkve sv. Jurija, ki je omenjeno leta 1340. Naselje je leta 1384 

omenjeno kot trg, a so mu Celjski grofje, da bi zatrli konkurenco, trške pravice do leta 1400 ukinili in 



prepovedali cesto uporabljati za trgovino. Leta 1539 je bil trgu podeljen grb, ki prikazuje boj sv. Jurija 

z zmajem. Trg je bil v kmečkem uporu leta 1635 oplenjen.  

 

(Vir: http://www.turizem-sentjur.com/f/pics/Aktualno/SENTJUR-PANORAMA-14-jure_b.jpg) 

Izpričanih je več požarov v 18. in na začetku 19. stol., zaradi česar se je spremenila tudi arhitektonska 

podoba trga. V Šentjurju sta ustvarjala tudi dva pomembna slovenska arhitekta: domačin Ivan Pečnik 

in znameniti Jože Plečnik.  

Ljudsko šolo so v Šentjurju dobili leta 1909, 1910 pa je bila prav v Šentjurju odprta prva slovenska 

strokovna šola na Štajerskem, in sicer kmetijska šola. Južna železnica je Šentjur dosegla leta 1846 

(torej letos praznuje 150 let!), kar je na eni strani povzročilo zaton furmanstva, na drugi pa povzročilo 

razvoj trga, saj se je povečalo število prebivalcev in hiš (popis prebivalstva iz leta 1820: 39 hiš, 195 

prebivalcev; popis prebivalstva iz leta 1869: 69 hiš, 368 prebivalcev). V 2. pol. 19. st. se je pospešeno 

razvijalo žagarsko podjetništvo, ki je po letu 1918 preraslo v industrijo.  

Šentjur pa se je skozi stoletja kazal predvsem kot kulturna postojanka: kot župnik je tu služboval 

pesnik Jožef Hašnik ter pesnik in pisatelj Davorin Trstenjak. Tu je bil rojen vodilni slovenski sadjar na 

Štajerskem Ferdinand Rišpl ter pesnik Valentin Orožen, na Slomu pri Ponikvi pa je bil rojen blaženi 

Anton Martin Slomšek. Šentjur je tudi rojstni kraj znamenitih bratov Ipavcev – skladateljev in 

zdravnikov: Antona, Benjamina in Gustava, ki so med drugimi zaznamovali slovensko glasbeno 

področje 19. stoletja in začetka 20. stoletja. Najbolj znana sta brata Gustav in Benjamin, prvi po svojih 

narodnobuditeljskih pesmih (Slovenec sem, Danica idr.), drugi pa po prvi zgodovinski operi Teharski 

plemiči in odrskem delu Tičnik. Josip Ipavec (sin Gustava Ipavca) pa se je med glasbene umetnike 

zapisal kot avtor prvega slovenskega baleta Možiček in operete Princesa Vrtoglavka.  

Ipavčeva hiša stoji v strnjenem delu starega trškega jedra. V njej sta se rodila Benjamin (1829-1908) 

in Gustav (1831-1908). Legendarna šentjurska dinastija se je v zgodovino zapisala predvsem zaradi 

http://www.turizem-sentjur.com/f/pics/Aktualno/SENTJUR-PANORAMA-14-jure_b.jpg


glasbe in medicine. Ipavčeva hiša je zasnovana kot tipična trška stavba s pritličjem in nadstropjem. V 

njej je danes urejena stalna razstava o njihovem življenju in delu. Ko je leta 1805 šentjurski trg 

pogorel, je bila stavba nepoškodovana in so jo uporabili v prvem nadstropju za ljudsko šolo, v pritličju 

pa za prenočevanje Napoleonovega vojaštva. Leta 1825 jo je kupil Franc Ipavec, oče omenjenih 

bratov. Veliko obnovo hiše je napravil svetovno znan slovenski arhitekt Jože Plečnik, ki je dal na vrtu 

zgraditi tudi vodnjak. Ob vhodnem portalu raste trta modre kavčine, cepič najstarejše trte v Evropi, z 

mariborskega Lenta. 

S svojim delom so zgodovino Šentjurja zaznamovali še: borec za severno mejo Franjo Malgaj in 

narodni heroj Dušan Kveder - Tomaž ter Blaž Kocen. Na bližnjem Kalobju je nastal tudi znameniti 

rokopis Kalobški rokopis – najznamenitejša 

zbirka poezije slovenskega baroka. Šentjur je 

oktobra 1990 uradno postal mesto. Zasnova 

mesta Šentjur je dvodelna: Zgornji trg je 

staro srednjeveško jedro. Spodnji trg (nekdaj 

Dolenja vas) pa je nastal po zgraditvi južne 

železnice. Kraj je imel do 2. pol. 20. st. 

značilen podeželski videz - domačini so 

kupčevali predvsem s kmetijskimi pridelki; 

po drugi svetovni vojni pa je zrasla tovarna 

kovinskega pohištva in opreme (Alpos) in več 

manjših obratov. A žal je Alpos, tovarna, v svojih najboljših časih pisana z veliko začetnico, postala le 

zgodovinski spomin.   

 

  

(Vir: http://www.sentjur.si/f/pics/Novice/kip-fm_b.jpg) 
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B – NARAVNE IN EKOLOŠKE ZNAMENITOSTI 

Žički grobeljnik (Alyssum montanum 

var. pluscanescens) – Ob poti proti Žički 

kartuziji raste endemit žički grobeljnik, 

ki v Sloveniji uspeva Ie v kamnolomu v 

Žicah in ponekod v njegovi okolici. Že 

leta 1907 je rastlino opisal avstrijski 

botanik Baumgartner ravno po 

primerkih iz Žič. Rastišče žičkega 

grobeljnika je z  odlokom občine 

Slovenske Konjice zavarovano kot 

naravni spomenik. Je zelnata trajnica, 

ki zraste 10-20 cm, z jajčastimi in 

suličastimi listi ter rumenimi cvetovi, ki 

dozorijo v okrogle plodove - luščke. Žički grobeljnik je ogrožena in redka rastlina. Umetno vzgojene 

mladike se lahko kupijo v zeliščnem vrtu v Žički kartuziji. 

Velikonočnica (Pulsatilla grandis) –  

Rastišče velikonočnice je južno od Boletine 

pri Ponikvi. Velikonočnica je trajnica z 

močno koreniko. Zacveti v zgodnjem 

pomladanskem času, pri nas od februarja 

(rastišče na Boletini, Zlateče) do maja 

(rastišče na Boču). Cvetovi so vijolične 

barve, zvonasto oblikovani. Na spodnji 

strani so poraščeni z nežnimi svilnatimi 

dlačicami, zato velikonočnico uvrščamo v 

rod kosmatincev. Velikonočnica je redek 

predstavnik stepske flore pri nas in v 

Sloveniji dosega najbolj jugozahodno 

mejo razširjenosti. Njena razširjenost je 

vezana na razprostranjenost sekundarnih habitatov – suhih travnikov in nižjo količino padavin.  

V Sloveniji raste velikonočnica samo na štirih potrjenih lokacijah - Boletina pri Ponikvi, Zlateče pri 

Ponikvi, pobočje Ljubične pri Zg. Poljčanah in Boč, od katerih je na Boletini najštevilčnejša. 

(Vir: http://www.fito-info.si/APL/Sist/images/Flora/Andrej/0678.jpg)  

(Vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Pulsatilla_grandis_1.jpg) 

http://www.fito-info.si/APL/Sist/images/Flora/Andrej/0678.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Pulsatilla_grandis_1.jpg


Navadna jarica (Eranthis hyemalis) Je 15 cm visoka trajnica z rumenimi 

cvetovi. Z Balkana so jo v preteklosti zanesli po celi Evropi. Največkrat 

so jo sejali za okras v parkih in vrtovih, medtem ko je na naravnih 

rastiščih izjemno redka. Ker sta rastišči navadne jarice na Bohorju danes 

edini zanesljivo potrjeni, jo v Sloveniji uvrščamo med ogrožene 

rastlinske vrste. 

 

 

 

Slivniško jezero z naravnim rezervatom ptic – Jezero akumulacijskega nastanka z bogato favno in 

floro. Za pregrado Tratna je leta 1976 nastalo umetno Slivniško jezero. Ta ima ob normalni zajezitvi 

860.000 m2, njegova največja globina pa je ob izgradnji segala tja do 14 m. Pregrada je bila zgrajena 

za potrebe tehnološke vode Železarne Štore in kot zadrževalnik poplavnega vala, sočasno pa naj bi se 

na akumulaciji razvilo tudi ribištvo ter rekreativni turizem. V jezeru in ob njem je mogoče najti pestre 

rastlinske in živalske vrste, v močvirnem delu pa je tudi naravni rezervat s 125 vrstami ptic. Primeren 

je za ribolov in različne vodne športe.  

 

(Vir: http://imgs.ribiskekarte.si/galleries/slivnisko-jezero/dsc_0319.jpg) 

Skozi čas so nastajali najrazličnejši projekti urbanizacije in eksploatacije jezera. Na škodo lokalne 

skupnosti ali pa v dobrobit narave so vsi ostali na papirju. Od vseh načrtovanih dejavnosti se je na 

jezeru ohranilo in razvijalo le ribištvo. Ribiška družina Voglajna je že ob nastanku jezera pristopila k 

intenzivnemu vlaganju rib in zagotavljanju pogojev njihove naravne reprodukcije. Povprečna letna 

vlaganja znašajo 10.593 kosov oziroma 4.950 kg rib. Umnemu gospodarjenju z jezerom pa niso 

(Vir: http://www.turizem-sentjur.com/f/pics/Naravne-znamenitosti/jarica1_b.jpg)  

http://imgs.ribiskekarte.si/galleries/slivnisko-jezero/dsc_0319.jpg
http://www.turizem-sentjur.com/f/pics/Naravne-znamenitosti/jarica1_b.jpg


izostali rezultati. Z ribami bogata akumulacija je že vrsto let ribiška destinacija številnih domačih in 

tujih ribičev.  

Vzhodni del Slivniškega jezera, vključno z izlivnim delom Drobinskega potoka in Ločnice, je bil že leta 

1976 opredeljen kot drstišče rib. Leta 1991 pa je bil neformalno razglašen za ihtiološki in ornitološki 

rezervat v obsegu cca. 40 ha vodnega ter obvodnega prostora. Po popisu iz leta 1993 (Milan Vogrin, 

Milan Štraus) ga naseljuje 119 vrst ptic in 32 vrst rib, rakov, piškurjev, žab ter školjk, v njem pa je najti 

tudi nekatere redke vrste rastlin. Sodimo, da je pestrost favne in flore od takratnega evidentiranja še 

bogatejša ter bi bilo nujno ta svojstven biotop s posebnim odlokom ustrezno zaščititi. Slivniško jezero 

je večnamenska akumulacija. Na njej in ob njej so tudi Turistično društvo Gorica pri Slivnici, Jadralno 

društvo Wild wind in drugi pričeli z razvijanjem svojih dejavnosti. Prav gotovo pa med temi ostaja 

najpomembnejši turistični ribolov. Vendar limnološke raziskave izkazujejo, da je Slivniško jezero v 

močno evtrofnem stanju. Ta podatek pa nikakor ni ugoden za pestro in stabilno populacijo 

ihtiofavne. 
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