
 

 

 
POHOD PO HMELJSKI POTI OD ŽALCA DO ŠEMPETRA IN NOVEGA CELJA 

 
 
 
"Hej, greš na pohod?" 
"Kam se pa gre?" 
"Po hmeljski poti od Žalca do Šempetra in Novega Celja." 
"Tam sva pa že bili." 
"Nič hudega, Viki vedno kaj novega pove." 
 
Po veselem snidenju in živžavu na vseh postajališčih, od CIK-a do Tržišča, smo se vozili ob Mirni, Savi in 
Savinji do Celja in Žalca. Medtem nam je vodič Viki po prijaznem pozdravu predstavil program tokratnega 
pohoda in tudi vsebine planiranih pohodov v šolskem letu 2017/18. 
 
Že zgodaj se je obetal čudovit sončen dan. Naš cilj je bila Spodnja Savinjska dolina, znana kot dolina 
zelenega zlata, ki obiskovalcu ponuja zgodbo in doživetje hmelja. Hmelj je zaznamoval razvoj doline ter 
oblikoval njeno bogato tradicijo in kulturno dediščino.  
 
Začetek hmeljarstva na slovenskem sega v 19. stoletje, ko se je pred takratno graščino Novo Celje uredil 
prvi nasad württenberškega hmelja. S tem je bila začrtana pot razvoja Spodnje Savinjske doline. Danes je 

več kot 100-letna tradicija hmeljarstva in pivovarstva Slovenije zbrana in predstavljena v Ekomuzeju v 
Žalcu, v nekdanji štirinadstropni sušilnici hmelja. Muzej so zaradi našega obiska predčasno odprli. 
Predstavili so nam zgodovino pridelovanja hmelja in varjenja piva. Ogled kratkega filma, zgodba sušilnice, 
pripovedi o prvem slovenskem pivovarju Simonu Kukcu, po katerem nosi ime hišno pivo, ki so nam ga na 
koncu ogleda prijazno postregli, nas je popeljal v čas petja tisočerih obiralk in obiralcev v hmeljarskih 
nasadih. Zaželiš si to doživeti in poskusiti še tople murke s stročjim fižolom, pristen obed obiralcev, ki so jim 
ga prinašali kar na polje. Opremljeni s kartoni hišnega piva Kukec in čajem iz hmelja, ki menda pomaga za 
boljše spanje, smo zapustili muzej in pohod začeli takoj za njim. 
 
14 km dolga hmeljarska pot je speljana po ravnini, večinoma med hmeljišči, Primerna je za vse starostne 
skupine pohodnikov, tekačev in kolesarjev. Po celotni dolžini poti so postavljene informativne table. Prvi 
postanek smo naredili v Šempetru, pri Rimski nekropoli. To je arheološki park z veličastnimi grobnicami 
rimskih veljakov iz bližnje Celeie. Grobnice so okrašene z rimskimi mitološkimi motivi. Nadaljevali smo do 
reke Savinje ter sledili urejeni poti v smeri njenega toka. Ustavili smo se za ogled krajinskega parka in 
ribnika Vrbje, čudovitega kraja za preživljanje prostega časa v naravi. Ribnik predstavlja naravni rezervat in 
zatočišče za več kot 170 vrst ptic.  
 
Ko so nas noge že malo bolele, smo prispeli do dvorca Novo Celje, že omenjenega baročnega dvorca iz 
18. stoletja, pred katerim smo se odpočili in posneli priloženo skupinsko fotografijo. Po približno štirih urah 
hoje in prehojenih 15 kilometrih smo prišli do kolodvora, kjer nas je v gostilni Kolodvor bar pričakalo kosilo.  
 
V Žalcu ne moreš mimo piva. Po kosilu smo se sprehodili še do fontane. Fontana piva Zeleno zlato, prva v 
Evropi, je poklon hmeljarski dediščini. Postavljena je v mestni park v središču mesta ob tržnici. Osnova za 
fontano je simbolna hmeljska kobula, ki se izraža v dveh polkrogih oziroma dveh fontanah, eni pivski in 
drugi vodni. Polkrogi so oblečeni v bakreno čipko, ki simbolizira peno na pivu. 
 
Z Ireno nimava nekega odnosa do piva, zato sva po ogledu fontane pot nadaljevali do čokoladnega ateljeja 
in bližnje pekarne, kjer sva kupili odpustke za domov. 
 
 
                                                                                                                                Olga Kunstelj 
 
Viri: 
- neizčrpna Vikijeva zakladnica 
- spletna stran Občine Žalec 
 

 
 


