KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA –
PREDSTAVITEV

Danes se nahajate na ozemlju KS Ponikva, ki vam je morda nekoliko manj poznana, zato
vam bi jo rada na kratko predstavila.
Krajevna skupnost Ponikva se nahaja na severnem delu občine Žalec, meri 15.15 km2 in
šteje okoli 1300 prebivalcev. Meji na občino Velenje. Ima več zaselkov: Zg. Ponikva.
Sr. Ponikva., Sp. Ponikva, Studence, Marof, Podkraj, Stebovnik, Vrhe, Brezovo).
KS Ponikva leži na Ponikovski planoti, na višini od 360 do 560 m in je kraškega sestava.
Od leta 1998 je ozemlje Ponikovske planote zavarovano kot krajinski park, znotraj
katerega so številni kraški spomeniki ( jama Pekel, Bezgečeva jama, Steska jama,
Kamnita hiša, izvir potoka Ponikvica, požiralnik Rupe, številne jame, uvale, vrtače,..).
Južno od vasi Ponikva, v Sr, Ponikvi , je največji izvir ( pri njem je urejeno perišče ); ta
izvir steče v potok Ponikvica, ki po slabem kilometru ponikne v Rupah in pride na dan v
jami Pekel kot potok Peklenščica.
Po številnih ponikalnicah je kraj tudi dobil ime Ponikva.
Pa še nekaj zanimivosti o Ponikvi in kraju, kjer se nahajamo.
Na RTV Slovenija so 25. nov. 2009 v oddaji Iz naših krajev takole opisali tale hrib, kjer
se nahajamo sedaj:
»Nekoč je Bog delal prečudovito pokrajino in naredil visok hrib na vhodu v tri doline:
Dobrnsko, Velenjsko in Šentiljsko.«
To je ta hrib, kjer smo sedaj. Tu je stal nekoč grad Helfenberg, ki predstavlja tudi
prvo omembo Ponikovskega območja v pisnih virih, in sicer iz leta 1251.
V 11. stol. je grad bil v lasti savinjske marke, posest pa so opravljali mejni grofje
Viljamovci – Vilijem I. in Vilijem II. ( Oče in sin ). Bila sta bogata, nista pa imela sreče.
Oba sta kmalu umrla ( Vilijem I je kmalu umrl, Vilijema II. pa so ubili rudarji, ko se je
vračal iz Rima). Posest je podedovala mati Hema, ki jo je podarila Krškemu samostanu
na avstrijskem Koroškem, kamor je tudi sama vstopila. Opravljanje gradu so dobili
grofje Helfenberg, imenovani tudi Soteški, ker je v vznožju hriba soteska Socka.
Leta 1340 so grad kupili Celjski grofje, Helfenbergi pa so ostali upravljavci.
Najbolj znan je bil Jošt Soteški, ki naj bi bil tudi krvnik Veronike Deseniške ( jo utopil.
Kasneje so grad kupili Habsburžani. Rod Soteških v 16. stol. izumre.

Leta 1635 so grad uplenili uporni kmetje. Grof je nag in gol zbežal v zaloško graščino,
kjer so ga sprejeli. Od tedaj so soteški kmetje prišli pod zaloško podložništvo.
Pred 100 leti je grad prišel v last kmeta Škrlina. Prvi lastnik se je naselil kar v
razvalinah gradu. Kasneje si je postavil hišo pod gradom, iz razvalin gradu. Škrlini so še
danes lastniki te posesti. Ponkovljani pa ohranjamo razvaline gradu zaradi zgodovine
kraja.
-

Grad na sosednjem hribu Gradišče ( Kjumberk) – povezava obeh gradov z
mostom
Rov pod gradom do Socke
Grajski ribniki – Tajht
Helfenberg – ( Na pomoč )
Grajski hlevi – Marof

Sicer pa imamo na Ponikvi še veliko zanimivosti.
Radi se tudi sprehajamo, največ ob nedeljah.
Na teh sprehodih obiščemo naše hribe :
Špico ( 543 m), Apno ( 525 m ) ter Hrastijek (495 m). Pa še marsikaj.

