
V deželi hmelja

Kosilo med hmeljem
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Besedilo in fotografije: Silverka Lesjak Klapš

Kar sram me je priznati, a v Šempetru in jami 
Pekel sem bila nazadnje na osnovnošol-
skem izletu. Ničkolikokrat drvim po avto-

cesti med Mariborom in Ljubljano, a da bi se usta-
vila v teh lepih krajih Spodnje Savinjske doline, ni 
nikoli časa. Tokrat pa je bil moj cilj prav obisk 
občine Žalec, ki me je navdušila, in to ne le s fon-
tano piva in Ekomuzejem hmeljarstva in pivovar-
stva, z arheološkim parkom Rimska nekropola v 
Šempetru in s podzemno jamo Pekel, temveč tudi 
z ambicioznimi in prisrčnimi domačini. 

V vasi Šempeter, ki šteje okoli dva tisoč prebivalcev, 
nas je v turistični agenciji Ojla sprejel Edi Masnec s 
sodelavci in nas pogostil z žganjem, kavo in domačimi 
prigrizki. V stari, lepo obnovljeni hiši tik ob cerkvi 
Svetega Petra nam je Nina Ašenberger s ponosom zače-
la pripovedovati o svoji vasi. »Veste, Šempeter je ena 
taka miš, ki rjove,« je dejala: »V Šempeter se pripelješ po 
cesti, ki je bila zelo pomembna že v rimskem času, saj je 
povezovala Emono in Celejo. Ta cesta je za Šempeter 
pomembna še danes, predvsem zaradi rimske nekropo-
le.« Rimljani so si namreč tik pred Celjem zgradili poko-
pališče. »Še danes na pokopališču ali britofu, kot mu 

pravimo Šempeterčani, izveš marsikaj o vaščanih, na 
primer katera družina ima veliko denarja, kdaj je umrlo 
nekoliko preveč ljudi in še marsikaj drugega. Tudi 
Rimljani so si tako postavljali velike nagrobnike in tisti, 
ki je prihajal v mesto, je lahko že od daleč videl, katera 
družina je bolj pomembna. V drugem stoletju, ko so se 
zgodile velike poplave, so spomeniki popadali v reko 
Savinjo in bili dobro konzervirani s peskom ter čakali 18 
stoletij, da smo jih odkrili. Zato imamo rimsko nekropo-
lo, ki je ena lepše ohranjenih rimskih spomenikov v 
Evropi, na kar smo res zelo ponosni,« je nadaljevala 
Nina. 

Toda žal nagrobne spomenike v arheološkem parku 
na prostem najedajo škodljivi vplivi okolja. Zanje skrbi-
jo v Turističnem društvu Šempeter, a za tako pomemb-
no dediščino, ki velja za državni spomenik, država nima 
posluha. Prostovoljci čistijo in kosijo v parku, pozimi 
spomenike prekrivajo s provizorično zaščito pred kislim 
dežjem in zmrzaljo, a vidi se jim, da temnijo in počasi 
propadajo. Pred kratkim je arheološki park praznoval 
šestdesetletnico. Rimski spomeniki, ki so jih našli v 
mivki, so pretežno iz 8 stoletja pred našim štetjem in od 
1. do 3. stoletja našega štetja. Žalski župan Janko Kos je 
povedal, da so za zaščito spomenikov in grobnic s ste-
klenim nadstreškom, ureditvijo povezave do rimske 
ceste in gradnjo prizorišča za dogodke že izdelali pro-
jekt, ki pa ga sami ne morejo uresničiti, saj občina ni 
lastnica te bogate dediščine. 

Lepa notranjost podzemne jame. Nagrobni kamen pomembne družine iz Celeje
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Hudič, ki varuje jamo Pekel
Druga stvar, na katero so prebivalci izjemno ponosni, 

je jama Pekel. Legenda pravi, da je dobila ime po hudiču, 
ki je bival v njej. Nekoč so namreč ženske tam prale peri-
lo na roke, in ker je v jami stalna temperatura 10 stopinj 
Celzija, se je pozimi iz nje kadilo. Zato so bile perice 
prepričane, da v njej živi hudič, in ker jih je bilo strah, so 
tesnobo preganjale s petjem. Hudič pa je v jami res živel 
in rad je poslušal prepevanje žensk ter se odločil, da si jih 
bo odnesel kar v jamo. Prav takrat, ko je prišel ponje, pa 
se je sonce dvignilo visoko na nebo in obsijalo hudiča, ki 
je v trenutku okamnel. Z nekoliko domišljije smo pozne-
je na vhodu v jamo Pekel, ki je okoli štiri kilometre odda-
ljena od Šempetra, res videli okamnelo podobo hudiča, 
ki jo še danes straži. Aprilsko deževje je bilo zaslužno za 
veliko vode, ki je v potoku kar drla iz jame. Potok 
Ponikvica jo je v milijonih let ustvaril na planoti 
Ponikvanskega krasa. Ta potok pred jamo ponikne, iz nje 
pa priteče z imenom Peklenščica. 1159 metrov dolga pot 
po jami je lepo urejena, v njej je tudi nekaj življenja, a 
videli smo le netopirje, ki so viseli z nazobčanih sten. Iz 
vodnega dela jame, kjer je hrumel potok in najvišji slo-
venski podzemni slap  s štirimi metri vodnega padca, 
smo se povzpeli še v suho kraško jamo, ki jo krasijo 
raznolike kapniške oblike v odtenkih rdeče in rjave 
barve. Nekoč, ko so imeli v Žalcu svojo pivovarno, so v 
jami skladiščili pivo, saj je bil temperatura primerna za 
to, danes pa je namenjena turističnim ogledom.

Šempetrski kipec v Louvru
A to še ni vse, se je s Šempetrom hvalila simpatična 

Nina. »Sveti Peter, zavetnik, po katerem sta Šempeter in 
tamkajšnja cerkev dobila ime, ima tudi enega najlepših 
gotskih kipov pri nas – Marijo z božjim detetom, ki ga 
hranijo v cerkvi. Ta kip je bil razstavljen tudi v Louvru,« je 
bila ponosna Nina in nadaljevala pripoved, kako so prišli 
do njega: »Blizu cerkve, okoli štiri ali pet kilometrov stran, 
je bil samostan, ki so ga ustanovili celjski grofje, cesar 
Franc Jožef pa ga je zaradi varčevanja ukinil. Ko so samo-
stane razpustili, so iz okoliških župnij lahko prišli po 
okrasje za svoje cerkve. Prišli so braslovški fantje z vozom 
lojtrnikom in naložili kip. Šempeter, ki še danes slovi po 
odličnih gostilnah, pa jih je premamil, da so se v eni usta-
vili in popili nekaj piva. Medtem pa so šempetrski fantje 
naložili kip Marije in ga odpeljali v šempetrsko cerkev, kjer 
je ostal vse do danes,« se je smejala Nina in se pohvalila še 
z gostilno Privošnik, eno najstarejših furmanskih gostiln 
v Sloveniji, kjer so, kot je dejala, stregli regratovo solato s 
krompirjem in ocvirki, še preden je znova postala moder-
na. »Njihova ponudba se skoraj nič ne spreminja, streže 
peta generacije Francev, vsi imajo take brčice in še pred 15 
leti, preden je umrl tretji Franc, so imeli v gostilni 
‚špukkrigel‘, to je pljuvalnik za žvečen tobak,« je zaključila. 

Hmelj je zapisan v naših genih
Nina Ašenberger pa je še kar naštevala: »Tretja stvar, 

po kateri rjovemo v naši dolini, pa je hmelj. Šempeter 

 Vhod v jamo Pekel
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diha s hmeljem in po hmelju znamo celo meriti čas. 
Nekoč, ko smo se otroci igrali na gmajni, smo si zaveza-
li vrvico okoli novega poganjka, ki se je ovil okoli žice. 
To pa zato, ker takrat, ko je rastna doba hmelja najvišja, 
lahko hmelj zraste tudi centimeter na uro. Če je poga-
njek že precej zrasel, si vedel, da zamujaš in je treba 
domov,« se je smehljala: »Ko smo otroci spraševali, kdaj 
bo konec šole, pa so nam dejali, naj pogledamo po hme-
lju, kajti ko bo zrasel do vrha, se bodo začele počitnice. 
Ko pa je bilo Marijino vnebovzetje in smo hmelj začeli 
obirati, se je bilo treba že počasi pripraviti na novo šol-
sko leto. 

Prav v času okoli 15. avgusta je v Spodnji Savinjski 
dolini najlepše. Takrat se spremeni v morje zelenega 
hmelja, in ko se začne obiranje in sušenje, se po dolini 
vije posebno prijeten vonj. 

Vsa dolina je tesno povezana s hmeljarstvom. 
Slovenija je peta največja pridelovalka hmelja na svetu 
in slovenski ‚štajerski hmelj‘ je zaščiten pri Evropski 
uniji ter velja za enega najbolj kakovostnih v svetu. 
Skoraj ves predelani slovenski hmelj izvozimo in večino 
ga zraste prav v dolini občine Žalec, kjer imajo več kot 
sto hmeljarskih kmetij, pojavljati pa so se začele tudi 
lokalne ‚kraft‘ pivovarne. Še pred nekaj leti niso imeli 
nobene, danes obratujejo že štiri. V Žalcu imajo tudi 
Inštitut za pivovarstvo in hmeljarstvo Slovenije, katere-
ga posebnost je žlahtenje hmeljske vrste, kar pomeni, 
da razvijajo nove vrste hmelja – do danes so razvili kar 

23 novih vrst. Varijo tudi eksperimentalno pivo in v 
letošnji sezoni ga je že mogoče degustirati na žalski 
fontani piva. 

Obiskali smo še Eko muzej hmeljarstva in pivovar-
stva Slovenije, ki je eden izmed dveh tovrstnih muzejev 
v Evropi in ima prostore v obnovljeni stavbi sušilnice v 
štirih nadstropjih. Pripoveduje zgodbo Simona Kukca, 
očeta slovenskega pivovarstva, ki je bil ustanovitelj in 
lastnik prve pivovarne v Žalcu in jo nato pridružil pivo-
varni v Laškem. 

Po Simonu Kukcu so poimenovali tudi lokalno pivo 
Kukec – savinjsko pivo, ki ga je prav tako mogoče degu-
stirati na fontani in v muzeju. Novost letošnje muzejske 
sezone je virtualni resničnostni film Doživetje zelenega 
zlata, ki obiskovalce popelje v digitalni svet hmeljarstva, 
kjer lahko spoznajo hmeljske zgodbe preteklosti in 
sedanjosti.

Žalski Župan Janko Kos je dejal, da je 150 let hme-
ljarstva zapisano v genih domačinov in da se po njiho-
vih žilah pretaka hmeljarska dediščina, ki jih je zazna-
movala antropološko, sociološko, vplivala tudi na arhi-
tekturno podobo njihovih krajev in na ljubezen. »Še 40 
let nazaj je na to področje prišlo 35.000 do 40.000 obi-
ralk iz Prekmurja, Varaždina, Čakovca, iz Zgornje 
Savinjske doline, Kozjanskega. Ženske so prišle ročno 
obirat hmelj in mnoge so ostale tukaj. Danes so na kme-
tijah, kjer pokonci držijo tri vogale. Marsikateri fant 
tukaj bi bil še vedno sam, če ne bi bilo obiralk,« je pove-

Hmelj

Janez Oset, predsednika združenja hmeljarjev 
Slovenije, Edi Masnec in župan občine Žalec Janko Kos.
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dal župan Kos in nadaljeval: »Hmeljarstvo je bilo za nas 
pomembno nekoč, je danes in bo tudi v prihodnje. 
Nekoč je bilo v Savinjski dolini več kot tisoč hmeljarjev, 
danes jih je 120. V zadnjem letu pa smo pridobili več kot 
180 hektarjev novih hmeljišč, saj poraba hmelja nara-
šča.« 

Poraba piva v svetu raste, prav tako ljudje pijejo več 
kraft piva. Nekoč smo pili pretežno le lager pivo, kot sta 
union in laško, pri katerih je bilo na hektoliter potreb-
nih le nekaj dekagramov hmelja, ki so ga dodali kot 
začimbo, zdaj pa ga lahko na hektoliter dodajo tudi do 
pol kilograma. 

V Eko muzeju hmeljarstva smo srečali tudi Janeza 
Oseta, predsednika združenja hmeljarjev Slovenije, ki je 
eden največjih pridelovalcev hmelja v dolini – prideluje 
ga na 30 hektarjih. Povedal je, da se obdelava začne 
aprila s strojnim rezom hmelja, nato napeljejo vrvice, in 
ko rastlina zraste 20 centimetrov visoko, jo z motikami 
prečistijo. Iz vsake sadike zraste okoli 100 vrhov, a 
pustijo le šopek 20 vrhov. Ko poganjki zrastejo od 30 do 
40 centimetrov visoko, jih začnejo ovijati okoli vrvice. 
Navijajo jo v smeri urnega kazalca. »Fižol se navija v 
levo, hmelj pa v desno,« se je nasmehnil vrli hmeljar in 
dodal: »Prizadevamo si, da bi dobili ekološko, razgradlji-
vo vrvico, plastičnih bi se želeli znebiti, saj plastika v 
zemlji predstavlja težavo, jezi pa nas tudi, ko se navija 
na mehanizacijo. Nekoč smo uporabljali žico, ki jo še 
danes uporabljajo Nemci, a je precej dražja od plastike.«

Poznavalec hmelja je pohvalil, da imamo danes v 
Sloveniji že več kot dvanajst svojih križancev hmelja in 
na tem področju dobro konkuriramo Nemčiji in ZDA. 
»Križanci so vsi pridelani na Inštitutu za hmeljarstvo. 
Današnja avtohtona sorta savinjski golding je angleška 
sorta fuggle, ki so jo leta 1882 prenesli iz Velike 
Britanije v Slovenijo in pri nas daje veliko boljše pivo-
varske vrednosti kot tam, zato jo od nas odkupujejo tudi 
Angleži.« 

S fontano piva na turistični zemljevid 
Pred nekaj leti je eden izmed krajanov občine Žalec 

na loteriji zadel dobitek več kot 27 milijonov evrov, in 
ker ima v občina stalno prebivališče, je ta prejela dobre 
štiri milijone evrov. A čeprav so mnogi menili, da so v 
Žalcu s tem denarjem postavili fontano piva Zeleno 
zlato, ni tako. Ta denar so porabili za ureditev starega 
mestnega jedra in infrastrukturne projekte. Največ 
denarja za fontano so prispevali donatorji, predvsem 
domačini. Preden so jo postavili, so morali preiti števil-
ne ovire in nasprotovanja, a žalski župan Kos je bil 
vztrajen in uspelo jim je poskrbeti za turistično zanimi-
vost, ki v Žalec privablja turiste iz Slovenije in vseh 
koncev tujine. Zaradi velikega zanimanja so pripravili 
tudi franšizni model in svojo idejo ponujajo tudi drugod 
po svetu. 

Fontana piva ni posebna le po arhitekturni zasnovi, 
ampak tudi po tehnologiji, saj jo sestavljata dve fontani 

Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Zelena hmeljišča v občini Žalec 

Pohod med hmeljem
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– vodna in pivska fontana. Vodna simbolizira slovensko 
čisto pitno vodo, ki je osnova vsakega kakovostnega 
piva. Pivska fontana pa omogoča degustacijo šestih vrst 
piva, varjenih s slovenskim hmeljem. Obe fontani sta 
okrašeni z zeleno čipko, ki ponazarja pivsko peno. V 
dveh sezonah pa so na fontani iztočili že več kot 
145.000 litrov vode in 80.000 litrov piva. 

Fontana je postala tudi prostor za druženje, ob njej v 
lepem vremenu postavijo ležalnike in ustvarijo neka-
kšno plažo ter organizirajo dogodke, ki so združeni v 
festival Zeleno zlato. Posvečajo se tudi kulinaričnemu 
turizmu, predvsem s ‚Kuhno pri fontani‘. Maja bodo 
začeli ponujati tudi kulinarično turo, ki so jo poimeno-
vali ‚Pivo & pajs‘, na kateri bodo udeleženci lahko oku-
šali lokalne jedi blagovne znamke Zeleno zlato, pivo iz 
fontane ter spoznali turistične zanimivosti in lokalne 
pivovarne. Vsako leto organizirajo tudi Teden okusov 
Zeleno zlato, ki bo letos od 9. do 15. septembra.

Hopslandija in dvorec za en evro
Po občini Žalec potekajo tudi tematske poti, med 

katerimi je najbolj priljubljena Hmeljska pot. Pohod po 
njej je tudi poseben dogodek, ki poteka konec avgusta. 
Razvijajo kolesarski turizem, ki so ga poimenovali 
‚Hops na kolo‘. V Libojah, okoli tri ali štiri kilometre iz 
Žalca, pa imajo tudi naravno plezališče Kotečnik, že 
dobro poznano evropsko plezalno steno z različnimi 
plezalnimi smermi. 

Blizu Žalca leži tudi zavarovano naravno območje z 
ribnikom Vrbje, kjer so opazili že več ko 160 različnih 
vrst ptic, precej od teh jih tam tudi gnezdi. Letos so 
obnovili gostinsko postojanko ob ribniku. V prihodnjih 
treh letih pa nameravajo postaviti Hopslandijo, ki bo 
zajemala bazen s kopališčem, kamp s prostorom za 
šotore, bungalove, mobilne hiške ter večje postajališče 
za avtodome. 

Na novega lastnika čaka tudi dvorec Novo Celje, ki 
danes služi predvsem za razstave in ga občina Žalec 
novemu lastniku ponuja za en evro, pod pogojem, da bi 
ga obnovil v skladu s smernicami Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Dvorec iz 18. stoletja velja za eno 
lepših stavb Spodnje Savinjske doline, grajen pa je bil po 
vzoru dunajskega Schönbrunna. Župan Kos je dejal: »Ko 
smo nekoč ocenili potrebna vlaganja, smo ugotovili, da 
bi za obnovo potrebovali okoli sedem ali osem milijonov 
evrov. Pristava dvorca, nekdanja konjušnica, kjer je 
danes elitna restavracija Galerija okusov, pa je lepo ure-
jena, saj je zanjo poskrbel zasebni investitor.« 

V Žalcu raste tudi industrijska cona, na eni strani 
mesta nastaja gospodarski in na drugi trgovski kom-
pleks. Ob ogromnem Lidlovem transportno-logistič-
nem centru gradijo tudi hotel, zraven pa bodo uredili še 
lokal s hitro prehrano, bencinsko črpalko, oskrbni cen-
ter in parkirišče za 150 tovornjakov.•

Fontana piva s savinjskim pivom Kukec V nekdanji sušilnici hmelja
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