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SPREMINJANJE DOLENJSKIH VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN IN
MOŽNOSTI NJIHOVEGA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Izvleček:
Vinogradniške površine so eden izmed najbolj prepoznavnih elementov
dolenjske pokrajine. Vinogradništvo je na tem prostoru od nekdaj
prisotno, vendar je skozi čas doživljalo stalne spremembe. Skozi
prejšnje stoletje so se vinogradi zaradi dedovanja delili na čedalje
manjše dele. Skupaj z velikostjo se je spreminjala tudi njihova funkcija
oz. gospodarski pomen, ki je postajal vedno manjši. Do konca druge
svetovne vojne so bili vinogradi pomembno dopolnilo kmetijski
dejavnosti, saj so prinašali dodaten zaslužek. Do danes se je
vinogradništvo v večini primerov ohranilo kot hobi, vinogradi in
zidanice pa so se spremenili v prostočasna območja. Ti vinogradi so
večinoma majhni in nedobičkonosni, zaradi česar se pojavlja opuščanje
vinogradniške
dejavnosti.
Obenem
se
vinogradniške
površin e
spreminjajo v stanovanjska in počitniška območja. Ob takem razvoju bi
sčasoma zamrla večstoletna vinogradniška tradicija, ki je skozi čas
postala del identitete dolenjske pokrajine in ljudi. Z namenom
ohranitve te tradicije za prihodnje rodove se mora do lenjska
vinogradniška pokrajina v prihodnje razvijati v skladu z načeli
trajnostnega razvoja. Pri tem gre za kompromisen razvoj pokrajine po
gospodarski, družbeni in ekološki komponenti.
Ključne
besede:
Dolenjska,
podeželja, sonaravni razvoj

vinogradništvo,

vinogradi,

razvoj

CHANGE IN VINEYARDS IN THE DOLENJSKO REGION AND A
POSSIBILITY OF THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract:
The landscape of the Dolenjsko region is most easily recognised by its
v i n e ya r d s . T h e v i t i c u l t u r e i n t h e D o l e n j s k o r e g i o n h a s a n a g e - l o n g
tradition and throughout its history it has undergone constant change.
I n t h e 2 0 . c e n t u r y , a s p a r e n t s l e f t v i n e ya r d s t o t h e i r c h i l d r e n , t h e s e
v i n e ya r d s w e r e f r a g m e n t e d . B u t i t w a s n o t o n l y t h e i r s i z e t h a t c h a n g e d ,
it was also their function and economic importance as they became less
i m p o r t a n t . U n t i l t h e e n d o f t h e W o r l d W a r I I , t h e v i n e y a r d s p l a ye d a n
important role beside farming as they provided additional income.
N o w a d a ys v i t i c u l t u r e i s a l e i s u r e a c t i v i t y , a n d t h e v i n e ya r d s a n d
z i d a n i c e 1 h a v e b e c o m e a p l a c e f o r s p e n d i n g l e i s u r e t i m e . T h e v i n e ya r d s
in this region are small and unprofitable, which is the reason why the
viticulture as an activity is not being undertaken very often any more.
A t t h e s a m e t i m e , t h e v i n e ya r d s a r e c h a n g i n g i n t o r e s i d e n t i a l a r e a s a n d
p l a c e s w h e r e h o l i d a ym a k e r s s p e n d t h e i r t i m e . I f t h i s t r e n d c o n t i n u e s ,
the centuries-long wine-growing tradition, which has become an
integral part of the identity of the landscape and people in the
Dolenjsko region, will not survive. In order to continue this tradition,
the Dolenjsko region should become a promoter of sustainable
development by taking into account the economic, social and ecological
factors.
Keywords: the Dolenjsko region,
development, sustainable development
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typical Slovenian cottages in vineyards, where wine and tools were stored and where winegrowers and their
families could spent the night in
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1. Uvod
V e č i n a l j u d i o b b e s e d i »D o l e n j s k a « n a j p r e j p o m i s l i n a v i n o g r a d e i n
vino. Vinogradništvo je na tem
prostoru prisotno že več stoletij,
vinogradi pa so zelo pomemben element dolenjske pokrajine . Kdor
potuje skozi Dolenjsko, lahko na domala vseh prisojnih po bočjih opazi
številne, po večini majhne nasade vinske trte. Poleg njih praviloma
stojijo zidanice, kjer številni Dolenjci preživijo veliko svojega časa.
Poleg vinske kleti so v zidanicah tudi bivalni prostori, ki ljudem
omogočajo preživljanje prostega časa v prijetnem vinogradniškem
okolju. Podoba dolenjske vinogradniške pokrajine ni takšna že od
nekdaj, temveč se je skozi čas precej spreminjala.

1.1. Name n, cilji in de lovna hipoteza
Namen diplomskega je dela je razložit i spreminjanje dolenjs kih
vinogradniških površin, osvetliti njihove današnje značilnosti ter na
podlagi slednjih predstaviti napovedi razvoja vinogradniške pokrajine v
prihodnosti.
Cilji diplomskega dela so sledeči:
·
·
·
·
·

oceniti spreminjanje površine, posestnih razmer in pomena
dolenjskih vinogradov od pojava trtne uši2 do danes;
prikazati spreminjanje oblike in pomena zidanic, ki je potekalo
skupaj z razvojem vinogradov;
predstaviti glavne probleme dolenjske vinogradniške pokrajine;
na podlagi današnjih razmer predstaviti in ovrednotiti možnosti
trajnostnega razvoja vinogradniške pokrajine ;
razložiti razvoj vinogradov v Tübingenu 3 ter ga primerjati z
dolenjskim vinogradniškim prostorom.

Diplomsko delo je usmerjeno v dve delovni hipotezi:
·

·

Razvoj dolenjskih vinogradniških površin je potekal od ve likih,
tržno usmerjenih vinogradov na koncu 19. stoletja, do majhnih in
samooskrbnih vinogradov danes.
Današnji razvoj dol enjske vinogradniške pokrajine je skladen z
načeli trajnostnega razvoja.

2

Trtna uš ali filoksera je oblika trtne bolezni, ki se je pojavila konec
19.
stoletja in povzročila propad dela slovenskih vinogradov. Zaradi velike
gospodarske škode je močno vplivala na razvoj dolenjskih vinogradniških površin,
ki so se od takrat naprej stalno spreminjale.
3
Tübingen je mesto z dolgo vinogradniško tradicijo, ki leži v nemški zvezni
deželi Baden-Württemberg. Tukaj je v okviru študijske izmenjave nastal del
diplomskega dela, ki se nanaša na razvoj vinogradniških površin v Tübingenu ter
na sledi, ki jih je vinogradništvo pustilo v pokrajini.
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1.2. Metode dela
V diplomskem delu je bilo uporabljenih več metod dela. Težišče je bilo
na kabinetnih, zlasti pri zgodovinskem delu naloge. V sklopu
kabinetnega dela smo preučili vso razpoložljivo literaturo ter
statistično, publicistično in kartografsko gradivo.
Med terenskimi metodami je potrebno izpostaviti anket o, rezultate
katere smo uporabili pri zgodovinskem, večinoma pa pri geografskem
delu naloge. Anketa je bila izvedena v začetku leta 2013 na občnih
zborih vinogradniških društev. Vanjo smo želeli vključiti vinogradnike
z vseh dolenjskih vinogradniških društev, vendar so nekatera društva
sodelovanje odklonila. V anketi je sodelovalo 461 vinogradnikov iz
društev Raka, Šentjernej, Straža, Trebnje, Suha krajina, Gadova Peč,
Kostanjevica, Mirna Peč, Malkovec, Mokronog, Mirna, Vinji Vrh – Bela
Cerkev, Trebelno, Ot očec, Veliki Trn, Škocjan, Šmarjeta in Trška Gora.
P o d a t k i s o a n a l i z i r a n i i n p r o s t o r s k o p r i k a z a n i n a n i v o j u o b č i n 4. K e r s o
v raziskavo vključene vse pomembne dolenjske vinogradniške občine,
so rezultati relevantni za celotno obravnavano območje.
Druga terenska metoda je intervju, ki je bila uporabljena v Nemčiji.
Intervjuvanec
je
bil
gospod
Christian
Gugel,
eden
izmed
najpomembnejših vinogradnikov v Tübingenu. Odgovoril je na nekaj
vprašanj, ki so se nanašala na njegov o pridelavo vina. Poleg tega smo z
intervjujem pridobili neposreden vpogled v aktualno stanje in
problematiko tübingenškega vinogradništva, kar je bistveno olajšalo
primerjavo z rezultati ankete in vinogradništvom na Dolenjskem.

1.3. Opre de lit ev ob močja
Predmet diplomskega dela so vinorodna območja prostora , ki ga geograf
Anton Melik opredeljuje kot skupek območij v spodnjem delu nekdanje
dežele Kranjske, za njegovo središče pa postavi Krško dolino z
obrobnim gričevjem (Melik, 1963). Po današnji definiciji je Dolenjska
pokrajina v j ugovzhodni Sloveniji , ki sega od Ljubljanske kotline d o
meje s Hrvaško, ki jo predstavljajo Gorjanci. Na vzhodu meji na Savo,
na zahodu pa sega do Blok in Kolpe . Kot ožja Dolenjska je definirana
pretežno vinogradniška pokrajina vzdolž reke Krke in njeni h pritokov,
k širši Dolenjski pa prištevamo še gričevnat svet ob Temenici in Mirni,
Suho krajino in Kočevsko in Ribniško polje ter Dobrepolje. (Gorenc,
2008).
Vinogradniške površine pokrivajo le del Dolenjske, ki je znan pod
imenom Dolenjski vinorodni oko liš in je kot tak predmet obravnave
pričujočega diplomskega dela.

4

Občine Sevnica, Krško in Brežice le deloma ležijo znotraj obravnavanega
območja, kar je upoštevano pri prostorskem prikazu rezultatov ankete.

2

Dolenjski vinorodni okoliš je del vinorodne dežele Posavje, ki jo
sestavljata še Bizeljsko -Sremiški in Belokranjski vinorodni okoliš.
Dolenjski vinorodni okoliš obsega 4100 ha in se grobem razprostira na
širšem porečju Mirne in Krke (Cviček, 2001).
Karta 1: Dolenjski vinorodni okoliš

Vir: Cviček, 2001
Na prvi pogled ima obravnavano območje obliko trikotnika. Na severu
in severovzhodu sega do reke Save, na jugu pa ga omejujejo Gorjanci
oz. državna meja s Hrvaško. Najbolj razgibana je zahodna meja, ki
poteka od Šmartnega pri Litiji, preko Stične in Ambrusa do Žvirč, kjer
se obrne proti vzhodu in poteka do Dvora, od koder se v jugovzhodni
smeri mimo Soteske in Podturna nadaljuje do Črmošnjic (Gorenc,
2008).
Vinorodni okoliš Dolenjska je razdeljen na štiri ožje vinorodne okoliše ,
in sicer na Gorjanski, Krški, Novomeški in Trebanjsko -Mokronoški ožji
vinorodni okoliš. Slednji se še naprej delijo na manjše vinogradniške
lege (Cviček, 2001). Dolenjski vinorodni okoliš je najbolj poznan po
vinu cviček, ki ga pridelujejo na območjih, sestavljenih pretežno iz
apnenca in dolomita. Na območju okoliša je moč čutiti vpliv celinskega
podnebja, saj prihaja do mešanja toplega vlažnega zraka iznad panonske
nižine s hladnim zrakom nad dolenjskimi gričevji. Povprečna letna
količina padavin znaša med 1070 in 1200 mm (Pflege, 2012).
V nadaljevanju diplomske ga dela ima Dolenjska enak prostorski pomen
kot Dolenjski vinorodni okoliš. V zgodovinskem delu naloge je
spreminjanje vinogradniških površin obravnavano na nivoju celotne
Dolenjske ali po posameznih delih, zlasti po davčnih okrajih in
3

občinah. Zaradi spreminjanja meja le -teh in uporabe različnih virov,
celoten razvoj ni ves čas obravnavan na nivoju istih prostorskih enot.
Določene značilnosti so zavoljo boljše ponazoritve najprej prikazane za
celotno Slovenijo, nato pa še za Dolenjsko. V drugem, geografskem
delu diplomskega dela, katerega namen je izpos taviti problematiko
vinogradništva in analizirati možnosti njegovega trajnostnega razvoja,
je obravnava omejena na Dolenjski vinorodni okoliš v celoti ali na
posamezne občine (kjer je to potrebno za prikaz razlik med
vinogradniškimi območji okoliša).

1.4. Narav no geografske značilnost i ob močja
Vinogradništvo je v Sloveniji razširjeno na dveh ločenih območjih , in
sicer v zaledju Jadranskega morja ter na obrobju Panonske nižine. Rast
vinske trte je pogojena s kar nekaj naravnimi dejavniki, od katerih so
najpomembnejše podnebne razmere. Osnovni pogoj za rast vinske trte
je zadostna količina toplote, katere vir je sončna svetloba. Še posebej
pomembna je vegetativna toplota, to je seštevek srednje dnevne
v
rastni dobi vinske trte. Zgodnje vinske sorte zaht evajo približno 2200
°C, srednje
3500 °C, pozne pa okrog 5000 °C. V subpanonskih
vinorodnih okoliših znaša vegetativna toplota okoli 3000 °C, v
submediteranskih pa je precej višja (Belec, 1973).
Navedena količina toplote ni značilna za celotno Dolenjs ko kot del
subpanonskega vinorodnega območja, temveč le za dele njenega površja
z ugodnimi mikroklimatskimi razmerami , ki so pogojene z geografsko
lego. Največ toplote prejmejo prisojna pobočja gričevij v termalnem
pasu, ki so iz tega razloga pokrita z vi nogradi. Termalni pas leži nad
inverzijskim območjem dolin in kotlin, zato sta zanj značilna večja
osončenost in manj meglenih dni (Ogrin, Plut, 2009 ). Na Dolenjskem se
vinogradi začnejo približno 50 metov nad dolinskim dnom in segajo
do okoli 500 metrov nadmorske višine (Cviček, 2001).
Poleg lege v termalnem pasu je pomemben dejavnik tudi naklon. Bolj
strma območja prejmejo večje količine sončnega sevanja . V Sloveniji so
za rast trte najbolj primerna južna pobočja z nakloni med 25 in 35 %
(Maljevič, 2003). V tem naklonskem razredu se nahaj a večina
dolenjskih vinogradov (Popis vinogradov, SURS, 2009).
Trta za svojo rast zahteva le 300 do 400 mm padavin. Na obravnavanem
območju je količina padavin precej večja. Giblje se med 1000 in 1300
mm, zmanjšuje pa se od zahoda proti vzhodu oz. z zmanjševanjem
razgibanosti površja (Pflege, 2012 ). Količina padavin je skozi leto zelo
spremenljiva, kar občasno privede do hudih suš, ki negativno vplivajo
na uspevanje vinogradov (Ogrin, Plut, 2009).
Na rast trte močno vplivajo tudi pedološke razmere. Topla, prepustna in
peščena prst rast grozdja pospešuje, hladna, vlažna glinasta in ilovnata
prst pa zavira. Dolenjski vinogradi uspevajo predvsem na dveh tipih
podlage. Prvi tip je apnenčasta podlaga, na kateri se je razvila kraška
ilovica, drugi tip pa je peščeno-lapornata prst. Kljub temu, da je vinska
4

trta sicer nezahtevna glede podlage, je potrebno prst zaradi majhne
vsebnosti organske snovi gnojiti (Pflege, 2012).
Gnojenje je potrebno zlasti zaradi prim anjkljaja dušika. Poleg tega
elementa so za rast trte pomembne še ostale rudninske snovi, kot so
magnezij, fosfor, kalij in bor (Vršič, Lešnik, 20 10).

2. Znač i lnosti dolenjskih vinogradov v
obdobju pred pojavom trtne uš i
2.1. Pov ršina
Na Slovenskem sta se zgodaj v preteklosti glede na podnebne razmere
izoblikovali
dve
ločeni
vinorodni
območji,
subpanonsko
in
submediteransko. Obe sta nekoč segali globoko v notranjost, o če mer
pričajo krajevna imena na območjih, kjer danes vinogradov ni več
opaziti. Primeri takih imen so Vinica, Vinje, Vinji Vrh, Vinograd,
Nograd in Vinore (Belec, 1973).
V srednjem veku so bili na Dolenjskem vinogradi prisotni povsod , razen
v turjaškem, grosupeljskem, litijskem, višnjegorskim, velikolaškem in
ribniškem okolišu, kjer so se pojavljal i izjemoma posamično. Okrog
Stične so bili vinogradi r azširjeni skozi ves srednji vek (Belec , 1973).
Po katastru iz leta 1820 je bilo na Kranjskem 9620 ha z vinogradi
zasejanih površin. Vinogradi so uspevali na strmih parcelah, ki so bile
razdeljene na jermene in so potekale v smeri strmca (Dular, 1988). Za
potrebe katastra je bila Kranjska razdeljena na sedem vinorodnih
okolišev, ki so se še naprej delili na davčne okraje. Ker je vinorodna
Kranjska v tem v času zajemala tudi širše območje Vipave in Be le
krajine, se skupaj s podatki o velikosti vinogradov na Kranjskem
pojavljata tudi vinorodni okoliš Vipava in Metlika, ki pa ne spadata v
območje obravnave diplomskega dela, zaradi česar sta tudi izpuščena iz
spodnjega prikaza podatkov. V njem so podatki samo za okoliše, ki
spadajo v območje obravnave oz. se nahajajo znotraj meja današnjega
Dolenjskega vinorodnega okoliša .
Preglednica 1: Površina vinogradov leta 1820

Vir: Valenčič, 1970
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Leta 1820 je bilo na območju današnje Dolenjske 6541 ha vinog radov.
Za spreminjanje površine vinogradov v nadaljevanju stoletja veljata dve
tendenci. Na območjih z manj ugodnimi podnebnimi razmerami za rast
trte so vinogradništvo opuščali, na podnebno ugodne jših območjih pa je
prihajalo do intenzifikacije pridelave in s tem do povečevanja površin.
Opuščena območja so se začela zaraščati s travniki in gozdom,
nasprotno pa so na ugodnih zemljiščih travnike in gozdove zamenjali
vinogradi. Do jožefinskega katastra iz leta 1869 se je površina
dolenjskih vinogradov povečala za 1277,6 ha in je tako po novem
znašala 7819,1 ha (Valenčič, 1970).

2.2. Posest ne razme re
Posestne razmere na sloven skih vinorodnih območjih v 19. s toletju so
bile odraz dogajanj v preteklosti. Vinogradniške posesti so bile treh
vrst, izhajale pa so iz obdobja zgodnjega fevdalizma. Prva oblika so
bili dominikalni vinogradi. Gre za vinograde, ki so jih z emljiški
gospodje obdelovali sami ali s pomočjo svojih podložnikov. Vinogradi
druge oblike so bili sestavni deli podložnih kmetij, za njih pa je
podložnik plačeval dajatev v vinu. Zadnja oblika so bili vinogradi, ki
so nastali s krčenjem gozda na bolj ali manj strmih gričih. Ti griči so
s e i m e n o v a l i »g o r e «, n a n j i h z a s e j a n i v i n o g r a d i p a »g o r s k i v i n o g r a d i « .
Za njihovo upravljanje je bilo uvedeno posebno gorsko pravo. Na
posamezni vinski gorici je imel zemljiški gospod funkcijo gorskega
gospoda, kar je pomenilo, da je dajal zemljišča v zakup različnim
ponudnikom. Za vinograde so se lahko potegovali kmetje, meščani in
fevdalci. Ker je ob delovanje vinogradov zahtevalo veliko začetnega
dela, stroškov in sprotnega vzdrževanja, je bil zakup
deden. Vsi
lastniki vinogradov na posamezni gorici so po gorskem pravu sestavljali
gorsko skupnost. Slednji je predsedoval gorski gospod, zakupna
razmerja pa je urejalo gorsko pravo, ki je bilo zapisano v gorskih
bukvah. Gorsko pravo je bilo v veljavi do ustanovitve Ilirskih provinc,
zunaj tega območja pa do zemljiške odveze leta 1848 (Dular, 1988).
Terezijanske in zlasti jožefinske reforme so močno vpl ivale na
spremembo posestnih razmer ob koncu 18. stoletja. Cilj reform je bil
med drugim krepiti moč države in omejevati oblast deželnih gospodov
in cerkve. Na račun slednjega se je krepila zasebna posest. Kljub temu
je tudi v 19. stoletju velik del vinogradniških površin ostal v rokah
samostanov, cerkve in plemstva (Dular, 1988).
Reforme se močno posegle tudi v kmečko življenje. Odprava
nevoljništva je povzročila delitev kmečkega gospodarstva. Manjši
vinogradniki, zlasti na Štajerskem in v Prekumurju so začeli svoje
vinograde množično prodajati bogatim meščanom, ki so za delo v njih
najemali delovno silo iz širše okolice. Delavci so v zameno za obdelavo
vinograda dobili manjšo hišo in nekaj zem lje, del plačila pa so prejeli v
denarju. Na tak način se je razvilo viničarstvo, ki pa ga na Dolenjskem
zaradi majhnih vinogradov ni bilo (Dular, 1988).
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2.3. Pome n v inogradov
V grobem ločimo dve obliki vinogradniške dejavnosti , samooskrbno in
tržno. Večino srednjega veka so bili pridelki zaradi majhnih posesti in
visokih dajatev precej skromni. Kmetje so zato vino imeli zase in za
svojo družino. Izjema so bili lastniki gorskih vinogradov, ki so
plačevali manj dajatev. Poleg tega so obdelovali tudi večje pose sti,
pridelki so bili izdatnejši in tako je prihajajo do presežkov. K
slednjemu je pripomoglo tudi intenziviranje samostanskih in cerkvenih
vinogradov. S pojavom presežkov se je razvila vinska trgovina in tako
so vinogradi dobili nov, tržni pomen (Valenčič, 1970).
Vinogradništvo se je na Slovenskem zelo intenzivno razvijalo med 16.
in 18. stoletjem. Na razvoj so ugodno vplivale tržne cene, ki so narasle
po turški priključitvi Ogrske in s tem po prenehanju uvoza ogrskih vin
v avstrijske dežele. Vinogradništvo so pospeševale tudi razmere na že
omenjenih gorskopravnih posestih, kjer so se kmetje zaradi nižjih
podložniških bremen iz kmetij preseljevali v vinograde. Ker je ta
migracija pomenila manj delovne sile za zemljiške gospode, so slednji z
različnimi zakonodajnimi ukr epi poskušali ovirati tak razvoj (Valenčič,
1970).
V dobi fiziokratizma so oblasti dajale prednost drugim agrarnim
panogam, vinogradništvo pa puščale bo lj ali manj na stranskem tiru. Na
začetku 19. stoletja so se pojavile številne kmetijske družbe, ki pa
sprva vinogradništvu niso posvečale večjega pomena, temveč so bolj
spodbujale živinorejo in poljedel stvo. Kljub temu se je ob postopnem
širjenju vinogradniških površin vinska t rgovina razvijala naprej. Zlasti
primorska in štajerska vina so se prodajala tudi na tujih, predvsem na
nemških trgih, medtem ko so dolenjska vina ostajala na domačem trgu.
Številni pridelovalci pa so pridelek kljub razvijajoči se vinski trgovi ni
zaradi majhnih posesti obdržali za lastne potrebe (Belec, 1973).
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3. Znač i lnosti dolenjskih vinogradov
od pojava trtne uš i do danes
3.1. Pov ršina
3 .1 . 1 . P oj a v t rt n e uš i
Kot vse rastline, je bila tudi vinska trta skozi zgodovino ogrožena s
strani bolezni, ki so najbolj prišle do izraza sredi 19. stoletja. Tedaj so
se iz ameriške celine razširile peronospora, oidij in trtna uš, od katerih
je največ škode povzročila slednja. Grozdna plesnoba oz. oidij je
namreč zaradi toplejšega podnebja prizadela predvsem južnejša
vinogradniška območja in na Dolenjskem ni povzročila velike škode.
Okoli 1880 so na Dolenjskem odkrili peronosporo, malo kasneje pa še
najhujšo bolezen, trtno uš5 (Valenčič, 1970). Njena prisotnost je
povzročila drastično zmanjšanje in mestoma popolno uničenje
vinogradniških površin. Na evropskih tl eh so jo prvič odkrili v Fran ciji,
v slovenske dežele Avstro -Ogrske monarhije pa se je razširila v poznih
70. letih 19. stoletja (Seručnik, 2011).
Na Dolenjskem je bila prisotnost tr tne uši prvič potrjena leta 1884 v
vasi Velika Dolina, od koder se je hitro širila preko ostale dežele in
resno ogrozila obstoj vinogradništva (Seručnik, 2011).
Trtna uš je zajedavec, ki se hrani z rastlinskim sokom vinske trte.
Zajeda se lahko bodisi na njenih listih ali na koreninskem sistemu. V
Evropo so jo prinesli vinogradniki, k i so množično uvažali bolj
rodovitne sorte ameriških trt. Nehote so skupaj s trtami pripeljali trtno
uš, ki se je zajedala na koreninah rastlin. Trtna uš povzroča hiranje
vinske trte, postopoma pa vodi do odmrtja koreninskega sistema i n s
tem tudi celotne rastline (Seručnik, 2011).
Kot že rečeno se je na Dolenjskem bolezen trtne uši najprej pojavila
leta 1884 v Veliki Dolini, od tu naprej pa se je širila v smeri Podbočja
in ostale Dolenjske. Na tem območju je bilo v prvem letu po pojavu uši
okuženih in tako obsojenih na propad 20 % vinogradov (Seručnik,
2011).
Komisije, ki so raziskovale prisotnost te bolezni, so le -to ugotovile leta
1886 v katastrskih občinah Ravne in Krško. Istega leta se je trtna uš
razširila tudi na širše območje Gorjancev, okuže ni so bili vinogradi
med Šentjernejem in Kostanjevico . Leta 1887 se je trtna uš iz krškega
davčnega okraja razširila tudi na novomeški in mokronoški davčni
okraj. Življenjski prostor trtne uši je se naslednjega leta poleg
5

Trtna uš se v literaturi in v nadaljevanju diplomskeg a dela pojavlja tudi pod
imenom filoksera.
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omenjenih območij raztezal po cel otnem levem bregu reke Krke, vse do
Novega mesta. Z odkritjem trtne uši v okolici Rake leta 1889 je bil
poleg kostanjeviškega okužen tudi celoten davčni o kraj Krško. Trtna uš
je tega leta naseljevala skupno površino 242 hektarov, na območju
prvega vnosa pa je bilo trte moč najti le še na t retjini nekdanjih
vinogradniških površin (Seručnik, 2011).
Posledice nove bolezni so se pokazale praktično takoj po njenem
pojavu. Zaradi
odmiranja vinogradov je pridelava vina v davčnem
okraju Kostanjevica povsem zastala. Izjema je bila le občina Šentjernej,
kjer so na nekaterih goricah še uspevali vinogradi. Po leg Kostanjevice
sta bili močno prizadeti tudi občini Raka in Krško. Iz davčnih okrajev
Mokronog in Radeče se bila poročila o pojavu uši in prizadejani škodi
zelo redka (Seručnik, 2011).
Na nekaterih okuženih območjih je postopoma prihajalo do spreminjanj a
rabe zemljišč; vinograde so nadomestili travniki in gozdovi. Na ostalih
območjih so si oblasti prizadevale za obnovo vinogradov. V ta namen so
spremenile zakonodajo, s katero so spodbujale sajenje ameriških trsnih
s o r t o z n j i h o v i h c e p l j e n k i n o m e j e v a l e u p o r a b o s a m o r o d n i c 6. A m e r i š k e
sadike so bile zaradi svojih bioloških lastnosti odporne na trtno uš in
so bile kot nalašč za obnovo vinogradov. Ustanovljene so bile številne
trsnice, kjer so gojili ameriške sorte. Poleg tega so si bili poostreni
carinski pregledi za vse uvožene rastline, uvedena pa je bila tudi
prepoved izvoza domačih trt. Širom celotne Kranjske se bile s strani
okrajnih glavarstev ustanovljene številne krajevne komisije, katerih
naloga je bila popisovanje okuženih vinogradov in tako nadzor nad
širjenjem trtne uši (Seručnik, 2011).
Lastnikom, ki so obnavljali vinograde, so bile priznane davčne
olajšave, pomagali pa so jim tudi s subvencijami. 15. junija 1890 je
izšel zakon o desetletni oprostitvi zemljiškega davka za popolnoma
uničene vinograde, ki so bili ponovno zasejani z ameriškimi trtami.
Vinograd je moral obsegati najmanj četrt hektarja površine. Prav tako
so bila davka oproščena tista zemljišča, na katerih so prej uspevale
druge kulture, a so bila spremenjena v vinograde z novimi cepljenimi
trtami. Za obnovitev vinogradov je država vinogradnikom dajala tudi
brezobrestna posojila, ki jih je obravnaval zakon, sprejet 3. oktobra
1891. Do posojila so bili lahko upravičeni tako posamezni vinogradniki
kot tudi celotne občine zadruge in vinogradniška društva . Posojila so
bila izplačana v obrokih, vinogradniki pa so jih vračali od 15 do 20 let.
Vračilo prvega obroka je zapadlo v desetem letu po odobritvi posojila.
Za obnovo pol hektarja velikega vinograda so vinogradniki dobili
povprečno 400 kron posojila (Seručnik, 2011).
Obnovitev vinogradov, uničenih ali ogroženih po trtni uši, je imela za
posledico napredek vinogradništva . Stari vinogradi so bili mnogokrat
neurejeni in pregosto ali nepravilno z asejani z različnimi sortami.
6

Samorodnica je avtohtona trta nekega območja, ki ni cepljena. Samorodnice so
bolj rodovitne, a slabše odporne proti boleznim. Zaradi boljše odpornosti so po
pojavu trtne uši množično sadili ameriške trte in njih ove cepljenke.
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Tekom obnovitve so jih najprej globoko prekopali, nato pa ameriške
trte zasadili v vrstah in pravilnih medsebojnih razmikih, kar je
izboljšalo pogoje za obdelavo. Po drugi strani je obnova vinogradov
pomenila drastično povečanje proizvodnih stroškov. Iz tega razloga
kljub naraščajočim vinskim cenam vinogradniš tvo ponekod ni bilo več
donosno (Valenčič, 1970).
Preglednica 2: Površina vinogradov v nekaterih davčnih okrajih

Vir: Valenčič, 1970
Na podlagi podatkov kmetijske statistike je moč sklepati, da se
vinogradniška površina na splošno ni zelo skrčila. Do popolnega
izumrtja vinogradov zaradi trtne uši je prišlo le na območji h obmejnega
vinogradniškega pasu z manj ugodnimi podnebnimi in gospodarskimi
pogoji. Drugod je bila obnova uspešna, čeprav je ponekod trajala še
nekaj desetletij.
Kljub temu pa se pojavljajo razlike v velikosti
vinogradov med letoma 1895 in 1896. Razlog je v različni metodologiji
nastajanja obeh popisov, deloma pa tudi v opustitvi vinogradništva
zaradi trtne uši. Iz zgornjega grafikona je razvidno, da so te razlike v
dolenjskih vinogradniških okrajih precej majhne , kar pomeni, da je bilo
opuščenih malo vinogradov. Kljub temu pa se je leta 1896 začela
tendenca krčenja vinogradniških površin, ki s e je nadaljevala v 20.
stoletju (Valenčič, 1970).

3 .1 . 2 . S p re m i nj a nj e p o v rš i ne d o l et a 1 9 6 9
Geograf dr. Borut Belec v svoji študiji Vinogradništvo kot dejavnik
prostorske
preobrazbe
v
Sloveniji
obravnava
spreminjanje
vinogradniških površin in njihov vpliv na pokrajino. Študija zajema dve
časovni obdobji. Prvo je obdobje od leta 1895, ki predstavlja obnovo od
trtne uši prizadetih vinogradov, do leta 1954. V obdobju 1954 do 1969
je želel avtor prikazati nedavne dejavnike, ki so vplivali na stanje
vinogradništva leta 1969 (Belec, 1973).
Slovensko vinogradništvo se je po veliki krizi, ki jo je povzročila trtna
uš, intenziviralo in hkrati umaknilo iz ekološko manj ug odnih območij.
Za obdobje do leta 1969 je bil značilen močan umik vinogradov iz
predalpskega in dinarskega sveta, obenem pa je prihajalo do
koncentracije le-teh v subpanonskem in subprimorskem delu Slovenije.
Na razširjenost in gospodarski pomen vinske trt e so vplivali tudi mnogi
družbenogeografski dejavniki, predvsem vloga kapitala in razvoj vinske
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trgovine v novih prometnih in državnopolitičnih razmerah
1973).

(Belec,

Poleg tega je za to obdobje, zlasti pa za čas po drugi svetovni vojni,
značilno nazadovanje kmečkega vinogradništva. Povzročilo ga je več
dejavnikov, med njimi predvsem ostarelost trtnih nasadov in
pomanjkanje delovne sile, ki si je po večini našla zaslužek v
donosnejših neagrarnih panogah. Izpostaviti velja še težave na tržišču,
razdrobljenost posesti in tradicionalnost obdelave. Vsi našteti dejavniki
so vplivali na postopno odmiranje vinogradniške pokrajine (Belec,
1973).
Z vinogradi je bilo leta 1896 pokritih 45938 ha površja današnje
Slovenije. Iz zgoraj omenjenih razlogov so se vinogradniške površine
do leta 1954 skrčile na 31340 ha, torej za 31,8 %. Nazadovanje površin
se je še bolj izrazito nadaljevalo do leta 1969, ko je skupna površina
znašala 21881 ha. Skupno se je površina do leta 1969 zmanjšala za
polovico, kar je bistveno vplivalo na obseg in značaj vinogradniškega
prostora v Sloveniji (Belec, 1973).
Na Dolenjskem je nazadovanje vinogradov potekalo različno po
posameznih območjih. Umik vinogradov je bil glede na celotno
slovensko ozemlje povprečen, saj so se vinogradniški površine po
večini zmanjšale za 20 do 40 %. Vinogradi so se zelo močno skrčili na
območju Raduljsko-Krškega hribovja, ki se razteza med Krškim, Bučko
in Trško goro. Ta prostor je reliefno zelo razgiban in velja za glavno
dolenjsko vinorodno območje. Kljub temu dejstvu se je tu obseg
vinogradov zmanjšal za malo več kot polovico. Leta 1896 je bilo v
Raduljsko-Krškem hribovju 2434 ha vinorodnih površin. Do leta 1954
se je obseg zmanjšal za 21 %, do 1969 pa še za 777 ha oz. 40,6 %. V
vinogradih, ki so bili neposredno prizadeti zaradi trtne uši, je bilo
nazadovanje še bolj iz razito (Belec, 1973).
Do drugačnega razvoja je prišlo v Kostanjeviškem Podgorju,
razgibanem gričevnatem svetu na stiku Gorjancev z ravnino, za katerega
so značilne zelo ugodne lege za rast vinske trte. V razvoju
vinogradništva Kostanjeviškega Podgorja se kaže precej podobnosti z
goricami onstran Save na Bizeljskem. V obdobju 1896 – 1954 so se
vinogradniške površine fiktiv no povečale, ker so se vinograd i zaradi
zgodnjega nastopa filoksere do leta 1896 že skrčili pod obseg kasneje
obnovljenih površin. Tega leta jih avstrijska statistika beleži samo 660
ha, zato navidezno povečanje na 749 ha leta 1954. Do leta 1969 se je
obseg zmanjšal le za 65 ha (Belec, 1973).
Nazadovanje vinogradniških površin je bilo v tem obdobju značilno tudi
za Novomeško kotlino. Iz tega območja so najbolj znane vinogradniške
lege okrog Trške Gore in Prečne. Leta 1969 je bilo v severnem delu
kotline 462 ha in v južnem 374 ha vinogradov. V o bdobju 1896 – 1954
so se vinogradi umaknili za četrtino, do leta 1965 še za tretjino, skupno
pa za polovico. V kar 28 od 34 katastrskih obči n je vinogradništvo
nazadovalo (Belec, 1973).
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Obrobno območje še danes predstavljajo vinogradi v porečju Mirne.
Dolino zgornjega in srednjega toka reke iz obeh strani obdajajo
vinogradi, ki se nadaljujejo v porečje Temenice in segajo tudi višje kot
500 metrov nad morsko gladino. Na skrajnem robu Dolenjske se
nahajajo vinogradniške površine v okolici Gabrovke in Moravč. Na
območju porečja so se vinogradi do leta 1969 skrčil i na tretjino
prvotnih površin (Belec, 1973).

3 .1 . 3 . S p re m i nj a nj e p o v rš i ne d o d a n es
Za obdobje med leti 1969 in 2001 ni zaslediti nobenih podatkov o
spreminjanju površine vinogradov. G lede na predhoden trend in
današnjo površino lahko rečemo, da je vinogradništvo še naprej
nazadovalo, kar je vplivalo na vedno manjšo površino vinogradniških
površin.
Za čas po letu 2001 je bilo razpoložljivih več podatkov . Za
spreminjanje skupne površine do leta 2013 smo podatke pridobili iz
R e g i s t r a p r i d e l o v a l c e v g r o z d j a i n v i n a 7, z a p r i k a z o b s e g a v i n o g r a d o v p o
velikostnih razredih pa iz popisa vinogradov leta 2009 in iz lastne
raziskave.
Slika 1: Skupna površina vinogradov od leta 2001 naprej
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Vir: Register pridelovalcev grozdja in vina, 2013
Po letu 2001 je interes za vinogradništvo rasel, kar se odraža v
naraščanju skupne površine vinogradov. Ta proces se je nadaljeval do
leta 2007, ko se je vsota vseh vinogradniških površin začela
zmanjševati, kar je trajalo do leta 2009. V naslednjem letu je prišlo do
drastičnega povečanja površine za 220 ha, leto kasneje se je skupna
7

V Register pridelovalcev grozdja in vina so se po zakonu dolžni vpisati vsi
pridelovalci, ki obdelujejo več kot 0,05 ha vinograda.
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površina vinogradov spustila na nivo izpred dveh let. Od leta 2011
dalje površina pretežno stagnira. Po podatkih iz registra pridelovalcev
grozdja in vina je danes na Dolenjskem 1494,6 ha vinogradov.
Po podatkih državnega statističnega urada ima vsaka tretja slovenska
kmetija v posesti vinograd. Leta 2012 je bilo v registru pridelovalcev
grozdja in vina vpisanih 15.973 ha vinogradov, sodeč po letalskih
posnetkih pa jih je še dobrih pet tisoč hektarjev več. Povprečna velikost
slovenskega vinograda znaša 0,57 ha. Največja je v primorski vinorodni
deželi (1,42 ha). najmanjša pa v vinorodni deželi Posavje (0,25 ha),
kamor spada tudi Dolenjski vinorodni okoliš (Pihlar, 2012).
Slika 2: Površina vinogradov leta 2009
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Vir: Popis vinogradov, SURS, 2009
Na sliki 2 so prikazani podatki o površini dolenjskih vinogradov leta
2009. Tega leta je bilo na statističnem uradu prijavljenih 8628
vinogradov, s skupno površino 1471,7 ha. Že na prvi pogled postane
jasno, da graf potrjuje dejstvo o majhnih površinah posameznih
vinogradov. Kar 90 % jih je namreč manjših od 0,3 ha. Nadaljnjih 7 %
se giblje med 0,3 in 0,5 ha, 3 % pa med enim in dvema hektarjema. Na
celotnem območju Dolenjske je le 30 vinogradov večjih od dveh
hektarjev, kar predstavlja zanemarljiv odstotek.
Kot je že omenjeno v uvodu, večina empiričnega dela diplomske naloge
sloni na anketi, v katero je bilo vključenih 461 vinogradnikov. Prvo
vprašanje se je nanašalo na površino posameznih vinogradov , odgovori
nanj pa so prikazani na sliki 3.
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Slika 3: Površina vinogradov leta 2013 (po anketi)
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Vir: Anketa, 2013
Tudi slika 3 prikazuje dominacijo majhnih vinogradov, a se v
primerjavi s sliko 2 pojavljajo posamezne razlike. Razlog za t o je
predvsem v manjšem vzorcu , možno pa je tudi, da vsi vinogradniki niso
navedli točnih površin, temveč zgolj približk e.
Približno 80 % vprašanih vinogradnikov obdeluje vinograde, manjše od
slovenskega povprečja. 63 % vinogradov je manjših od 0,3 ha. Slednji
so raztreseni po celotnem območju, izstopajo pa v občinah Mokronog
Trebelno, Mirna Peč, Sevnica, Trebnje in Šentrupert.
Izrazito odstopanje od slike 2 se pojavlja pri del ežu velikih vinogradov.
Skupaj 7 % vinogradov je večjih od enega hektarja, pojavljajo pa se v
glavnem v občinah Krško in Kostanjevica.

3.2. Posest ne razme re
3 .2 . 1 . P os es t n e ra z m er e p r ed d r ug o s v et ov no v oj no
Posestne razmere so skozi čas pomembno vplivale na obseg vinogradov,
smer vinske proizvodnje in na racionalnost vinogradniške dejavnosti.
Velik del vinogradniških površin je tudi v novejšem času ostal v rokah
cerkve, samostanov in plemstva kot nasle dnikov nekdanjih gospostev. V
19. stoletju se je na slovenskem ozemlju močno povečal delež
specializiranih vinogradniških obratov. Spodnja tabela
prikazuje
statistične podatke za vinogradniške obrate iz leta 1902. Najverjetneje
je bila večina le-teh v lasti nekmečkih lastnikov (Valenčič, 1970).
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Preglednica 3: Specializirani dolenjski vinogradniški obrati leta 1902
po velikostnih razredih

Vir: Valenčič, 1970
Leta 1902 je bilo največ vinogradniških obratov na Štajerskem, ki ji
sledi Kranjska s 1022 obrati. Na območju političnih okrajev Novo
mesto in Krško, ki zajemata dobršen del obravnavanega območja, je
statistika v letu 1902 zabeležila 273 oz . 479 povsem vinogradniških
obratov, po večini manjših od 0,5 ha. Nekaj let pred tem popisom, leta
1896 je bilo v novomeškem o kraju evidentiranih 2974 ha, v krškem pa
4091 ha vinogradov. Z ozirom na ta dva podatka ter ob predpostavki, da
se površina do leta 1902 ni bistveno spre menila, je moč sklepati, da so
čisti vinogradniški obrati predstavljali zelo majhen delež vseh
vinogradov. Ostalo so bili torej majhni vinogradi, najverjetneje
sestavni deli majhnih mešanih kmetij. Delež nekmečkih lastnikov je bil
nasploh večji na vinogradniških območjih, usmerjenih v tržno
pridelavo. Nasprotno so bili vinogradi v večinski kmečki lasti tam, kjer
je bil pridelek namenjen pretežno domači potrošnji. Za velika sklenjena
vinogradniška območja je značilen pojav viničarjev kot delovne sile, ki
pa jih na Dolenjskem zaradi majhnih vinogradov ni bilo (Valenčič,
1970).
Pojav viničarstva je bil najbolj izrazit na Štajerskem ob koncu 19.
stoletja. Viničarji so obdelovali obsežne vinogradniške površine, ki so
bile v lasti cerkvenih in posvetnih velepo sestnikov. Ker viničarji niso
imeli nikakršnega lastniškega deleža pri vinogradih, so se slednji v bolj
ali manj vsej svoji velikosti ohranjali vse do sprejetja zakona o ukinitvi
viničarskih in podobnih razmerij leta 1953 (Belec, 1973). Ker na
Dolenjskem viničarstva ni bilo, je bilo ob koncu 19. stoletja precej
nekdanjih gorskih vinogradov v lasti dolenjskih kmetov. Po večini so
bili majhni, njihova površina je b ila redko večja od dveh hektarjev .
Skozi čas so se vinogradniške površine zaradi delitve med številne
potomce drobile na vedno manjše dele. Tako je za dolenjsko
vinogradništvo še danes značilna zelo drobna i n razpršena posestna
struktura (Kuljaj, 2003).
Kljub dejstvu, da na Dolenjskem ni prišlo do razvoja viničarstva , so
tudi na tem prostoru med obema vojnama obstajali vinogradi, ki jih je
obdelovala najeta delovna sila. V primerjavi s Štajersko gre za sicer
majhne vinograde v lasti meščanskih lastnikov, ki pa površin niso
obdelovali sami in so zato najemali delavce. Slednji niso bili zgolj
cenena delovna sila kot viničarji na Štajerskem, temveč so bili nekakšni
oskrbniki vinogradov, ki so delali za tedensko plačilo. Tak primer so
bili vinogradi na Trški gori, ki so bili bistveno večji kot danes in v
lasti bogatih meščanov. Za razliko od meščanskih lastnikov so kmetje
15

svoje vinograde obdelovali sami ali z dninarsko pomočjo
2003).

(Kuljaj,

3 .2 . 2 . P os es t n e ra z m er e p o l et u 1 9 4 5
3.2.2.1.

Vinogradi v družbeni lasti

Družbeni in socialni razvoj po drugi svetovni vojni je imel za posledico
korenito spremembo posestnega sistema slovenskih vinorodnih pokrajin.
Oblasti so podržavile velik del vinogradniških površin, ki so bile prej v
lasti številnih veleposestnikov, cerkve in samostanov. Nastala so
državna vinogradniška gospodarstva in zadruge. Družbene posesti so
predstavljale najkvalitetnejše vinograde in pogosto izredno ugodne
vinorodne okoliše. Na teh območjih je prišlo do modernizacije
proizvodnje, s čimer so bile ustv arjene ugodne možnosti za razvoj
modernega vinogradništva. Modernizacija je med drugim zajemala tudi
prehod na strojno obdelavo nasadov ter izboljšanje postopkov pridelave
vina. Rezultat uvedenih novosti so bila vrhunska vina, ki so se ob
visoki komercializaciji dominantno uvelj avila na domačih in tujih trgih
(Belec, 1973).
Kljub temu, da so družbeni vinogradi leta 1969 predstavljali 17 % vseh
slovenskih vinogradniških površin, so imeli zelo velik pomen za
domače vinogradništvo. Kolektivizacija je pustila svoj pečat tudi v
spreminjanju estetske in socialno -gospodarske slike pokrajine (Belec,
1973).
S procesom kolektivizacije seje razvil poseben tip vinogradniške
pokrajine, ki se povsem razlikuje od tradicionalnega k mečkega tipa.
Videz pokrajine s kolektivnimi kmetijskimi površinami se je zaradi
združevanja zemljišč in uvajanja strojne tehnologije povsem razlikoval
od tradicionalne kmečke pokrajine. Nekdanje vinogradniške delce in
grude so zamenjali žični in terasni nasadi, dopolnjeni z sodobno
infrastrukturo in tehnologijo za pridelavo vina. Poleg izgleda pokrajine
se je spremenila tudi njena socialna struktura. Sodobna tehnologija je
po eni strani pomenila spremembo kvalifikacijske strukture agrarnega
prebivalstva in tako izboljšanje socialnih razmer, o benem pa je zaradi
manjše potrebe po delovni sili povzročila njegovo depopulacijo. Na
območjih z visokim deležem skupnih vinogradov so se izoblikovale
močne gospodarsko-socialne razlike, ki so prisotne še dandanes (Belec,
1973).
Leta 1969 je bilo v Sloveniji 3700 ha vinogradov v družbeni lasti, od
tega kar 2768 ha ali 74,7 v subpanonski makroregiji. Primer območij z
zelo močno prisotnostjo kolektivnih vinogradov so Slovenske gorice s
43 % in Haloze s 30 % takih vinogradniških površin. Na območju
vinorodnega Posavja je bilo družbenih vinogradov bistveno manj. Še
največ jih je bilo v Bizeljskem , kjer so predstavljali 9,4 % vseh
vinogradov. Na Dolenjskem je bilo družbeno vinogradništvo še slabše
razvito, o čemer priča spodnja preglednica (Belec, 1973).
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Preglednica 4: Delež družbenih vinogradov na Dolenjskem leta 1973

Vir: Belec, 1973
Na Dolenjskem je bilo zaradi majhnih površin zelo malo vinogradov v
družbeni lasti. Največ takih je bilo v Novomeški kotlini, najverjetneje
na območju Trške Gore.
3.2.2.2.

Vinogradi v zasebni lasti

Razvoj kmečkih vinogradov je bil drugačen od razvoja družbenih . Še
naprej
je
potekal
v
okvirih
tradicionalnega ,
socialnega
in
produkcijskega sistema, stalnica sta bila nazadovanje površin in
zmanjševanje proizvodnje, kar je sprožilo socialno diferenc iacijo
znotraj vinorodnih območij ter postopno odmiranje agrarne pokrajine.
Razmerje med družbenim in zasebnim lastništvom vinogradov je bilo
vselej pomemben dejavnik prostorskega razvoja (Belec, 1973).
Kot že rečeno, Dolenjsko je proces kolektivizacije vinogradov zajel v
neznatni meri. Ker so bili vinogradi po večini premajhni za
podržavljenje, so ostali v lasti kmetov , kar je prispevalo k ohranitvi
tradicionalne agrarne pokrajine. Slednja v pokrajinskem videzu, z
izjemo opuščenih vinogradov, zaradi ročne obdelave ni doživela
pomembnejše
transformacije.
Intenzivnejše
so
bile
negativne
spremembe v njeni družbenogospodarski strukturi, ki so nastale zaradi
pomanjkanja delovne sile kot posledice staranja prebivalstva, velike
razdrobljenosti posesti, nerentabilne pridelave in neurejene vinske
trgovine (Belec, 1973).
Nekaj je bilo tudi vinogradov, ki so z Zakonom o agrarni reformi 8 iz
rok nekdanjih kulakov prišli v last vinogradnikov, ki se sicer niso
ukvarjali s kmetijstvom. Tako zasebno vinogradništvo se je uspešno
razvijalo in širilo od 60. let dalje in vrhunec doseglo v 80. in 90. letih
20. stoletja. Zaradi majhnega deleža podrža vljenih površin je bilo
takega zasebnega vinogradništva zelo malo (Kuljaj, 2003).
V drugi polovici 20 stoletja so se dolenjske vinogradniške površine
začele spreminjati v območja preživljanja prostega časa in tako v
grobem pričele dobivati današnjo podobo. Vinogradi in zlasti poleg
njih stoječe zidanice, katerih gradnja je v tem času narasla, so po
večini dobili funkcijo vikend ov oz. prostočasnih bivališč. Skupaj s tem
8

Z agrarno reformo, ki je bila v Sloveniji izvedena 1946, so oblasti odvzele
zemljo veleposestnikom in j o v skladu z geslom »ze mljo tistemu, ki jo obdeluj e«
razdelile med ostale ljudi.
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procesom se je spreminjala tudi la stniška struktura vinogradnikov, ki je
postajala vedno bolj pestra. Lastniki vinogradov po večini niso bili več
kmetje, temveč ljudje različnih statusov (Kuljaj, 2003).

3 .2 . 3 . P os es t n e ra z m er e d a n es
S procesom privatizacije so po osamosvojitvi Slovenije domala vse
vinogradniške površine prišle v zasebno last. Od leta 2001 naprej je
število vinogradov stalno rastlo.
Slika 4: Spreminjanje posestnih razmer med leti 2000 in 2013
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Vir: Register pridelovalcev grozdja in vina, 2013
Poleg števila vinogradov se od leta 20 01 stalno povečuje tudi število
pridelovalcev vina, medtem ko skupna površina vinogradov zadnja leta
bolj ali manj stagnira. Iz tega razloga se vinogradi drobijo na vedno
manjše dele. V letu 2013 je register pridelovalcev grozdja in vina na
Dolenjskem zabeležil 9775 vinogradov, ki skupaj obsegajo 1494,6 ha,
obdeluje pa jih 7052 vinogradnikov. Ker so se v register dolžni vpisati
le lastniki trtnih nasadov večjih od 0,05 ha, je skupno število vseh
vinogradov še nekoliko večje.
Posestna struktura vinograd ov je prikazana za posamezne dolenjske
občine, podatki pa so pridobljeni iz zadnjega popisa vinogradov, ki je
bil izveden leta 2009. Zaradi drugačne metodologije podatki o skupnem
številu
vinogradov
nekoliko
odstopajo
od
tistih
iz
registra
pridelovalcev grozdja in vina. Poleg tega v spodnjem prikazu ni občine
Brežice, saj le manjši del njene površine leži na desnem bregu Save oz.
znotraj Dolenjskega vinorodnega okoliša. Večina vinogradov brežiške
občine se nahaja na Bizeljskem.
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Preglednica 5: Lastniška struktura vinogradov po občinah leta 2009

Vir: Popis vinogradov, SURS, 2009
Za celotno območje je značilna drobna zemljiška struktura. V tem
segmentu izstopajo občine Novo mesto, Mokronog in Trebnje , kjer
veliko število vinogradnikov obdeluje zelo majhne vinograde. Po
podatkih sodeč so v teh občinah zgoščeni samooskrbni vinogradi,
namenjeni predvsem preživljanju prostega časa. Tak trend je v grobem
značilen za celotno obravnavano območje.
Na podlagi zadnjih dveh stolpcev je mogoče sklepati na gospodarski
pomen vinogradov. Kot je podrobneje opisano v poglavju o funkciji
vinogradniških površin, tržno usmerjeni vinogradniki po navadi
obdelujejo večje površine, pogosto pa tudi več vinogradov. To je
značilno predvsem za občini Krško in Kostanjevica, čeprav je tudi tu
glede na ostalo Slovenijo obseg posamez nih vinogradov zelo majhen in
so slednji pogosto namenjeni le samooskrbi.

19

Slika 5: Delež vinogradnikov z vinogradi v najemu ali oddanimi v
najem leta 2013 (po anketi)
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Vir: Anketa, 2013
Ljudje imajo lahko določena zemljišča v najem u, kar je še posebej
pogosto v kmetijski dejavnosti . Ta zemljišča so formalno v lasti drugih ,
najemnik pa lastniku po navadi plačuje najemnino v denarju ali
pridelku. Na obravnavanem območju ima 5 % anketirancev del
vinogradniških površin v najemu. Gre predvsem za vinogradnike, ki
obdelujejo večje površine in od te dejavnosti živijo.
Nasprotno, nekateri del svojih površin oddajo v najem. Takih je zgolj
odstotek vprašanih. Gre za ljudi, ki bodisi ne zmorejo obdelovati vseh
površin ali vinogradništvo opuščajo. Največji delež, kar 92 %
anketirancev vinogradov niti ne najema niti ne oddaja.

3.3. Pome n v inogradov
Skupaj z velikostjo in posestnimi razmerami dolenjskih vinogradn iških
površin se je spreminjal tudi njihov pomen . Zaradi stalnega krčenja
vinogradov in njihove drobne posestne strukture se je skozi 20. s toletje
stalno zmanjševal njihov gospodarski pomen. Tak razvoj je bil prisoten
bolj ali manj na vseh slovenskih vinorodnih območjih, z izjemo tistih,
kjer so bili vinogradi po dru gi svetovni vojni v kolektivni l asti.
Dolenjski vinogradniški prostor je po letu 1945 še naprej nazadoval, ta
proces pa je še dod atno pospešila industrializacija, ki je povzročila
množično zaposlovanje do tedaj večinskega kmečkega prebivalstva v
neagrarnih
dejavnostih.
Z
naraščanjem
življen jskega
standarda
prebivalstva so dolenjski vinogradi na začetku 60. let 20. s toletja začeli
dobivati nov pomen. Postopoma so postali območja preživljanja
prostega časa.
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3 .3 . 1 . P om e n v i n og ra d ov d o l et a 1 9 4 5
Obnova s strani trtne uši prizadetih vinogradov j e povzročila zvišanje
proizvodnih stroškov. Poleg tega je pridelava vina od konca 19. stoletja
do konca 1. svetovne vojne nihala zaradi vremenskih razmer, trtnih
bolezni in konkurence vin iz drugih dr žav. Leta 1913 je bil vinski
pridelek za 10 % manjši kot leta 1877. Ozirajoč se na katastrofo trtne
uši, je iz tega podatka moč sklepati, da je bil obno vljen dobršen del
vinogradniških površin (Cviček, 2001).
Konec prve svetovne vojne je prinesel nove negativne posledice za
gospodarstvo. Poleg nove države , ki je prinesla menjavo trgov, je na
gospodarstvo negativno vplivala vpeljava nove valute. Menjalno
razmerje med krono in dinarjem je bilo 4 : 1, kar je botrovalo k
razvrednotenju finančnega sistema in posledičnemu dvigu cen, ki je
imelo močan vpliv tudi na dolenjsko vinogradništvo (Dular, 1994).
Položaj vinogradništva na Slove nskem je bil najslabši v prvih letih po
prvi svetovni vojni. Zaradi vojne so bile opustošene številne
vinogradniške površine, prizadet pa je bil tudi vinski trg. Iz tega
razloga je prišlo do močnega upada povpraševanja po vinih in
posledično padca njihovih cen. Časopis Slovenski gospodar iz junija
1923 poroča, da je pred vojno malodane vsak kmet imel nekaj
odjemalcev vina, s prihodom vojne vihre pa so se razmere spremenile. S
propadom Avstro-Ogrske so slovenska vina izgubila svoj glavni trg, ki
se je zato bil primoran preusmeriti na države novoustanovljene
Kraljevine SHS. Slovenski gospodar poudarja, da je potrebno okrepiti
izvoz in doseči soglasje med pridelovalci in vinskimi tr govci. Slednji
so namreč vino prepoceni odkupovali, s čimer so vinogradniko m
povzročali gospodarsko škodo (Košar, 1923).
Tako imenovana vinska kriza se je nadaljevala tudi v naslednjih letih,
saj leta 1929 ni bilo stanje nič boljše. Kot že omenjeno, so se nekdanji
vinski trgi zaradi državnih meja in visokih carinskih dajatev zaprli ,
prav tako pa se je bilo slovenskim vinom težko uveljaviti na domačem
trgu, ki je sedaj obsegal ozemlje Kraljevine SHS. Tu so jih namreč
ogrožala sicer manj kakovostna vina iz Banata in Dalmacije, kjer so
gorice zaradi ugodnejših podnebnih razmer rodi le bolj obilo, kar je
posledično vplivalo na nižjo ceno vin . Da bi ostali konkurenčni, so
slovenski vinogradniki
svoja vina poskušali prodati po ekonomsko
komaj še sprejemljivi ceni, a z bolj malo uspeha. Po navedbah
Slovenskega gospodarja iz septembra 1929 naj bi bila slovenska vina
pred vojno petkrat dražja od banatskih, po njej pa so se prodajala za
bolj ali manj enako ceno, kar je pridelovalce vina potiskalo v brezupen
položaj. Strokovnjaki so to vinsko krizo enačili s krizo zaradi trtne uši,
s to razliko, da je bilo sedaj dovolj vina, a ga ni bilo moč prodati
(Košar, 1929).
Položaj vinogradništva je bil leta 1937 še vedno slab . Vinogradništvo
so tedaj poleg nizkih prodajnih cen vina ogrožali iz leta v leto višji
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obdelovalni stroški. Uvoz cenenih vin se je nadaljeval, s čimer so
služili predvsem trgovci in gostilničarji. Sled nji so v želji po večjem
dobičku vina nemalokrat pomešali s špiritom, zaradi česar so postala
zdravju škodljiva. Prišlo je do več zaporednih zaplemb teh vin. Z
ozirom na to so se pojavili predlogi o opustiti uvoza tujih vi n in
krepitvi kvalitete domačih (Branimo domače vinogradništvo, 1937).
Težak položaj, v katerega so jih p ahnile slabe tržne razmere, so
dolenjski vinogradniki poskušali reševati s povezovanjem v za druge.
Organizirano vinogradništvo in kletarstvo se je na Dolenjskem pričelo z
Vinarsko zadrugo Kostanjevica, ki je bila ustanovljena leta 1928 v
prostorih samostanske kleti. Temeljni namen ustanovitve je bil
izboljšati slab gospodarski položaj prevladujočih malih vinogradnikov
in jih obvarovati pred izkoriščanjem trgovcev. Hkrati je zadruga po
načelih sodobnega vinogradništva in kletarstva želela povečati
pridelavo in kakovost cvička kot že takrat uveljavljene in najbolj
pogoste vinske sorte na Dolenjskem. Zadruga je bila pri svojem
delovanju zelo uspešna. Njen cviček so kmalu točili v večjem delu
Slovenije, kot tudi izven njenih meja. Med okupacijo je bila zadruga
izropana in je prenehala delovati, a je po drugi svetovni vojni svoje
delovanje obnovila (Cviček, 2001).
Med drugo svetovno vojno je vinski trg še posebej nazadoval. Vin o je
veljalo za dragoceno živilo , zato so njegovo ceno strogo nadzirali.
Nadzora so bili deležni pre dvsem gostilničarji in trgovci (Dular, 1994).

3 .3 . 2 . P om e n v i n og ra d ov p o l et u 1 9 4 5
Na razvoj povojnega vinogradništva v Sloveniji je bistveno vplival
proces industrializacije, ki ga je spremljalo spreminjanje zaposlitvene
strukture ljudi. Zaradi množičnega zaposlovanja , zlasti v sekundarnih
gospodarskih panogah, je število agrarnega prebivalstva močno upadlo,
kar je imelo za pos ledico upad delovne sile v vinogradniških
pokrajinah. Proces je bil izrazit zlasti na vinogradniških območjih v
neposredni bližini večjih industrijskih centrov, npr. Maribora in Kopra
(Belec, 1973).
Na Dolenjskem je industrializacija nastopila kasneje kot v ostali
Sloveniji, zato je kmetijska dejavnost dlje imela velik gospodarski
pomen. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bila n ovomeška
pokrajina, ki je tedaj z izjemo skrajnega vzhodnega dela zajemala
celotno obravnavano območje, e na najslabše razvitih regij v Sloveniji.
K temu so pripomogli različni dejavniki. V prvi vrsti gre izpostaviti
dejstvo, da se tega območja z izjemo Novega mesta industrializacija še
ni dotaknila. Glavna gospodarska dejavnost regije je bilo kmetijstvo, ki
je zaposlovalo dve tretjini prebivalstva, vendar je bilo tudi to kljub
ugodnim naravnim danostim v primerjavi z ostalo Slovenijo zaostalo.
Za Novomeško pokrajino bil a značilna kombinacija poljedel stva in
živinoreje. Poleg tega so ponekod izkoriščali gozdove, domala na vsa ki
kmetiji pa so imeli vinograd. Vinogradi so kljub majhnosti in slabem
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slovesu dolenjskih vin prinašali postranski zaslužek. Še posebej so bili
pomembni za kmetije v višjih, odročnejših legah (Kokole, 1962).
Leta 1962 je za poglavitno dolenjsko vinograd niško območje veljal del
Krškega hribovja, ki se razteza med Trško Goro in Bučko pri Škocjanu.
Vinogradi so bili del praktično vsake kmetije in so se nahajali na
sončnih pobočjih nad Krko, vse do 450 metrov nadmorske višine.
Vinogradništvo je bilo na tem o bmočju pomembna dopolnilna dejavnost,
precej vinorodnih leg pa je bilo v očeh strokovnjakov primernih za
modernizacijo in usmeritev v tržno pridelavo grozdja in vina (Kokole,
1962).
Na ostalih delih obravnavanega območja so bili pred pol stoletja pogoji
slabši, zaradi česar so bili tudi vinogradi manjši in zato majhnega
gospodarskega pomena. Tak primer so bili vinogradi vzhodno od
Šentjerneja, ki se nadaljujejo po celotnem vznožju Gorjancev v smeri
Težke Vode. Tudi na širšem območju Straže so bili vinogradi majhni in
k dohodkom znatneje niso pri spevali. Kljub majhnemu gospodarskemu
pomenu, imajo vinogradi na tem prostoru zelo dolgo tradicijo in iz tega
vidika velik pomen za njihove lastnike in pokrajino (Kokole, 1962).
Vinogradništvo Novomeške pokraj ine je imelo v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja po večini samooskrbni značaj. Poleg tega se je na
tem območju v istem časovnem obdobju s spreminjanjem zidanic v
vikende začela preobrazba vinogradov v prostočasna območja.
Konec petdesetih let p rejšnjega stoletja so se v Sloveniji začela
masovno pojavljati počitniška bivališča. Proces je bil najbolj
intenziven med leti 1954 in 1962, ko so se v sekundarna bivališča
spreminjali tako gos podarski kot tudi stanovanjski objekti. Izmed prvih
je tak razvoj zajel predvsem hleve, senike in planinske stane, izmed
d r u g i h p a k m e č k e h i š e i n z i d a n i c e 9. Z a r a z l i k o o d o s t a l i h o b j e k t o v
zidanice ob transformaciji niso izgubile svoje osnovne funkcije, saj so
bile poleg počitnikovanju še vedno namenjene shranjevanju vina in
orodja (Kuljaj, 2003).
Nastajanje počitniških zidanic, ki je bilo najbolj izrazito na
Dolenjskem, malo manj pa v Beli krajini, so pogojevali različni
dejavniki, predvsem ekonomske in družbene narave. Eden izmed
najpomembnejših dejavnikov je prometna povezanost Dolenjske, ki je
ob gradnjah novih cest ter ob naraščajočem osebnem prometu postajala
vedno bolj dostopna za ostalo Slovenijo. Začetniki vikendaštva so bili
ljudje iz urbanih okolij, ki so zaradi osebnih interesov in ob modernih
družbenih trendih težili k zadovoljevanju rekr eativnih potreb v
spremenjenem in predvsem mirnem naravnem okolju. Največkrat so bili
to premožnejši ljudje z višjo izobrazbo , ki so si zaradi višjega
9

Zidanice so pomožni vinogradniški objekti, ki so nastajale zaradi velike
oddaljenosti vinogradov od kmetij. V svojem bistvu so namenjene skladiščenju
pridelka in orodja, od ne kdaj pa imajo tudi bivalno funkcijo. V preteklosti so se v
njih naseljevali revni kmetje, na sredini prejšnjega stoletja pa so se začele
spreminjati v počitniška bivališča.
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ekonomskega
počitniškega
vinograda, ki
novo (Kuljaj,

standarda lahko privoščili gradnjo ali nakup zidanice kot
bivališča. Svoj prosti čas so si zapolnili z obdelavo
so ga največkrat kupili skupaj z zidanico ali zasadili na
2003).

V začetku 60. let so dolenjske gori ce po večini dobile počitniško
dimenzijo, za razliko od Štajerske, kjer do takega procesa ni prišlo.
Razlog za to je v različni posestni strukturi po drugi svetovni vojni.
Dolenjski vinogradi, ki so bili že v osnovi majhni, so se po koncu vojne
z dedovanjem in nep remičninskim prometom še dodatno delili. Poleg
tega je zaradi industrializacije prišlo do zmanjševanja deleža kmečkega
prebivalstva. Kmetija v številnih primerih ni predstavljala temeljne
eksistenčne enote. Potomci kmetov in kajžarjev so se šolali v mest ih,
kjer so pridobili poklic in se ustalili. Kot za premožnejše ljudi sta tudi
v njihovih očeh vinograd in zidanica postala le prostor za rekreacijsko
dejavnost.
Slika 6: Podoba Trške gore na začetku 20. in 21. stoletja

Vir: Kuljaj, 2003
N a j b o l j z n a n p r i m e r »p o č i t n i š k e « v i n s k e g o r i c e j e p r a v g o t o v o T r š k a
Gora pri Novem mestu. Do konca 19. stoletja je bila znana po tržni
pridelavi vina. Počitniško dimenzijo so posameznim zidanicam v prvih
desetletjih 20. stoletja začeli dajati lastniki večjih meščanskih
vinogradov. Po letu 1945 je oblast nekdanje meščanske vinograde
nacionalizirala in jih dala v upravo Kmetijski zadrugi Krka, ki je iz
njih hotela ustvariti enoten vinogradniški kompleks. Do tega ni prišlo,
saj se je v Novem mesto zelo hitro razvijala industrija, ki je
potrebovala delovna mesta in je množično zaposlovala potencialno
delovno silo predvidenega vinogradniškega k ompleksa. Poleg tega so
bili nacionalizirani vinogradi nizko produktivni, zaradi česar se je
Kmetijska zadruga Krka odločila za razparceliranje in prodajo zemljišč.
S to potezo je zadruga povzročila močan upad tržne pridelave vina, po
drugi strani pa je ustvarila pogoje za ra zvoj vikendaštva na Trški Gori.
Zaradi posledično manjše pridelave vina je bila zaprta novomeška
vinska klet Hmeljnik, prodaja zemljišč pa je bila hud udarec tudi za
cviček, avtohtono vino tega okoliša, ki je tako izgubil enega izmed
dveh zgodovinskih centrov (Kuljaj, 2003).
Proces spreminjanja v prostočasno območje je na Trški Gori pote kal
zelo intenzivno. Ljudje so množično gradili zidanice, mnoge brez
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potrebnih dovoljenj. Poleg tega so na Trško goro in v ostale dolenjske
gorice prihajali tudi ljudje iz drugih okolij , ki po večini niso imeli
nikakršnih družinskih in zgodovinskih povezav z gojenjem vinske trte.
Skupaj z njimi so se pojavili zelo različni slogi zidav, ki po navadi niso
imeli nič skupnega s tradicionalno vinogradniško arhitekturo. Slednje je
po mnenju številnih etnologov privedlo k zmanjševanju istovetnosti
vinogradniške pokrajine, ki traja še dandanes (Kuljaj, 2003).
Trend preživljanja prostega časa se je po vzoru Trške Gore razširil na
celotno Dolenjsko. Posebej izrazit je bil na območju občine Novo
mesto, kjer je statistika leta 1960 zabeležila 403 objekte za počitek in
r e k r e a c i j o 10, d o l e t a 1 9 8 1 p a s e j e š t e v i l o p o v z p e l o n a 1 3 4 3 p o č i t n i š k i h
objektov. Ob podatku, da je bilo tega leta le trinajst takih objektov
dejansko namenjenih turistom, postane jasno, da preostali delež
»t u r i s t i č n i h b i v a l i š č « p r e d s t a v l j a j o z i d a n i c e . L e t a 1 9 9 1 j e b i l o v
novomeški občini prijavljenih 2468 počitniških stanovanj, s čimer je
b i l a o b č i n a N o v o m e s t o d a l e č n a j v e č j a »t u r i s t i č n a « o b č i n a v S l o v e n i j i
(Kuljaj, 2003).
Spreminjanje v rekreacijska, prostočasna območja je bilo
v večini
dolenjskih vinskih goric najbolj izrazito v zadnjem desetletju pred
osamosvojitvijo, ko je močno narastlo število zidanic. Pri tem n ajbolj
izstopa Vinji Vrh, vinska gorica nad dolino Krke v bližini Šmarjeških
Toplic, kjer je bilo leta 1981 registriranih 26 bivališč za počitek in
rekreacijo, deset let kasneje pa kar sto več. Opazno rast so zabeležili
tudi na Srednjem Grčevju, Tolstem Vrhu, Trški Gori ter v Ždinji vasi
(Kuljaj, 2003).

10

Statistika zidanice uvršča v kategorijo objektov za počitek in rekreacijo, kamo r
sodijo tudi hoteli, apartmaji in ostali objekti, ki so namenjeni turistični izrabi.
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3 .3 . 3 . P om e n v i no g ra d ov od os a mos v oj it v e S l ov en ij e d o
d a ne s
Po osamosvojitvi Slovenije so se vinogradi razvijali v dveh smereh.
Denacionalizacija nekdanjih državnih vinogradniških površin je
omogočila ponoven razvoj tržne pridelave vina. Zasebni vinogradniki,
ki so vinograde bodisi kupili ali dobili vrnjene od države, so v želji po
dobičku še povečevali obseg svojih vinogradov. Med številnimi
počitniškimi zidanicami so zrasle sicer redke, a velike in moderne
vinske kleti. Večina takih vinogradnikov se je zavzemala za izboljšanje
kakovosti in prodajo cvička, zaredi česar je to najbolj znano dolen jsko
vino postalo konkurenčno ostalim slovenskim vinom ter cenjeno tako
znotraj kot tudi zunaj državnih meja (Kuljaj, 2003).
Za spodbujanje tržne pridelave je bilo najbolj zaslužnih nekaj zadrug in
kleti. Vinarska zadruga Kostanjevica, ki je po drugi s vetovni vojni spet
začela delovati, je leta 1971 svojo klet preselila v Krško, kjer je še
danes njen sedež. Zadruga poleg pridelave lastnega vina še vedno
odkupuje grozdje in vino manjših vinogradnikov ter si prizadeva za
njegovo uveljavitev na trgu (Cviček, 2001). Enako poslanstvo ima
Kmečka zadruga Krško, ki deluje od leta 1993. Izpostaviti velja še Vino
Brežice, vendar je slednje bolj usmerjeno v pridelavo in trženje
bizeljskih vin. Na novomeškem koncu je bila zadružna dejavnost manj
razvita. Za trženje vina so se zavzemale nekatere manjše vinske kleti,
zlasti klet Novo mesto in Bajnof na Trški gori. Poleg nekoliko večjih
vinogradniških površin je tudi delovanje zadrug razlog za to, da je bil
krško-brežiški konec vedno bolj tržno raz vit od novomeškega (Pflege,
2012).
Razvoj večjega dela vinogradov je zaradi njihove m ajhnosti potekal v
smeri prostočasnega samooskrbnega vinogradništva. Po osamosvojitvi
se je zaradi gospodarske tranzicije odprl nepremičninski trg. Mnogi
lastniki so zaradi potreb po kapitalu svoje vinograde deloma ali v celoti
prodajali, kar je povzročalo dodatno drobljenje vinogradniških površin
(Kuljaj, 2003).
Še vedno se je nadaljeval trend vikendaštva, v nekaterih zidanicah pa
so se ljudje tudi stalno naselili. V zadnjih letih se je pojavil hud
problem na črno zgrajenih zidanic oz. vikendov. Leta 2011 naj bi bilo
na novomeških vinorodnih območjih kar 30 % od 2000 zidanic zgrajenih
brez dovoljenj. Po poročanju časnika D nevnik se je občinska uprava
zavzela za legalizacijo zidanic in tako pripomogla k ohranjanju
dolenjske vinogradniške tradicije (Konečnik, 2011).
Današnji pomen dolenjskih vinogradov je prikazan s pomočjo rezultatov
ankete, ki je bila predstavljena na začetku dela. Pri enem izmed
vprašanj so se vprašani opredelili o pomenu, ki jih imajo vinogradi za
njih oz. za njihovo družino.
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Slika 7: Pomen dolenjskih vinogradov za njihove lastnike leta 2013 (po
anketi)

Zakaj se ukvajate z vinogradništvom
oz. zakaj imate vinograd?
1%
10%

1%

Vinogradništvo je glavna pridobitna dejavnost
našega gospodinjstva.

Vinogradništvo je naša dodatna pridobitna
dejavnost, vseeno veliko vina prodamo.

5%
15%

Vinogradništvo je zame hobi, vinograd in
zidanico imamo za sprostitev in preživljanje
prostega časa, vino pridelujemo predvsem za
lastne potrebe.
Zidanica nam služi kot vikend, poleg tega
pridelamo nekaj vina za lastne potrebe.

68%

Drugo

N = 461

Brez podatka

Vir: Anketa, 2013
Iz strukture odgovorov je razvidna močna zastop anost prostočasnega
vinogradništva
na
račun
tržne
pridelave
vina.
Izključno
od
vinogradništva živi 5 % vinogradnikov, nadaljnjih 15 % pa se s to
panogo ukvarja zaradi dodatnega zaslužka. Izmed vprašanih, ki so se
opredelili za možnost drugo, trije pridelujejo vino zaradi družinske
tradicije, dva pa v vinogradu oz. v zidanici živita.
Slika 7 priča o tem, da so se dolenjske vinogradniške površine skozi
zadnjih nekaj desetletij spreminjale v prostočasna območja. Kar za 68
% vprašanih je vinogradništvo hobi, vinograd in zidanica jim služita za
preživljanje prostega časa. 10 % anketirancev ima na Dolenjskem
vikend, poleg tega pa za lastne potrebe pridelajo nekaj vina.
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Slika 8: Pogostost preživljanja prostega časa v vinogradih leta 2013
(po anketi)

7%

5%

8%
Vsak dan
Nekajkrat tedensko

29%
51%

Nekajkrat mesečno
Nekajkrat letno
Brez podatka

N = 360

Vir: Anketa, 2013
Vprašanje je bilo zastavljeno le prostočasnim vinogradnikom in
imetnikom vikendov, zato je numerus manjši. Slika 8 kaže na to, da so
dolenjski vinogradi pomemben dejavnik preživljanja prostega časa, saj
se tam s tem namenom vsaj nekajkrat na teden zadržuje 59 %
anketirancev. 29 % vprašanih prosti čas v vinogradu preživlja nekajkrat
mesečno, 7 % pa nekajkrat let no. Pri imetnikih vikendov je večji
poudarek na sprostitvi, počitku in rekreaciji, pri večini prostočasnih
vinogradnikov pa je poleg aktivnega preživljanja prostega časa prisotna
tudi želja po pridelavi kvalitetnega vina. Taki vinogradniki s svojo
aktivnostjo v vinogradniških društvih in z udeležbo na številnih
ocenjevanjih vin pripomorejo k večjemu ugledu dolenjskega vina
(Kuljaj, 2003).
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Karta 2: Delež tržno usmerjenih vinogradnikov po občinah leta 2013
(po anketi)

Vir: Anketa, 2013
Karta 2 prikazuje deleže tržno usmerjenih vinogradnikov po posameznih
občinah. Med njimi so zajeti tisti, ki so se opredelili za povsem ali v
večinski meri odvisne od pridelave grozdja in vina. V primeru občin
Krško, Sevnica in Brežice so podatki prikazani le za tisti del območja,
ki leži znotraj Dolenjskega vinorodnega okoliša , katerega meja je reka
Sava. Za občine, označene z belo, podatki niso bili dostopni.
Kljub tendenci prostočasnega vinogradništva so znotraj obravnavanega
območja prisotne razlike v pomenu vinogradniških površin. Gospodarski
pomen vinogradov praviloma narašča z njihovo velikostjo. Delež tržnih
vinogradnikov ni nikjer višji od 50 %, i zpostaviti gre predvsem občine
Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki. To območje je bilo skozi
celotno 20. stoletje zaradi večjih vinogradov in boljše zadružne
organiziranosti bolj tržno usmerjeno od ostalega. Poleg vinske kleti
Krško, ki je danes najbolj znan proizvajalcev cvička, so tu prisotni še
številno večji zasebni vinogradniki, od katerih lahko izpostavimo
predvsem družino Jarkovič iz Broda pri Podbočju ( Cviček, 2001).
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Karta 3: Delež prostočasnih vinogradnikov po občinah leta 2013 (po
anketi)

Vir: Anketa, 2013
V vseh občinah je več kot polovica prostočasnih vinogradnikov. Gl avni
motiv za njihovo dejavnost pridelave vina ni dobiček, temveč aktivno
preživljanje prostega časa in ohranjanje tradicije. Ta dva motiva sta
najbolj očitno izražena na primeru občin Žužemberk, Mirna Peč, Straža
in Šmarješke Toplice. Kljub temu se tudi na pretežno prostočasnih
vinogradniških območjih pojavljajo vinogradniki z dolgoletno tradicijo
tržne pridelave vina. Taki so predvsem Alojz Cvelbar iz Trške Gore ter
Peter Brcar in Jože Frelih iz Šentruperta (Cviček, 2001).
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Karta 4: Delež imetnikov vikendov po občinah leta 2013 (po anketi)

Vir: Anketa, 2013
Karta prikazuje delež vinogradnikov, ki svoje zidanice uporabljajo kot
vikende. Za slednje je praviloma pomembnejše obiskovanje vikendov in
tako sprostitev v naravnem okolju, obdelava vinograda pa ima manjši
pomen. Ob tem je nujno opozoriti na nekaj dejavnikov, povezanih z
izvedbo raziskave. Anketa je bila izvedena na sestankih posameznih
vinogradniških društev. Pričakovati gre, da so v tako društvo vključeni
ljudje, ki jih pridelava vina zanima. Iz tega razloga je mogoče, da je v
realnosti imetnikov vikendov ve č, saj najverjetneje po večini niso
vključeni v vinogradniška društva. Po drugi strani pa je verjetno tudi
veliko ljubiteljskih vinogradnikov, ki zidanico uporabljajo kot vikend,
a dajejo večji pomen obdelavi vinograda.
Na podlagi rezultatov ankete v nobeni izmed obravnavanih občin ni več
kot 20 % imetnikov vikendov. Deleži le -teh so od občine do občine
različni. Največ jih je območju občin Mokronog -Trebelno, Straža,
Mirna Peč in Šentjernej. V realnosti je delež za občino Novo mesto
najverjetneje višji, saj je bilo iz območja Trške Gore kot obče znane
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počitniške vinske gorice zaradi težav pri pridobivanju podatkov v
raziskavo vključenih le nekaj vinogradnikov.

3.4. Zidanice
3 .4 . 1 . R a z v oj od l es e ni h h ra m ov d o z id a n ic
Dolenjski vinogradi so se zaradi zemljiške razdroblj enosti največkrat
nahajali nekaj kilometrov stran od kmetij. Zaradi omejenih transportnih
možnosti so vinogradniki svoje vino pridelovali in skladiščili
neposredno zraven vinograda. V ta namen so se sprva gradili majhni
hrami, kasneje pa večje zidanice, ki so sčasoma prerastle v prave
stanovanjske objekte.
Zidanice ali vinice so dolenjska posebnost, saj se nikjer drugje v
Sloveniji ne pojavljajo tako pogosto. Razlog za to je že večkrat
omenjena drobna posestna struktura številčnih vinogradov. Zidanice so
poleg Dolenjske značilne še za Belo Krajino, medtem ko jih v drugih
delih Slovenije bistveno manj (Kuljaj, 2003).
Zidanice niso bile značilne le za drugo polovico 20 stoletja, ko se je
oblikovala počitniška dimenzija dolenjskih vinskih goric, temveč so v
takšni ali drugačni obliki prisotne skozi celotno zgodovino
vinogradništva. Spremembe v velikosti, posestn i strukturi in funkciji
vinogradov so imele velik vpliv na razvoj oz. spreminjanje zidanic.
Prva razvojna stopnja zidanice je bil lesen hram, ki je bil v osnovi
namenjen hrambi vina in orodja. Ogrodje hrama je bilo zgrajeno iz
lesenih tramov, stene pa so bile sestavljene iz približno 10 cm debelih
lesenih plohov in ometane z apneno malto. Največkrat dvokrilna vrata
hramov so bila narejena iz desk in nasajena na masivne podboje. Strehe
hramov so bile krite s slamo. Manjši hrami so bili sestavljeni samo iz
enega do 10 m2 velikega prostora, večji pa dveh prostorov. V večjih
hramih sta bila kletni prostor s sodi in predprostor za orodje in ostalo
vinsko posodje. V kleteh večjih hramov se je nahajala tudi stiskalnica
za grozdje oz. preša (Kuljaj, 2003).
Hrami so se gradili po vrhovih slemen, ob nekdanjih gorskih
vinogradih. Stali so domala poleg vsakega vinograda, nekateri so se
ohranili do danes. Poleg osnovnega namena shranjevanja pridelka in
orodja so hrami zelo kmalu dobili še eno funkcijo. Že na sredini 19.
stoletja se je pokazala tendenca naseljevanja vinskih goric. Tam so se
začeli naseljevati propadli kmetje, ki drugje niso našli zaslužka in jim
je zato vinograd pomenil edini vir preživetja. Naselili so se bodisi v
hramu bodisi v preprosti leseni bajti, ki so jo zgradili v ta namen. Na
tak način so se v vinograde iz nekdanjih nižje ležečih vasi širil a
bajtarska naselja. Ta proces je bil še posebej izrazit v okolici
Mokronoga (Kuljaj, 2003).
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Slika 9: Hram v okolici Trebelnega, obnovljen v nekdanji velikosti

Foto: Tadej Grabnar, 2013
Ob naseljevanju goric so se nekateri hrami preoblikovali v zidanice, ki
so se začele množično pojavljati v drugi polovici 19. stoletja. Zidanice
so poleg shrambe orodja in vina služile stanovanjskim namenom, svojo
osnovno funkcijo pa so lahko obdržale ali pa tudi ne. Največkrat so
zidanice svojim lastnikom služile le kot začasno bivališče, še posebej
času trgatve in drugih večjih vinogradniških opravil (Kuljaj, 2003).
Na začetku so bile zidanice nekakšni zidani hrami, vendar se je skozi
čas njihova velikost večala. Sprva so bile grajene iz neobdelanega
kamna, strop pa je bil lesen. Streha je bila tako kot pri hramu krita s
slamo. V 60 cm debelih zidovih so bile line, na menjene osvetlitvi in
prezračevanju. Sprva so zidanice merile okoli 30 m2 in so tako kot
danes potekale vzdolž pobočja, kjer je nagib terena to dopuščal. Na
strmem terenu so bila njihova slemena obrnjena pravokotno na
plastnicepovršja, kar je omogočalo gra dnjo in vstop v stavbo v dveh
nivojih. V spodnjem nivoju je bila klet, v zgornjem pa sprva shramba za
orodje, kasneje pa še bivalni prostori . Zidanica je bila simbol napredka
in višjega socialnega statusa (Kuljaj, 2003).
Posebna oblika zidanic so meščanske zidanice ali vile. Gre za z idanice,
ki so stale ob velikih meščanskih vinogradih. Kot že ime pove, so bile
v lasti bogatih meščanov. Simbolizirale so napredek in višji socialni
položaj. Zaradi majhnega deleža takih vinogradov je bilo na
Dolenjskem tudi meščanskih zidanic malo. Največ jih je bilo na Trški
Gori, kjer so se začele pojavljati v 19. stoletju in se ohranile do konca
druge svetovne vojne. Take zidanice so bile namenjene predvsem
začasnemu bivanju premožnih meščanov v idiličnem okolju (Veljkovič
in sod, 2007).
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Pomen vinogradniških objektov ni zamrl tudi med drugo svetovno
vojno, saj so številni hrami in zidanice
ponudili zasilna zatočišča
prebivalcem požganih ali bombardiranih mest in vasi. Obdelovanje
vinogradov se je kljub nemogočim vojnim razmeram še vedno
nadaljevalo (Pflege, 2012).
Slika 10: Primer zidanice na Grčevju nad Otočcem

Foto: Tadej Grabnar, 2013
Zidanice so se skozi čas stalno spreminjale. To je bilo še posebej
izrazito po drugi svetovni vojni, vzporedno z razvojem počitniške
dimenzije vinskih goric. Nekatere zidanice so se spremenile v moderne
počitniške hiše ali vikende. Poleg tega so bili vikendi velikokrat
zgrajeni na novo, zato so se v očeh ljudi skupaj z vinogradi uveljavili
kot statusni simbol (Pflege, 2012).
Večina vikendov je nastal a kot posledica težnje po oh ranjanju stikov z
rodnim domom. Z odseljevanjem ljudi v mesta je kot ena
najpomembnejših vezi z domom velikokrat ostalo lastništvo majhnega
vinograda, podedovanega ali kupljenega v domačih krajih. Običajna
oddaljenost novega bivališča od vinograda je zahtevala zagotovitev
možnosti za večdnevno bivanje. Zato so vikendi povsem primer ljivi s
hišami; obsegajo namreč več bivalnih in sanitarnih prostorov, poleg
tega pa so vinske gorice v zadnjih dveh desetletjih postale opremljene z
bolj ali manj vso komunalno infrastrukturo (Veljković in sod, 2007) .
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3 .4 . 2 . Z id a ni c e d a n es
Danes so zidanice dominanten element dolenjskega in belokranjskega
vinogradniškega prostora. Delijo se na tri osnovne tipe (Kuljaj, 2003):
·
·
·

majhni, starejši objekti značilne ar hitekture, grajeni iz kamna in
lesa, izključno gospodarskega pomena, brez bivalnih prostorov;
velike, sodobne zidanice tržnih vinogradnikov, opremljene s
polnilnicami vin, degustacijskimi ter bivalnimi prostori;
zidanice
kot
počitniške
hiše
manjših
in
ljubiteljskih
vinogradnikov z dobro opremljenimi bivalnimi prostori.

Na obravnavanem območju se množično pojavljajo zidanice vseh tipov.
Gradnjo prvih dveh so narekovale gospodarske potrebe, tretji tip pa se
je poleg potreb po preživljanju prostega časa uveljavil zaradi prestižne
tekmovalnosti oz. zaradi pomena statusnega simbola (Kuljaj, 2003).
Zaradi opisanih razlogov so danes na Dolenjskem najštevilčnejši
objekti tretjega tipa, ki zadnja leta dobivajo novo funkcijo. Kaže se
namreč tendenca ponovnega naseljevanja vinskih goric. Nosilci tega
procesa so predvsem mladi, ki se zaradi dragih nepremičnin n aseljujejo
v nekdanjih vikendih (Kuljaj, 2003). Poleg tega imajo vikendi oz.
zidanice zaradi svoje lege ogromen turističen potencial, ki pa je v
veliki meri še neizkoriščen in kot tak velik izziv za prihodnost.
(Veljkovič in sod, 2007).
Slika 11: Velika gostota zidanic pri Čužnji vasi, v občini Mokronog Trebelno

Foto: Tadej Grabnar, 2013
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Statistični popisi so v preteklosti zidanice uvrščali med stanovanja za
počitek in rekreacijo. Danes natančno število zidanic ni znano, ker
katastra za tovrstne objekte ni. Do števila je mogoče priti le posredno.
Na Dolenjskem je bilo leta 2012 v Register pridelovalcev grozdja in
vina vpisanih 6861 vinogradnikov. Ob predpostavki, da ima vsak svojo
zidanico, to pomeni enako število zidanic. Nekaj je tudi vinogradnikov,
ki obdelujejo vinograd, manjši od petih arov in se jim zato ni potrebno
vpisati v register. Ob upoštevanju tega dejstva je la hko število zidanic
še precej večje (Pflege, 2012).
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4. Izzivi dolenjskih vinogradov
4.1. Gospodarski pome n v inogradništ va
4 .1 . 1 . N e r e nt a b il no s t
Glavni problem tako slovenskega, kot tudi dolenjskega vinogradništva
je njegova nerentabilnost. Na to je že leta 1972 opozarjal agronom dr.
Jože Colnarič, ki je glavni vzrok za tako stanje v Sloveniji videl v
majhnosti vinogradniških površin. Po njegovem mnenju bi morala
specializirana
vinogradniška
kmetija
obsegati
vsaj
3,5
ha
vinogradniških površin. Realnost je bila leta 1972 precej drugačna.
Specializirane vinogradniške kmetije so namreč obsegale povprečno 0,6
ha, mešane kmetije pa okoli 0,35 ha vinogradov. Za povečanje tržne
vrednosti vinogradništva naj bi bila po Colnaričevem mnenju
najprimernejša dva ukrepa. Prvo možnost je videl v specializaciji
vinogradništva, drugo pa v razvoju vinogradništva kot dopolnilne
dejavnosti na kmetijah. V primeru druge možnost i preživetje ljudi ne bi
bilo odvisno le od pridelave vina (Colnarič, 1972).
Na dolenjskem je razvoj potekal povsem drugače , in sicer v smeri
prostočasnega vinogradništva. Vinogradniške površine so se na splošno
še zmanjšale. Povprečna površina vinograda danes znaša 0,25 ha
(Pihlar, 2012). Tržno usmerjenih vinogradnikov je relativno malo, kar
je razvidno tudi iz slike 12.
Slika 12: Delež prodanega vina posameznih vinogradnikov (po anketi)

2%
7%
14%

42%

Pridelava za lastne potrebe
1 - 30 %

14%

31 - 60 %
61 - 90 %

21%

nad 90 %
Brez podatka

N = 461

Vir: Anketa, 2013
Največji delež, kar 42 % vprašanih , vino prideluje le za lastne potrebe.
Med njimi prevladujejo tisti, ki so se pri vprašanju o gospodarskem
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pomenu vinogradništva opredelili za prostočasne vinogradnike, ostali
pa so imetniki vikendov. Pridelovalci, ki vsaj nekaj vina prodajo ,
predstavljajo dobro polovico vseh anketirancev. Med tistimi, ki prodajo
do 60 % pridelka, so še vedno predvsem prostočasni vinogradniki, do
90 % pa večinoma prodajo pridelovalci, za katere je vinogradništvo
dodatna pridobitna dejavnost. Nad 90 % vina prodajo povsem tržn o
usmerjeni pridelovalci, ki od vinogradništva živijo in obdelujejo
največje površine. Nekaj takih proda tudi le do 15 % vina, vendar so
usmerjeni v tržno pridelavo grozdja.
Slika 13: Starost dolenjskih vinogradov leta 2009
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Vir: Popis vinogradov, SURS, 2009
Na Dolenjskem je vinski trg zelo slab, ker so vinogradi zelo majhni,
številčni in razdrobljeni. Veliko vinogradov je tudi starih in potrebnih
obnove. Kot je razvidno iz slike 13, je večina vinogradov starejših od
20 let. Tržno usmerjeni vinogradniki se zaradi slabih razmer doma
skušajo uveljaviti na tujih tržiščih, predvsem na ruskem, švicarskem in
hrvaškem (Božič Kranjec, 2011).
Nizka rentabilnost vinogradništva je značilna za celotno Slovenijo, saj
prodaja slovenskih vin v zadnjem desetletju vztrajno pada. Glavni
razlogi so zmanjševanje porabe vina, krepitev uvoza in naraščanje s ive
ekonomije na domačem trgu (Šoštarič, 2013 a).
Slika 14: Prodaja slovenskih vin

Vir: Šoštarič, 2013a
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V povezavi s prodajo vina je prisoten še en zelo pereč problem . Veliko
vinogradnikov, zlasti tistih z manjšimi vinogradi, vino prodaja po
neuradni poti, brez plačila davkov. Leta 2012 je bilo po podatkih
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja na območju celotne
Slovenije pridelanih 64 milijonov litrov vina, prodanih pa le 23,5
milijonov litrov. Iz tega sledi, da na slovenskem vinskem trgu
prevladujejo manjši vinogradniki, ki vino pridelujejo le za lastne
potrebe ali ga prodajajo po neuradni poti. Razlog za so to so visoki
stroški pridelave in nizke prodajne cene vin kot posledica nasičenega
vinskega tržišča. (Šoštarič, 2013b). Na podlagi ankete je za
obravnavano območje moč sklepati, da z vinom po uradni poti trgujejo
povsem tržno usmerjeni vinogradniki in kvečjemu še tisti, ki jim
vinogradništvo
predstavlja
dopolnilno
dejavnost.
Prostočasni
vinogradniki zaradi že navedenih razlogov vino najverjetneje prodajajo
na črno. Seveda so to le domneve, saj konkretno vprašanje o tem zaradi
svoje občutljivosti ni bilo vključeno v anketo.
Neplačevanje davkov je verjetno eden iz med glavnih razlogov za
predlog vlade, ki je bil podan aprila 2013 in se nanaša na drastično
povečanje katastrskega dohodka za vinogradnike. Ta naj bi se na
Dolenjskem povečal iz 113 € na 4512 € za hektar vinograda. Po tem
predlogu naj bi bil davek najvišji ravno za Dolenjsko, za ostale
vinorodne okoliše pa precej nižji. Po izrazito negativnem odzivu
pridelovalcev vina je bil narejen nov izračun katastrskega dohodka .
Slednji naj bi po novem znašal 1600 €/ha, kar je še vedno močna
finančna obremenitev, ki bi (zlasti manjše) tržno usmerjene
vinogradnike postopoma vodila v stečaj, prostočasne pa v opustitev
vinogradniške
dejavnosti.
To
bi
še
pospešilo
trend
krčenja
vinogradniških površin, ki je značilen za zadnje stoletje (Lindič
Dregaš, 2013).
Slika 15: Spreminjanje obsega vinogradov v prihodnosti (po anketi)
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Vir: Anketa, 2013
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Na Dolenjskem za zdaj množ ičnega opuščanja vinogradništva še ne gre
pričakovati, saj kar 67 % vprašanih obsega svojih vinogradov ne bo
spreminjalo, 8 % anketirancev pa bo obseg povečalo . Pri slednjih gre
predvsem za tržno usmerjene vinogradnike. 19 % pridelov alcev ima
namen zmanjšati površino svojih vinogradov, 4 % pa jih bo
vinogradniško dejavnost opustilo. Pri tem velja poudariti, da je bila
anketa izvedena pred predlogi o novih davkih.

4 .1 . 2 . V i no g ra d n iš t v o p od v p l iv o m d ol o č il E v r op s k e un i j e
Slab položaj vinogradništva kot kmetijske panoge ni značilen le za
Slovenijo, temveč za celotno Evropsko unijo. Danes večina ekonomskih
težav izhaja iz slabše prodaje in ustvarjenih tržnih viškov kmetijstva. V
evropskem kmetijstvu je vinogr adništvo eden poglavitnih krivcev za
izredno velike porabe javnih sredstev , ki gredo za reševanje presežkov
in tržnih viškov vina. Viški in posledično velike zaloge nastajajo zaradi
velikih količin povprečno kakovos tnih vin, ki jih ni moč prodati
(Štabuc, 2007).
Nasploh ima vinogradništvo v evropskem prostoru izjemno velik pomen.
V Evropi se nahaja največji delež površin svetovnih vinogradov, ki se
predvsem zaradi ekonomskih vzrokov spopadajo s težavami. Poleg tega
sta pri pridelavi vina čedalje bolj pom embni kakovost in ekonomična
ter okolju prijazna pridelava. Zaradi teh dejavnikov in težnje po
ohranitvi
pomena
vinogradništva
je
bilo
leta
2007
sprejeto
prestrukturiranje vinogradn iških površin, ki ima naslednje cilje:
·
·
·
·

doseganje količinsko manjšega, a kvalitetnejšega pridelka;
zmanjševanje količin vnosa pesticidov in miner alnih gnojil;
dobro trženje in doseganje dobre prodajne cene;
postopna opustitev vseh subvencij in pomoči in s
razbremenitev evropskega proračuna (Štabuc, 2007).

tem

Prestrukturiranje v bistvu pomeni novo gospodarjenje z vinogradi.
Osnoven ukrep takega gospodarjenja je opuščanje nedonosnih
vinogradniških površin. V Sloveniji se nahaja 0,2 % vseh evropskih
vinogradov, kar je neznaten delež. Poleg tega glavnina vinogradov leži
na strmih pobočjih, kar povečuje stroške pridelave in tako pripomore k
še manjši rentabilnosti. Iz tega razloga Evropska unija s subvencijami
financira trajno opustitev vinogradov (Štabuc, 2007 ). Takih primerov je
na Dolenjskem precej. Subvencije za trajno opustit ev sprejemajo po
večini lastniki vinogradov, s površino do 0,3 ha.
Ker je takšnih
vinogradov veliko, bi nadaljevanje in pospeševanje tega procesa
pomenilo izgubo velikega dela dolenjske kulturne pokrajine. (Božič
Kranjec, 2011).
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4.2. Načini ob delav e vinogradov
4 .2 . 1 . I nt e nz iv no a l i k o nv e nc io na l no v in o g ra d n iš t v o
Intenzivno
vinogradništvo
se
je
razvilo
iz
tradicionalnega
vinogradništva z uvajanjem intenzivnih gojitvenih oblik. Zanj je
značilno intenzivno gnojenje kot posledica napredka znanosti na
področju analize prsti ter želje po večjem in boljšem pridelku. Zaradi
intenzivnega gnojenj a prihaja do (pre)bujne rasti vinske trte in s tem do
porušenja naravnega ravnovesja v tleh. Poleg gnojil so močno prisotna
tudi fitofarmacevtska sredstva, katerih razvoj še bolj intenziviral
vinogradništvo. Pri tej vrsti obdelave je poudarek na čim večjem
pridelku kar največje kakovosti. Vpliv na okolje je drugotnega pomena ,
ker se vinograd ne obravnava kot ekosistem mnogih živih organizmov ,
ki živijo v ravnovesju in simbio zi. (Vršič, Lešnik, 2010).
Zaradi poudarka na količini in kvaliteti pridelka je za konvencionalno
vinogradništvo značilna uporaba vseh vrst gnojil in škropiv po lastni
presoji, zato se v mnogih primerih pojavlja prekomerno gnojenje in
škropljenje, kar povzroča obremenjevanje prsti in podtalnice zlasti z
dušikom in fosforjem . To je v nasprotju z varstvom okolja, ki pa pri
tem načinu obdelave ni pomembno. Iz tega razloga tradicionalno
vinogradništvo prispeva k onesnaževanju okolja (Čuš in sod, 2002).

4 .2 . 2 . I nt e g r ira n o v i no g ra d n iš t v o
Integrirana
pridelava
grozdja
predstavlja
okolju
prijaznejše
vinogradništvo, kjer je uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
zmanjšana na nujno potreben minimum (Čuš in sod, 2002). Namen
integriranega vinogradništva je ekonomsko upravičena pridelava visoko
kakovostnega grozdja in vina ob skrb i za ohranitev okolja in zdravja
ljudi. Osnovni cilji integri rane pridelave grozdja so sledeči :
·
·
·
·

varovanje prsti, vode in zraka;
varovanje življenjskega okolja in zdravja ljudi;
zmanjševanje uporabe mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih
sredstev;
ohranjanje vinogradov kot pestrega in stabilnega agrarnega
ekosistema (Vršič, Lešnik, 2010).

Ključno za doseganje vseh naštetih ciljev, še zlasti zadnjega, je
ohranjanje biotske pestrosti. Vi nograd je pester ekosistem živih bitij,
katerih primerno število je v veliki meri odvisno od načina pridelave.
Pri integriranem vinogradništvu je namen ohraniti čim večjo bi otsko
pestrost ter zagotoviti zadostno število koristnih organizmov. Za
dosego tega sta nujna predvsem dva ukrepa:
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·

·

Izboljšanje
življenjskih
razmer
ali
ustvarjan je
novega
življenjskega prostora za žive organizme,
npr. z ozelenitvijo
vinograda in ohranitvijo cvetočih trav in plevelov;
uporaba kemičnih, biotehnoloških in tehnoloških sredst ev za
varstvo rastlin, vendar v smislu integrirane pridelave, kar pomeni,
količinsko nadzorovano in časovno pravilno uporabo ob
upoštevanju praga škod ljivosti (Vršič, Lešnik, 2010).

4 .2 . 3 . E k ol o š k o v i no g r a d n iš t v o
Ekološka pridelava grozdja je način trajnostnega kmetovanja, katerega
cilj je pridelovanje visokokakovostnih in varnih pridelkov brez uporabe
sintetičnih sredstev in s poudarkom na varovanju okolj a. (Čuš in sod,
2002). Pri slednjem gre za razvoj okolju prijazne pridelave, ohranjanje
rodovitnosti prsti, v arovanje vodnih virov, zmanjševanje klimatskih
sprememb ter ohranjanje biotske pestrosti in kulturne pokrajine.
Količina pridelka in dobiček sta podrejena varstvu okolja. (Gorenc,
2008).
Največja težava takega vinogradništva je nizek dohodek . Pridelek v
ekoloških vinogradih je za četrtino do polovico manjši, zato je v
Sloveniji za enkrat še preskromen, da bi povrnil visoke stroške
pridelave. (Gorenc, 2008). Poleg tega ekološko vinogradništvo in
kmetijstvo nasploh zahtevata spremembo razmišljanja i n odnosa do
kmetijske pridelave in potrebuje ta tržišče, ki je pripravlj eno plačati
višje cene (Čuš in sod , 2002).
Slika 16: Načini obdelave dolenjskih vinogradov leta 2013 (po anketi)

4%

Konvencionalno
vinogradništvo

45%
41%

Ekološko vinogradništvo
Integrirano vinogradništvo
10%
Brez podatka

N = 461

Vir: Anketa, 2013
Z integriranim vinogradništvom kot kompromisno obliko med količino
pridelka in varstvom okolja se ukvarja 41 % vprašanih. Nadaljnjih 8 %
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vinogradnikov je svoj način obdelave vinograda označilo kot ekološko
vinogradništvo.
Največ, 45 % vinogradnikov, se p oslužuje konvencionalne oblike
pridelave, ki temelji na uporabi škropiv in gnojil po lastni prisoji z
namenom doseganja kvalitetnega in količinsko bogatega pridelka. Glede
na dejstvo, da med njimi prevladujejo prostočasni vinogradniki, ki jim
vinogradništvo ne prinaša omembe vrednega dobička, je ta delež še
vedno precej velik.
Slika 17: Vinogradništvo kot okoljsko breme (po anketi)
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mnenju vinogradništvo za okolje?
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Zelo obremenjujoče
30%

Brez podatka

Vir: Anketa, 2013
Način obdelave je največkrat pogojen s percepcijo ljudi, v kolikšni
meri je vinogradništvo obremenjujoče za okolje. Ekološka ozaveščenost
vinogradnikov ni najboljša, saj je kar 52 % vprašanih mnenja , da
vinogradništvo okolja ne obremenjuje, oz. da ima nanj neznaten
negativen
vpliv.
Med
njimi
močno
prevladujejo
prostočasni
vinogradniki, ki vinograde obdelujejo na konvencionalen oz. na
integriran način.
32 % vprašanih meni, da vinogradništvo srednje obremenjuje okolje,
skupaj 9 % pa jih je mnenja, da je pridelava grozdja okoljsko breme.
Tako mnenje imajo predvsem vinogradniki z integrirano in ekološko
obdelavo vinograda.

4.3. Erozija prst i na vinogradniških ob močjih
Eden večjih problemov slovenskih vinogradniški h območij nasploh je
erozija prsti. To je eksogen proces preperevanja in transporta usedlin,
zemljin, kamnin in drugih delcev v naravnem okolju. Ponavadi se pojavi
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zaradi premikanja prsti, ki je posledica vetra, vode, ledu, gravitacije
(polzenje strmih pobočij) in živih organizmov, kot so podzemne živali
(Korže in sod, 2011).
V Sloveniji je erozij a največkrat rezultat delovanja gravitacije in
tekoče vode. Erozija oz. površinsko spiranje prsti nastopi takrat , ko
intenzivnost padavin preseže infiltracijsko sposobnost prsti, zaradi
česar nastane površinski odtok. Zaradi njega se delci prsti ločijo od
podlage in potujejo do drugotne lege, kjer se nazadnje odložijo. Erozija
je odvisna od erozivnosti padavin in površinskega toka ter od
odpornosti podlage. Slednja je odvisna predvsem od strukture in
teksture prsti. Humusne prsti z obstoječimi strukturnimi skupki so bolj
odporne kot slabo strukturne prsti z velikim deležem peščenih delcev
(Komac, Zorn, 2005).
Na jakost erozije poleg odpornosti podlage močno vplivata naklon in
prisotnost vegetacije. Na bolj strmih pobočjih je zaradi hitrejšega
odtekanja vode erozija močnejša. Na območjih, pokritih z vegetacijo,
nadzemni deli rastlin varujejo prst pred neposrednim delovanjem vodnih
kapljic in tako zmanjšujejo erozivnost padavin. Gostejše kot je rastje,
več padavin prestreže. Pred erozijo so najbolj zaščitena z gozdom
porasla območja, medtem ko so najbolj ranljiva gola in strma pobočja
(Komac, Zorn, 2005).
Erozija je naravni proces, ki pa se je dramatično povečal s človekovimi
posegi v naravo, zlasti s kmetijstvom, krčenjem gozdov, spremembami
hidroloških razmer in širjenjem mest. Območja kmetijskih površin
dosegajo bistveno večje stopnje erozije kot zemljišča z naravno
vegetacijo. Z obdelavo kmetijskih zemljišč postajajo strukturni skupki
prsti čedalje manjši in tako manj odporni proti eroziji (Vovk Korže in
sod, 2011).
Slika 18: Intenzivnost erozije v Sloveniji

Vir: Komac, Zorn, 2005
Očitno je, da so izmed kmetijskih kategorij najmanj izpostavljeni
gozdovi, najbolj pa vinogradi, iz katerih se letno sprosti približno 70
ton materiala na hektar površine. Vinogradi v glavnem ležijo na strmih
pobočjih, ki so zaradi velike reliefne energije manj odporna proti
eroziji. Na strmih pobočjih se sicer nahaja tudi veliko slovensk ih
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gozdov, vendar so skl enjeni drevesni sestoji pred vplivi
bistveno bolj varni kot vinske trte in tanek sloj travne ruše.

erozije

Slika 19: Število vinogradov glede na naklon leta 2013
37
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> 20,25°
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Vir: Popis vinogradov, SURS, 2009
Slika 19 prikazuje število dolenjskih vinogradov glede na naklonski
r a z r e d 11. V p r i k a z u s o z a j e t i l e v i n o g r a d i , k i n i s o z a s a j e n i v t e r a s a h .
Kot je razvidno iz grafikona, so za njih značilni zmerni do veliki
nakloni. Največ, kar polovica , jih leži v naklonskem razredu med 6,75
in 13,5°, še dobra tretjina pa v naklonskem razredu do 20,25°. Ker sta
prevladujoči podlagi dolenjskih vinogradov slabše odporni ilovnata in
peščeno-lapornata prst, lahko sklepamo, da so praktično vsi vinogradi
bolj ali manj ogroženi s strani erozije (Pflege, 2012).
Eden izmed ukrepov za zmanjšanje erozije je zasaditev vinograda v
obliki teras, za kar je potrebno predhodno terasiranje pobočja. Ukrep je
zelo učinkovit, vendar zahteva vel ike finančne in časovne vložke. Po
podatkih iz leta 2009 je na Dolenjskem takih 1488 ali 17 % vinogradov,
kar je relativno malo, saj se manjši delež terasiranih območij pojavlja
le še v Pomurskem in Kraškem okolišu. Terasiranje je na Dolenjske m
dokaj mlad ukrep. V preteklost i se vinogradov skoraj ni terasiral o, ker
ni bilo potreb po intenzivni pridelavi, saj je bila le-ta namenjena
predvsem za lastne potrebe (Simončič, 2009).
Na strmih in neterasiranih pobočjih je prisotnost vegetacije oz. trajna
ozelenitev najboljša zaščita pred erozijo. Vegetacija v obliki travne
ruše je trajno prisotna v 85 % slovenskih in domala v vseh dolenjskih
vinogradih. Poleg zaščite pred erozijo vegetacija prispeva k bogatenju
in ohranjanju zračnosti prsti. Zaradi velikih naklonov dolenjskih
vinogradov in dokaj slabe odpornosti prsti travna ruša marsikdaj ni

11

Na spletni strani Statističnega urada RS naklon ni podan v stopinjah, temveč v
odstotkih. Ker so bili nakloni naknadno preračunani v stopinje, njihove vrednosti
niso cela števila.
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zadostna zaščita pred erozijo, zlasti v času močnega deževja (Mavrič
Štrukelj, 2013).

4.4. Odv ajanje in čišče nje odpadne vode v zidanicah
V Sloveniji je po podatkih iz leta 2012 z grajenih 8096 kilom etrov
kanalizacijskega omrežja, na katerega je bilo priključenih 250211
objektov (SURS, 2012). Kljub temu, da dolžina kanalizacijskega
sistema v zadnjih letih narašča, je nanj danes priključen ih približno
polovica slovenskih gospodinjstev. Kanalizacijsko omrežje je namreč
najgostejše v večjih in sklenjenih naseljih, na podeželskih območjih z
redko poselitvijo in razpršeno pozidavo pa je zelo redko. Tam ljudje
namesto kanalizacije uporabljajo greznice. Z njimi so pogosto povezani
negativni vplivi na okolje. Veliko greznic je starih in dotrajanih, zaradi
česar je njihova neprepustnost vprašljiva. Dodatni problem predstavlja
neredno vzdrževanje oz. praznjenje greznic. Razlog za to je verjetno v
ceni, saj redno praznjenje predstavlja zelo velik strošek (Pangerl,
2013).
Preglednica 6: Kanalizacijsko omrežje v Sloveniji

Vir: Javna kanalizacija, SURS, 2012
V Sloveniji morajo imeti do konca leta 2017 vsi objekti urejeno
odvajanje in čiščenje odpadne vode. To pomeni opustitev uporabe
greznic in priključitev na lastno ali lokalno čistilno napravo. Še
posebej je poudarek na območjih, kjer živi od 50 do 450 ljudi, z gostot o
poselitve od 10 do 20 preb/ha (Operativni program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode, 2013).
Med slednja spadajo tudi dolenjska vinogradniška območja. Kot je bilo
že nekajkrat omenjeno, je za njih znači lna številčna in razpršena
pozidava na razgibanem terenu. Večina zidanic ima funkcijo začasnega
bivališča, vendar mora biti odvajanje in čiščenje odpadne vode urejeno
v vseh objektih. V nadaljevanju je prikazano današnje stanje na
področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v zidanicah.
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Karta 5: Kanalizacijsko omrežje na območju Trške gore

Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2013
Slika 20 prikazuje razvejanost kanalizacijskega sistem na širšem
območju Trške gore kot najbolj znanem dolenjskem vinogradniškem
območju. Iz prikaza je razvi dno, da je kanalizacijsko omrežje omejeno
na stanovanjska območja in cestno infrastrukturo, medtem ko ga na
Trški gori praktično ni . Na podlagi slike 20 in po podrobni preučitvi
kanalizacijskega sistema na ostalih delih dolenjskega vinogradniškega
prostora
lahko
sklepamo,
da
na
vinogradniških
območjih
kanalizacijskega omrežja ni (Prostorski informacijski sistem občin,
2013). Odvajanje odpadne vode je torej urejeno z uporabo greznic ali
čistilnih naprav.
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Slika 20: Delež zidanic, priključenih na čistilno napravo leta 2013 (po
anketi)
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Vir: Anketa, 2013
Na čistilno napravo je priključenih 15 % zidanic, 4 % vprašanih pa
svoje zidanice nima. Največji delež , kar 77 % vinogradnikov nima
priključka na čistilno napravo, torej se odpadna voda iz njihovih
zidanic odvaja v greznice. Le-te so dolžni opustiti do konca leta 2017
ter svoje zidanice priključiti na novozgrajene čistilne naprave.

4.5. Ne gat iv ni v plivi na rast vinske t rte
To poglavje se nanaša na negativne vremenske vplive in bolezni ter
škodljivce, ki ovirajo rast vinske trte in zmanjšujejo pridelek. Izmed
vremenskih vplivov je potrebno najprej izpostaviti sušo. Trta preživi le
pri 300 mm padavin letno, za uspešno in gospodarno gojenje pa je
potrebnih 650 mm padavin . Na Dolenjskem je sicer padavin dovolj,
vendar je zaradi njihove neenakomerne razporeditve v določenih
obdobjih vode premalo. Takrat nastopi suša, kar bistveno vpliva na
količino in kvaliteto pridelanega gr ozdja (Gorenc, 2008).
Težave so prisotne tudi, če je vinogradih preveč vode. Takrat trta bujno
in gosto raste, vlaga v zraku in dežne kapljice na listih pa omogočajo
razvoj bolezni, ki bodo opisane v nadaljevanju.
Naslednji izmed vremenskih vplivov, katerega pojav je dokaj pogost, je
toča. Ta se pojavi predvsem v poletnih mesecih in lahko povzroči
veliko gospodarsko škodo, saj lahko uniči tudi celoten pridelek.
Najučinkovitejša zaščita pred točo so protitočne mreže, ki pa so zaradi
visoke cene zlasti za mal e vinogradnike prevelik finančen zalogaj. Iz
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tega razloga se vinogradniki pogosteje po služujejo zavarovanja pridelka
(Toča v vinogradih, 2013).
V Sloveniji se domala vsako leto pojavljajo pozebe. Značilne so
predvsem za pomlad, povzročijo pa jih spomladans ke ohladitve, ki jih
prinašajo nenadni in kratkotrajni vdori hladnega zraka iz severa ali
severovzhoda. Pozebe navadno prizadenejo manjša in izpostavljena
območja, kot so doline in dna pobočij, kamor se ob ohladitvah steka
hladen zrak. Ker so dolenjski vinogradi na gričevnatih pobočjih, jih
pozebe prizadenejo dokaj redko, v primerih obsežnih advekcijsko
radiacijskih ohladitev (Žust, 2003).
Poleg vremenskih vplivov rast vinske trte ovirajo tudi številne bolezni.
Gre zlasti za glivične bolezni oz. plesni, ki jim po večini ustreza toplo
in vlažno okolje. Najbolj pogosta in najnevarnejša je peronospora, ki
lahko v naših podnebnih razmerah popolnoma uniči grozdje in vse
zelene dele vinske trte. Peronospora se razvije na zelenih delih vinske
trte potem, ko so slednji več dni stalno izpostavljeni vlagi, pri čemer
mora temperatura znašati vsaj 12 °C. Prepoznamo jo lahko po okroglih
rumenih pegah na listih, od koder se o kužba širi naprej. Za hitro
širjenje bolezni je potrebna temperatura nad 22 °C. Najučinkovitejši
ukrep proti peronospori je škropljenje z zaščitnimi sredstvi, ki se
povprečno izvaja pet do sedemkrat letno. Ker se peronospora pri nas
pojavi vsako leto, s e po navadni škropi preventivno, saj je kurativni
pristop le delno učinkovit. Pridelava grozdja brez zatiranja peronospore
je v naših razmerah izredno tvegana, v bolj vlažnih letih pa praktično
nemogoča (Gorenc, 2008).
Zelo pogosta bolezen je tudi pepelovk a vinske trte
značilna siva pepelasta prevleka, ki se lahko razvije
Za razliko od peronospore se oidij najbolj razvije
poletjih. Za svoje širjenje ne potrebuje vlage,
temperature (Gorenc, 2008).

ali oidij. Zanjo je
na vseh delih trte.
v suhih in vročih
temveč le visoke

Poleg peronospore in oidija, ki sta najpogostejši trtni bolezni, se v
vinogradih pojavljajo tudi številne druge bolezni in škodljivci. V
Sloveniji lahko trto okuži preko 60 vrst gliv, 25 vrst virusov in okoli
10 vrst bakterij. Trto bolj ali manj ogroža tudi preko 40 vrst žuželk in
10 vrst pršic. Najučinkovitejša zaščita trte pred boleznimi in škodljivci
je škropljenje z zaščitnimi sredstvi (Gorenc, 2008).
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5. Mož nosti
trajnostnega
dolenjskih vinogradov

razvoja

Trajnostni razvoj obravnavanega območja je nekakšna alternativa
opuščanju vinogradniške dejavnosti, ki pomeni več kot zgolj prenehanje
obdelave vinogradov. Pri tem gre tudi za poseganje v dolenjsko
pokrajino, saj so vinogradniške površine že stoletja pomemben element
njene prepoznavnosti. Trajnostni razvoj predvideva ohranitev današnj e
pokrajine za prihodnje rodove, pri čemer se upošteva kompromis med
gospodarskimi in socialnimi razvojnimi trendi prostora ter varstvom
okolja.

5.1. Vinogradi kot pome mb en e le me nt dole njske
pokrajine
V primerjavi z evropskimi vinorodnimi območji je skupna površina
slovenskih vinogradov resda neznatna, vendar se slovenski vinogradi od
evropskih ločijo po nekaj značilnostih. Več kot dve tretjini slovenskih
vinogradniških površin uspeva v velikih strminah, kar terja zelo veliko
ročnega dela. Zaradi prisotnosti vinogradov marsikatera območja še
niso porasla z gozdom, saj t rta raste tam, kjer je pridelava drugih
kmetijskih kultur omejena. Vinogradniške površine predstavljajo velik
del dolenjske kulturne pokrajine (Prijatli, spet trte so rodile, 2013).
Slika 21: Podoba dolenjske kulturne pokrajine v okolici Zbur

Foto: Tadej Grabnar, 2013
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Vinogradniška pokrajina je eden izmed najpomembnejših elementov
dolenjske prepoznavnosti. Dolenjski vinorodni okoliš ima v primerjavi
z vinogradniškimi območji drugod po Sloveniji mnogo posebnosti, kot
so drobna parcelacija vinogradov, izrazito mešanje in razdrobljenost
različnih rab tal ter nejasno omrežje poti, kar je močno povezano z
glavno značilnostjo dolenjske vinogradniške pokrajine - razpršenostjo.
Vse to dela dolenjsko vinogradniško pokrajino posebno in prepoznavno.
Š e v e č , z a r a d i n j e n e e d i n s t v e n o s t i v e č i n a l j u d i o b b e s e d i »D o l e n j s k a «
najprej pomisli na razgiban, gričevnat vinog radniški pejsaž s številnimi
zidanicami (Simončič, 2009).
Vinogradi so na Dolenjskem skozi čas zaznamovali vsakdanjik ljudi.
Pred nastopom industrializacije so bile vinogradniške površine bolj ali
manj pomemben del vsake kmetije. V večini so bile dopoln ilo k mešani
kmetijski produkciji, ponekod pa so bili ljudje odvisni le od njih. Z
industrializacijo in terciarizacijo družbe vinogradniška pokrajina ni
zgubila svojega pomena, temveč se je ta marsikje še okrepil. Večina
vinogradniških površin je dobila no vo, prostočasno dimenzijo,
pridelava vina pa je postala hobi. Vinogradniška krajina se je sčasoma
vcepila v zavest ljudi, postala je del njihove regi onalne in nacionalne
identitete, ki je danes močno prisotna (Kuljaj, 2003).
Razvoj prostočasnega vinogradništva je občutno upočasnil krčenje in
opuščanje vinogradniških površin, ki je bil o do takrat zelo izrazito in je
zaradi majhnosti in nerentabilnosti vinogradov prisotno še dandanes. K
temu ne nazadnje pripomoreta tudi spreminjajoča se državna davčna
politika in Evropska unija, ki finančno podpira trajno opustitev
vinogradniške dejavnosti. Nadaljevanje takšn e politike in krčenje
vinogradov bi, poleg postopne prekinitve večstoletne pridelave vina ,
pomenilo grob poseg v identiteto dolenjske pokrajine in v z avest
dolenjskega človeka.

5.2. Trajnost ni razvoj
Trajnostni razvoj je zelo kompleksen poje m, ki ga je mogoče definirati
na različne načine. Po največkrat uporabljeni definiciji je to razvoj, pri
katerem gre za zadovoljevanje potreb sedanje generacije tako, da pri
tem niso ogrožene možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.
Je nekakšen kompromis med gospodarskim i n družbenim razvojem ter
varstvom okolja. (Trajnostni razvoj - Wikipedia, 2013).
Bistvo trajnostnega razvoja je to rej v ohranitvi različnih virov in
dobrin za prihodnje rodove. Tako kot so dobrine npr. čista voda, zrak in
prst, je dobrina tudi celotna pokrajina. V primeru pričujočega
diplomskega dela je to dolenjska vinogradniška pokrajina, katere
bistveni element so vinogradniške površine s pripadajočo pozidavo. V
manjši meri se v današnji vinogradniški pokrajini kot dediščina
večstoletne agrarne izrabe pojavljajo tudi druge oblike rabe tal, kot so
vrtovi, njive, travniki, pašniki in gozdovi. V skladu s trajnostnim
razvojem se mora opisana pestra raba tal ohranjati tudi v prihodnje.
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Karta 6: Raba tal dolenjske vinogradniške pokrajine leta 2013

Vir: Geopedia, 2013
Slika 22: Vinorodno območje Vinjega Vrha

Vir: Simončič, 2009
Vinska gorica Vinji vrh, ki leži v občini Šmarješke toplice, je primer
tradicionalne in avtentične vinogradniške pokrajine, ki se mora v
prihodnosti razvijati v skladu s trajnostnim razvojem. To pomeni, da je
potrebno fiziognomijo in funkcijo pokrajine ohranjati karseda podobno
današnjemu stanju. V nadaljevanju so na podlagi slike 22 prikazane
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fotomontaže ekstremnih primerov, do katerih bi prišlo, če bi trajnostni
razvoj potekal ob upoštevanju zgolj gospodarske ali socialne
komponente.

5.3. Re šev anje okoljskih prob le mov
Čeprav gre pri trajnostnem razvoju za vzajemen razvoj treh g lavnih
vidikov, strokovna in laična javnost dajeta nekoliko več pomena
okoljski komponenti. Iz tega razloga bo najprej obravnavan ta vidik
trajnostnega razvoja dolenjskih vinogradniških območij.
Rešitve, ki vključujejo visoko tehnologijo, so lahko učinkov ite, vendar
zahtevajo ogromen vložek energije, so operativno prezahtevne in
pogosto ne dosegajo ciljev trajnostnega razvoja (Vovk Korže,
Vrhovšek, 2009).
Velik del rešitev okoljskih problemov nam ponuja narava sama. Z
ozirom na naravo in njeno delovanje je v zadnjih letih prišlo do razvoja
tako imenovanih ekoremediacijskih tehnologij oz . ekoremediacij. To so
naravni načini preprečevanja in zmanjševanja degradacije okolja, ki
izkoriščajo samočistilne sposobnosti narave, za delovanje pa ne
potrebujejo dodatne energije. Zaradi svoje ekološke neoporečnosti ,
nizke cene in velike družbene sprejemljivosti so ekoremediacije
implementacija trajnosti (Korže, Vrhovšek, 2013).

5 .3 . 1 . O d v a j a nj e i n č iš č e nj e od p a d n e v od e v z id a n ic a h
Glavni problem obravnavanega območja je neustr ezno odvajanje
odpadne vode v zidanicah. Ta problem je še posebej pereč zarad i
njihove velike številčnosti in gostote zidanic. Odvajanje in čiščenje
odpadne vode je urejeno v 15 % zidanic, ki so že priključene na lastno
ali lokalno čistilno napravo. Če odštejemo še 4 % anketiranih
vinogradnikov, ki svoje zidanice nima, je z vidika odpadne vode
problematičnih 81 % zidanic, kjer uporabljajo greznice. Do konca leta
2017 morajo biti vsi stanovanjski in počitniški objekti v Sloveniji
priključeni na kanalizacijsko omrežje ali na čistilno napravo.
Gradnja kanalizacijskega omrežja na gričevnatem terenu ne bi bila
smotrna. Z vidika trajnosti bi bila najbolj ustrezna rešitev izgradnja
individualnih ali skupinskih rastlinskih čistilnih naprav.
Rastlinska čistilna naprava (v nadaljevanju RČN) je sistem, ki posnema
delovanje naravnih močvirij. Običajno je sestavljena iz več zaporedno
povezanih gred, v katerih je nasut substrat v obliki različnih frakcij
peska, v njem pa je zasajeno vlagoljubno rastlinje, največkrat n avadni
trst, rogoz in različne vrste šašev. Skozi substrat se podpovršinsko in
gravitacijsko pretaka odpadna voda, ki se zaradi delovanja rastlin in
mikroorganizmov prečisti. Ker je čistilna naprava namenjena izključno
odpadni vodi, onesnažena voda iz obj ekta najprej po cevi teče do filtra
za trde delce, ki se zbirajo v usedalniku , ki ga je potrebno prazniti
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približno enkrat na tri leta. Šele nato voda priteče v prvo čistilno
gredo. Grede so največkrat tri, vsaka s svojo funkcijo. Prva je
namenjena filtriranju, zadnji dve pa čiščenju vode. Na dnu in stenah
gred, ki so med seboj povezane s cevjo, je nameščena zaščitna folija ,
kar onemogoča prehajanje odpadne vode v zemljo in podtal nico.
(Limnos, 2013). Voda iz nje priteče 90 do 99 % čistejša in se lahko
zbira v zbiralniku ali okrasnem bajerju, kar še poveča estetsko vrednost
rastlinske čistilne naprave. Prečiščena voda se lahko iz zbiralnika
izpusti v naravo oz. v vodotok ali se sekundarno uporabi. Ker so njen
glavni element rastline, se RČN dobro vključi v naravno okolje in
predstavlja nov biotop za organizme (Naravna gradnja, 2013).
Slika 23: Prečni prerez rastlinske čistilne naprave

Vir: Limnos, 2013

Druga možnost čiščenja odpadne vode je biološka čistilna naprava. To
je kovinska ali plastična posoda, ki je po navadi zakopana v zemljo , v
njej pa se vršijo biološki procesi, ki vodo očistijo . Za gradnjo RČN je
zaradi večjega, sicer plitkega izkopa potrebno več prostora kot za
biološko čistilno napravo, vendar je cena slednje krepko višja . Ker so
biološke čistilne naprave pod zemljo, je za njihovo izgradnjo potreben
globok izkop, ki mora biti utrjen z betonom, saj bi jih sicer teža zemlje
lahko poškodovala. Večina takih naprav z namenom hitrejšega i n
boljšega delovanja vsebuje puhalo zraka, kar povzroča neprijetne
vonjave. Slednjih pri RČN ni, ker proces čiščenja poteka pod zemljino
gladino in se neprijetne vonjave absorbira jo v substratu čistilne
naprave (Opis delovanja RČN, 2013).
Vinogradniki vodo uporabljajo za vzdrževanje vinogradov ter za
potrebe bivanja v zidanicah. V njih je poraba vode različna, odvisna je
od pogostosti in časa zadrževanja . Če se ljudje v zidanici zadržujejo le
v času vinogradniških opravil, je poraba manjša . Voda se v zidani ci
uporablja predvsem za kuhanje in v san itarne namene. Voda, prečiščena
z rastlinsko čistilno napravo , bi se lahko deloma ali v celoti ponovno
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uporabila za splakovanje stranišč, ki sicer v poprečnem gospodinjstvu
terja četrtino vse porabljene vode. (Za sp lakovanje stranišča gre več
kot četrtina pitne vode, 2012). V zidanici, kjer ljudje zaradi manjšega
števila potreb porabijo manj vode kot doma, je ta delež najverjetneje še
večji. V primeru sekundarne uporabe bi bilo potrebno prečiščeno vodo
iz zbiralnika prečrpati do zidanice. Za to bi sicer bilo potrebno nekaj
energije, vendar bi na tak način vsaka zidanica prispevala k prihranku
vode. Ta ukrep bi bil primeren za vse zidanice, še posebej za tiste z
veliko porabo vode.
Slika 24: Poraba vode za bivanje v zidanicah leta 2013 (po anketi)
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Vir: Anketa, 2013
V dolenjskih gospodinjstvih se je leta 2010 porabilo povprečno 33 m 3
vode na prebivalca. Pri štiričlanskem gospodinjstvu poraba znaša 132
m3 vode letno. (Svetovni dan voda, SURS, 2012). Ker zidanice niso
namenjene stalnemu bivanju, je tam poraba vode manjša.
V zidanicah na splošno porabi malo vode v primerjavi s stalnimi
bivališči. Kar v polovici zidanic se porabi manj kot 3 m 3 vode letno.
Njihovi lastniki jih najverjetneje uporabljajo le v času opravil v
vinogradu.
Kljub manjši porabi se tudi pri dimenzioniranju RČN za počitniške
objekte v grobem upošteva površina 2,5 m2 na populacijsko enoto.
Natančne dimenzije se določijo za vsak objekt posebej, odvisne pa so
od dnevnih obremenitev z odplakami. Na podlagi slednjih se določi tudi
tip RČN. Za počitniške objekte naj bi bile najprimernejše naprave z
vertikalnim pretokom vode, ki dobro delujejo tudi ob zelo majhnih
količinah odpadne vode in ob redkih obremenitvah (Ekoprojekti, 2013).
Kot je omenjeno, bi se lahko voda v vseh zidanicah ponovno uporabila
za splakovanje stranišč. Rastlinske čistilne naprave bi se lahko gradile
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za posamezne zidanice, ob dogovoru lastnikov pa tudi za dve ali več
zidanic skupaj. Tako bi se zmanjša li stroški izgradnje.
Drug način sekundarne uporabe vode bi bila njena uporaba za
škropljenje vinograda. To je zelo pomembno vinogradniško opravilo za
zaščito vinske trte pred različnimi boleznimi. Vinogradi se škropijo od
pomladi oz. od začetka rasti lis tov in grozdja pa vse do trgatve.
Intervali škropljenja so glede na bolezen različni, npr. proti
peronospori se škropi na 12 dni. Škropljenje poleg fitofarmacevtskih
sredstev zahteva tudi veliko vode (Gorenc, 2008).
Slika 25: Letna poraba vode za škropljenje vinograda (po anketi)
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Vir: Anketa, 2013
Poraba vode za oskrbo vinograda je odvisna od nje gove velikosti.
Zaradi prevlade majhnih vinogradov kar polovica anketirancev za
škropljenje porabi le do 1000 litrov vode, nadaljnjih 23 % pa do 2000
litrov.
Voda, ki se uporablja za škropljenje vinogradov, je različnega izvora.
Na vinogradniških območjih je bil vodovod zgrajen kasneje kot drugod,
zato so ljudje gradili zajetja oz . rezervoarje za deževni co, poznane pod
i m e n o m »š t i r n e «. T e s o b i l e n a m e n j e n e p r e d v s e m o b d e l a v i v i n o g r a d a ,
ponekod pa tudi oskrbi s pitno vodo. Številni vinogradniki za
š k r o p l j e n j e š e d a n e s u p o r a b l j a j o v o d o i z »š t i r n «. K e r s o s e t a k a z a j e t j a
pri novejših zidanicah redkeje gradila , se tam za škropljenje uporablja
voda iz vodovodnega omrežja.
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Preglednica 7: Izvor vode za škropljenje vinogradov (po anketi)

Vir: Anketa, 2013
Sekundarna uporaba prečiščene vode za škropljenje je možna tam, kjer
za to opravilo uporabljajo vodo iz vodovoda. Voda bi se lahko najprej
uporabila v zidanici, od koder bi stekla v rastlinsko čistilno napravo ;
prečiščeno vodo bi bilo možno ponovno upor abiti za škropljenje in
zalivanje.
Sekundarna uporaba prečiščene odpadne vode za škropljenje bi bila
možna v 173 zidanicah oz. v 47 % primerov . Ker nekateri anketiranci
niso odgovorili bodisi na vprašanje o porabljeni vodi v zidanicah ali na
vprašanje o količini vode za škropljenje, je podrobnejša analiza
opravljena za 144 zidanic.
Slika 26: Delež porabljene vode za škropljenje vinograda v primerjavi
s porabo vode za bivanje v zidanici (po anketi)
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Vir: Anketa, 2013
Prečiščeno vodo iz zidanice je možno uporabiti na več načinov. V
primerih, kjer se za škropljenje vinograda porabi manj vode kot za
bivanje v zidanici, bi se preostanek prečiščene vode lahko porabil npr.
za zalivanje ali splakovanje stranišč v zidanicah. Z a vinogradnike, ki za
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škropljenje vinske trte potrošijo več vode kot za bivanje, je smiselno,
da vso prečiščeno vodo sekundarno uporabijo za oskrbo vinogradov.
Edina slabost RČN je dokaj velika poraba prostora. Za očiščenje
odpadnih voda iz povprečne zidan ice bi bilo potrebno približno 10m 2
površine. Naprava je lahko sestavljena samo iz ene ali pa več čistilnih
gred. V primeru gradnje v več nivojih se voda ob prehodih med gredami
prezrači, kar poveča intenzivnost čiščenja. Globina gred je pri vsaki
RČN drugačna, giblje se med 0,3 in 0,8 metra. Voda se mora skozi
substrat pretakati počasi, zato je optimalen naklon gred 1°. Zidanice in
vinogradi ležijo na gričevnatih območjih, zato bi bilo pobočje pred
gradnjo RČN najprej uravnati do ustreznega naklona (Žag ar, 2009).
RČN zahteva zelo malo vzdrževanja. Prirast rastlin, ki jo je potrebno
enkrat ali dvakrat letno pokositi, bi vinogradniki zaradi velike
vsebnosti organske snovi, pridobljene iz odpadne vode, uporabili za
gnojenje vinske trte (Žagar, 2009). Rastline namreč iz odpadne vode
črpajo predvsem spojine dušika in fosforja, elementov, ki sta ključna za
rast vinske trte (Vršič, Lešnik , 2010). Poleg tega je približno enkrat na
tri leta potrebno izprazniti usedalnik trdih delcev, ki se izločijo iz
odpadne vode (Limnos, 2013).
Umestitev rastlinskih čistilnih naprav bi bila učinkovita in trajnostna
rešitev neustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode na vinorodnih
območjih. Poleg nizkih investicijskih in vzdrževalnih stroškov ter
naravnega videza prinaša različne možnosti sekundarne uporabe vode.
Voda bi se lahko ponovno uporabila tako za splakovanje stranišč v
zidanicah, kot tudi za oskrbo vinogradov in zalivanje vrtov. Količina
sekundarne porabljene in tako prihranjene vode bi bila v vsakem
vinogradu in zidanici drugačna. Ker je zidanic veliko , množičnost pa je
pomemben dejavnik trajnostnega delovanja, bi bilo z uporabo
rastlinskih čistilnih naprav na celotnem obravnavanem območju mogoče
prihraniti velike količine vode.

5 .3 . 2 . Z a š č it a v i no g ra d n iš k ih ob mo č ij p r ed er oz ij o p rs t i
Za zaščito pobočij pred erozijo obstaja veliko trajnostnih načinov.
Najbolj naravna zaščita je zasaditev vegetacije, največkrat rastlin z
globokimi in močnimi koreninami, ki zemljino stabilizirajo in
preprečujejo odnašaje tal. Kot erozijska zaščita deluje tudi travnata
vegetacija, vendar ima bistveno manjši učinek od grmovnih ali
drevesnih sestojev. Pobočja je mogoče stabilizirati tudi s pomočjo
različnih mrež. Najbolj naravnega izvora so mreže iz kokosa in jute, ki
so še posebej primerne za stabilizacijo izpostavljenih strmih pobočij in
rečnih brežin. Mreže z ustrezno gostoto se položijo na bolj ali manj
gola pobočja, kjer absorbirajo kinetično energijo dežnih kapljic in tako
preprečujejo erozijo. Ko se pobočje zaraste funkcijo , zaščite pred
erozijo prevzame vegetacija, mreža pa po nekaj letih razpade oz. se
razgradi, kar dobro vpliva na nadaljnjo rast vegetacije (Vovk Korže in
sod., 2011).
58

Za dolenjske vinograde je značilna visoka erozijska ogroženost. Eden
od načinov zaščite pred erozijo bi bila zasaditev grmičevja neposredno
okoli vinograda, vendar bi bili s tem ukrepom zaščiteni le robovi
vinograda, osrednji del pa bi ostal izpostavljen. Iz estetskega vidika tak
ukrep ne bi najbolj sodil v vinogradniški prostor, poleg tega pa bi lahko
zaradi grmičevja vinske trte prejemale manj sončne svetlobe. Za razliko
od grmičevja manjši drevesni sestoji bolje dopolnjujejo vinogradniško
pokrajino in so marsikje že od nekdaj njen del, vendar so navadno
nekoliko oddaljeni od vinogradov. Dobra erozijska zaščita so tudi
mreže iz kokosa in jute, vendar so te bolj primerne za zaščito golih,
izpostavljenih pobočij in rečnih brežin.
Najboljša protierozijska zaščita vinogradov je zas aditev v terasah.
Drugod v Sloveniji so terasirane obsežne vinogradniš ke površine, na
Dolenjskem pa jih je bolj malo. V tarasah je zasajenih le 17 %
vinogradov. Ostali so navadno manjši in zasajeni v smeri pobočij.
Terasiranje že obstoječega vinograda je finančno in časovno zelo
zahteven projekt, saj je potrebno trte odstra niti ter po končanem delu
ponovno zasaditi. Glede na ekonomski pomen dolenjskih vinogradov , ta
ukrep za večino vinogradnikov ni smiseln.
Najbolj trajnostna rešitev problema erozije ima precej podobnosti s
terasami. Vinogradniki bi lahko na dveh ali treh me stih po širini
celotnega vinograda postavili med sabo vzporedne podporne zidove, ki
bi imeli podobno funkcijo kot terase. Tako bi se zmanjšal naklon
posameznih delov pobočij, z njim pa tudi jakost erozije. Najbolj
trajnostna oblika teh zidov bi bile lesene kašte. Kašta je podporni zid,
sestavljen iz več hlodov, fiksiranih na pobočju, med katerimi sčasoma
zraste vegetacija. Slednja pripomore k povečanju tako protierozijske
zaščite kot tudi estetskega učinka. Vegetacija v obliki travne ruše, ki je
danes prisotna domala v vseh dolenjskih vinogradih, bi pobočja dodatno
ščitila pred odnašanjem prsti. Za zatravlja nje vinogradov stroka poleg
travne ruše priporoča sejanje različnih vrst detelje. Ta v kombinaciji s
travami
pripomore
k
stabilnejšemu
terenu
ter
k
iz boljšanju
mikrobioloških lastnosti tal in bogatenju prsti. Poleg tega detelja zaradi
velike vsebnosti dušika, ki po njenem razpadu preide v zemljo,
zmanjšuje potrebo po vnos u mineralnih gnojil v vinograd (Trebižan,
2011).
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Slika 27: Primer lesene kašte

Vir: Gradnja lesenih kašt, 2013
Postavitev kašt je sicer precej manj zahtevna od terasiranja pobočja,
vendar še vedno terja precej dela. Če želimo kašto postaviti po celotni
širini vinograda, je potrebno najprej odstraniti nekaj prečnih vrst trt, na
istem mestu izkopati plitvejši jarek ter vanj enega vrh drugega položiti
lesene hlode. V presledke med njimi je potrebno pravokotno na ležeče
hlode na vsakih nekaj metrov v pobočje zabiti manjše hlode . Tako se
kašti zagotovi nepremično st in stabilnost. Glede na to, da so vinogradi
z redkimi izjemami majhni in nedobičkonosni, se njihovi lastniki v
večini primerov ne bodo lotevali takih projektov. Poleg tega večine
vinogradnikov strmina vinogradov sploh ne moti, saj so nanjo navajeni.
Najverjetneje bo funkcijo protierozijske zaščite še naprej opravljala
vegetacija.

5 .3 . 3 . T ra j n os t na obd e l a v a v i n og ra d a
V danih razmerah vinogradništvo še ne more biti povsem ekološko.
Razlog je predvsem v trtnih škodljivcih in boleznih, zaradi katerih je
pridelek ob neuporabi zaščitnih sredstev zelo majhen. Ekološka
pridelava je resda okolju prijazna, vendar ni trajnostna, ker upošteva le
ekološko komponento trajnostnega razvoja . Ravno tako ni trajnostna
konvencionalna pridelava, katere cilj je le po kakovosti in količini
bogat
pridelek.
Najbolj
trajnostno
naravnano
je
integrirano
vinogradništvo, katerega cilj je ustvarjanje kvalitetnega in ekonomsko
sprejemljivega pridelka ob skrbi za varstvo okolja. Pri tem je poudarek
na uporabi zaščitnih sredstev za rast trte v skladu z nosilno
sposobnostjo narave. Na obravnavanem območju je 41 % vinogradnikov
z integrirano pridelavo vina. Z vidika trajnosti je potrebno stremeti k
temu, da se bo z integrirano pridelavo ukvarjalo čim več vinogradnikov .
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Zaščitna sredstva so potrebna za zaščito pred številnimi trtnimi
boleznimi, zlasti pred peronosporo in oidijem ter za odvračanje
škodljivcev, predvsem pršic. Za razliko od bolezni in škodljiv cev, se
pred vremenskimi vplivi ni moč zaščit iti. Izjema so mreže za zaščito
pred točo, vendar se zaradi visoke cene redko uporabljajo. Pred
ostalimi vremenskimi ujmami, ki med drugim vplivajo tudi na
vinogradništvo, se je mogoče deloma obvarovati le preventivno.

5 .3 . 4 . Z el e na e n er g i j a v v i no g ra d ih
V primeru vinogradniških območij gre izpostaviti predvsem ugodne
možnosti za pridobivanje Sončeve energije. Vinogradi in zidanice ležijo
na prisojnih pobočjih, kar pomeni da so obrnjeni proti soncu. Zaradi
lege nad območjem in verzije, se tukaj megla pojavlja redkeje , kar
pomeni več sončnega obsevanja.
Slika 28: Ekspozicija dolenjskih vinogradov leta 2013
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Vir: Anketa, 2013
Večina v raziskavo vključenih vinogradov je orientiranih proti jugu,
jugovzhodu ali jugozahodu. Zaradi porabe prostora bi bilo sončne
kolektorje najbolj praktično namestiti na strehe zidanic. Z vidika
pridobivanja Sončeve energije bi bilo najbolj idealno , da bi sleme
zidanice potekalo v smeri plastnic, kar pomeni, da bi bila streha
orientirana v isto smer kot vinograd, proti S oncu.
Postavitev
elektrarno
zazidljivi
dovoljenje

kolektorjev je sicer možna tudi na tle h, vendar je za tako
potrebno gradbeno dovoljenje , le-ta pa mora stati na
parceli. Za namestitev kolektorjev na strehi gradbeno
ni potrebno (Postopek gradnje sončne elektrarne, 2013) .

Na obravnavanem območju ima le 5 vinogradnikov ali dober odstotek
vseh anketirancev na svojih zidanicah že nameščene sončne kolektorje .
V njih se vrši fotovoltaična pretvorba svetlobne ene rgije v električno
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energijo v obliki enosmernega toka. Ta se s pomočjo razsmernika
pretvori v izmenični tok, ki se nato prodaja v energetsko omrežje po
ceni, ki je zaradi državnih subvencij višja od cene elekt rike
komercialnih ponudnikov (Postopek gradnje sončne elektrarne, 2013).
Slika 29: Interes za postavitev sončnih kolektorjev (po anketi)

6%

12%

interes je
ni interesa
brez podatka

82%

N = 434

Vir: Anketa, 2013
Interes za gradnjo sončnih elektrarn je med imetniki zidanic precej
majhen. Vzrok za to so najverjetneje visoki stroški investicije ali
obsežna dokumentacija, ki se mora pridobiti pred gradnjo (Postopek
gradnje sončne elektrarne, 2013) .
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5 .3 . 5 . T ra j n os t na v in o g ra d n iš k a p ok ra j i na
Možnosti ekološko trajnostnega razvoja dolenjskih vinogradniških
površin, opisane na prejšnjih straneh, s o shematsko prikazane na sliki
30.
Slika 30: Trajnostna vinogradniška kulturna pokrajina

Avtorica: Nina Tratar, zamisel: Tadej Grabnar
1. Sončni kolektorji zbirajo sončno energijo, ki se nato pretvori v
električno.
2. Rastlinska čistilna naprava čisti odpadno vodo, ki najprej teče
skozi usedalnik za trde delce.
3. Zbiralnik prečiščene vode omogoča sekundarno uporabo le-te.
4. Travna vegetacija (trava in detelja) stabilizira prst in jo bogati
s hranili.
5. Lesena kašta nekoliko ublaži naklon površja in tako zmanjša
jakost erozije. Sčasoma se lahko zaraste z vegetacijo, kar še
poveča stopnjo protierozijske zaščite.
6. Gozd dopolnjuje rabo tal vinogradniškega prostora.
7. Sadno drevje predstavlja dodatno zaščito proti eroziji.
8. Vrtovi se zaradi ugodnih mikroklimatskih razmer pogosto
nahajajo poleg vinogradov .
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5.4. Gospodarski se gme nt t rajnost nega razvoja
5 .4 . 1 . R a z v oj t r ž ne g a v in og ra d n iš t v a
S tržnega vidika imajo d olenjski vinogradi zaradi prevladujočega
prostočasnega vinogradništva in majhnih površin manjši pomen. Na
obravnavanem območju izključno od vinogradništva živi 5 %
vinogradnikov, 15 % pa se z njim ukvarja zaradi dodatnega zaslužka.
Tržno vinogradništv o je značilno predvsem za občine Krško,
Kostanjevica in Brežice. Na teh območjih bi bilo tako pridelavo
smiselno ohranjati in v ta namen stremeti k še boljši uveljavitvi vin na
domačem in tujem trgu. To bi bilo mogoče predvsem s povezovanjem
tržnih vinogradnikov in z okrepitvij o sodelovanja z vinskimi kletmi,
predvsem s kletmi Krško in Brežice .
Krepitev tržne pridelave obenem pomeni tudi povečevanje sklenjenih
vinogradniških zemljišč . Če bi intenziviranje tržne pridelave zajelo
celotno obravnavano območje, bi to pomenilo homoge nizacijo
pokrajine. Majhne vinogradniške površine bi se združile v večje,
vinogradništvo pa bi postalo povsem dominantna raba tal. Gostota
pozidave bi se močno zmanjšala, saj zidanic v današnjem pomenu ljudje
ne bi več potrebovali. Na njihovem mestu bi zra sle redkejše, a velike
kleti. Za potrebe distribucije vina bi prišlo do izboljšanja tudi ostale
infrastrukture, zlast i cest (Simončič, 2009).
Slika 31: Fotomontaža vinogradniškega območja (na primeru Vinjega
Vrha), če bi bilo usmerjeno v intenzivno tržno pridelavo

Vir: Simončič, 2009
Tak razvoj bi bil popolnoma v nasprotju z načeli trajnostnega razvoja,
saj bi popolnoma spremenil današnjo sliko dolenjske vinogradniške
pokrajine. Iz tega razloga mora biti razvoj uravnotežen gl ede na
današnje stanje.
Na obravnavanem območju močno prevladujejo netržni vinogradi,
namenjeni predvsem preživljanju prostega časa. Ti vinogradi resda
nimajo velikega pomena v ekonomskem smislu, vendar imajo toliko
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večji pomen za identiteto pokrajine in ljudi. Ker kljub nerentabilnosti
takih vinogradov večina pridelovalcev zaradi tradicije in težnje po
aktivnem preživljanju prosteg a časa zaenkrat še ne razmišlja o opustitvi
pridelave vina, bi bilo tako obliko vinogradništva smiselno ohranjati .
Tako bi se ohranjala današnja tradicionalna podoba dolenjske pokrajine.

5 .4 . 2 . T u r is t ič na iz ra b a v i n og ra d ni š k ih p o v rš i n
Trženje vinogradov ni mogoče le s prodajo vina, temveč tudi z
vključitvijo v lokalno turistično ponudbo, saj ima dolenjska
vinogradniška pokrajina zelo velik turistični potencial. Ta se kaže
predvsem v idiličnem izgledu pokrajine in v veliko možnostih za
namestitev turistov. Ta je mogoča v številnih zidanicah, ki so po večini
sodobno opremljene in zato primerne za turistično izrabo. Zidanice , ki
so postavljene ob rob vinogradov, na markantnih lokacijah s prelepim
razgledom, lahko turistom v prvi vrsti ponudijo mir in sprostitev na
podeželju.
Turistična
ponudba
lahko
zajema
še
spoznavanje
vinogradniške in vinarske tradicije , pokušino vin in uživanje lokalnih
kulinaričnih dobrot. Ne nazadnje so zidanice dobra izhodiščna točka za
izlete in odkrivanje naravne in kulturne dediščine Dolenjske (Pflege,
2012).
Vključevanje vinogradniške pokrajine v turistično ponudbo se je začelo
dokaj pozno. Leta 1993 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrani začelo s projektom Vinske ceste Slovenije. Vinska cesta je
jasno in pregledno označena pot, ki obiskovalca vodi skozi vinograde.
Ob poti lahko obiskovalci obiščejo vinogradniške in turistične kmetije
in poskusijo domača vina in kulinarične dobrote. Vinska cesta
vinogradnikom omogoča boljšo prodajo njihovega pridelka. Na
Dolenjskem
so
vzpostavljene
tri
vinske
ceste.
Najdaljša
je
Gornjedolenjska vinska cesta, ki vodi od trebanjske, skozi sevniško in
krško do škocjanske občine. Poleg nje se na obravnavanem območju
nahajata še Dolnjedolenjska in Podgorjanska vinska cesta (Vinske
ceste, 2011).
Leta 2009 je v okviru Centra za podjetništvo nastal projekt Turizem v
zidanicah. ki spodbuja izrabo turističnega potenciala Dolenjskega
vinorodnega okoliša. Ciljna skupina tega projekta so posamezniki,
družine ali manjše skupine ljudi zlasti srednjega sloja, ki prihajajo iz
urbanih okolij. Turizem v zidanicah prinaša več pozitivnih stranskih
učinkov. V prvi vrsti se s prepreče vanjem opuščanja vinogradov ter
propadanja hramov in zidanic ohranja kulturna krajina. Poleg tega se
ohranjajo tudi vinogradniška tradicija in običaji, razvijata se kultura
pitja in pozitiven odnos do vina. Turistična izraba marsikdaj pripomore
k legalizaciji pollegalnih in nelegalnih objektov s komunalno in
infrastrukturno opremljenostjo (Pflege, 2012).
Tudi turistični razvoj mora biti uravnotežen in v skladu z načeli
trajnostnega razvoja. V primeru masovnega turizma bi prišlo do
deformacije pokrajine. Poz idava bi bila enako gosta, spremenila pa bi
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se oblika objektov. Današnje zidanice bi zamenjali veliki apartmaji, ki
bi po videzu sicer spominjali na nekdanjo vinogradniško pozidavo, a bi
imeli povsem drugo funkcijo. Kljub vizualni podobnosti bi bil , zaradi
specializacije v turizem in s tem spremenjene funkcije , pretrgan stik z
današnjo vinogradniško pokrajino.
Slika 32: Fotomontaža vinogradniškega območja (na primeru Vinjega
Vrha), če bi bilo izrazito usmerjeno v turizem

Vir: Simončič, 2009
Slika 33: Zanimanje vinogradnikov za usmeritev v turizem (po anketi)
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vključiti v lokalno turistično ponudbo?
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32%
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Vir: Anketa, 2013
Po rezultatih ankete sodeč, je obravnavano območje v turističnem
smislu zelo malo izkoriščeno. Le 4 % vprašanih je vinograd in zidanico
že vključilo v lokalno turistično ponud bo, 32 % pa jih o tem razmišlja,
a jih na poti do realizacije najverjetneje ovira velik finančni vložek. 59
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% vinogradnikov o turistični izrabi vinograda in zida nice ne razmišlja.
Iz tega lahko sklepamo , da turistični razvoj poteka dokaj počasi in da
trenutno še ni sledi o preobrazbi dolenjske vinogradniške pokrajine v
turistično območje.

5.5. Socialni se gme nt t rajnostne ga razv oja
Vinogradniške površine imajo skupaj s pripadajočo pozidavo od nekdaj
velik družbeni pomen. Zidanice, ki so sprva nastale zaradi oddaljenosti
vinogradniških leg od naselij, so kmalu postale privlačne še za druge
potrebe, ne zgolj za kmetijsko dejavnost. Po drugi svetovni vojni so se
začele spreminjati v prostočasna bivališča, danes pa je prisoten nov
trend. Prihaja namreč do stalnega naseljevanja vinskih goric. Ljudje se
zaradi prijetnega bivalnega okolja ter visokih cen najemnin in stanovanj
stalno naseljujejo v zidanicah. To so največkrat potomci vinogradnikov
ali ljudje iz urbanih okolij, ki so zidanico sprva kupili ali zgradili kot
vikend, kasneje pa v njej pričeli stalno bivati (Kuljaj, 2003).
S stalnim naseljevanjem v zidanicah so povezane težnje po spremembi
namembnosti zemljišč in legalizaciji objektov. Zidanice namreč po
večini stojijo na kmetijskih zemljiščih . Ker je bila včasih za njihovo
izgradnjo dovolj lokacijska informacija in upoštevanje maksimalnih
dimenzij objekta (navadno 7 x 7 m, odvisno od občine), so bi le navadno
zgrajene brez gradbenih dovoljenj. Po današnji zakonodaji je zidanica
objekt za kmetijske proizvode in kmetijsko dejavnost, ki ni namenjen
bivanju. Njegova maksimalna velikost znaša 80 m2, zgrajen pa je lahko
v dveh nivojih. Ker je zidanica obravnavana kot nezahteven objekt,
lahko stoji na kmetijskem zemljišču, za njeno izgradnjo pa je potrebno
podati vlogo za gradnjo nezahtevnega objekta (Nezahtevni in enostavni
objekti, 2013). V primeru težnje po stalnem bivanju v zidanici pa je
potrebno gradbeno dovoljenje in posledično sprememba namembnosti iz
kmetijskega v stavbno zemljišče (Simomčič, 2009).
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Slika 34: Prikaz pobud za spremembo namembnosti zemljišč na Trški
Gori leta 2006

Vir: Simončič, 2009
V prostorskem smislu je dejavnost stalnega bivanja precej drugačna od
občasnega bivanja. Objekti za stalno bivanje so navadno večjih
dimenzij, kar se v prostoru kaže v obliki raznih prizidkov, nadzidav ali
predimenzioniranih
novogradenj.
Za
stalno
bivanje
je
poleg
stanovanjske potrebna tudi sodobnejša cestna infrastruktura, kar je
povezano s povečanjem prometa (Simončič, 2009).
Nekontrolirano nadaljevanje sedanjega trenda stalnega naseljevanja
vinskih goric bi vplivalo na spreminjanje vinogradniškega prostora, ki
bi sčasoma dobil popolnoma drugačen značaj. Pozidava bi postajala
gostejša, objekti čedalje večji in manj avtentični , vinogradi pa čedalje
manjši. Zaradi primarne bivalne funkcije bi prišlo do opuščanja
vinogradniške dejavnosti in tako do postopnega odmiranja vinorodne
pokrajine. K temu bi najverjetneje pripomogli t udi številni kupci
nepremičnin, ki bi prišli iz oddaljenih krajev (mest), zaradi česar
ohranjanje vinogradniške tradicije za njih ne bi im elo nikakršnega
pomena (Simončič, 2009).
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Slika 35:
pokrajine v
Vrha)

Fotomontaža postopnega spreminjanja
vinogradniške
stanovanjsko in počitniško območje (na primeru Vinjega

Vir: Simončič, 2009
Podobna gostota pozidave kot na sliki 35 je že značilna za določena
območja, zlasti območje Trške Gore. Vzrok temu niso stanovanjski
objekti, temveč zelo veliko število vikendov. Med njihovimi lastniki je
tudi precej takih, ki imajo samo zidanico oz. vikend, vinograda pa nič
ali zanemarljivo malo. Tako se vinogradniška pokrajina spreminja v
počitniško območje, vinogradniška tradicija in z njo p okrajinska
identiteta pa počasi tone v pozabo. Danes glavno podobo dolenjski
vinogradniški pokrajini d ajeta vinogradništvo kot dopolnilna dejavnost
na kmetiji in ljubiteljsko oz. prostočasno vinogradništvo. Zaradi vedno
manjšega števila kmetij in s tem opu ščanja kmetijstva gre izpostaviti
predvsem prostočasno vinogradništvo. Slednje predstavlja nekakšno vez
z dolenjsko agrarno dediščino, ko so bili vinogradi pomemben del vsake
kmetije, čeprav so bili v večini primerov namenjeni samooskrbi. S
spreminjanjem vinogradniških območij v stanovanjska in počitniška
območja bi ta dediščina sčasoma zbledela.
Ker je zidanica gospodarski oz. kmetijski objekt, ki v svojem bistvu ni
namenjen bivanju, se smatra, da njeni imetniki obdelujejo vinograd,
zidanico pa uporabljajo predvsem za spravilo pridelka. Strokovnjaki iz
področja krajinske arhitekture se bojijo, da se v prihodnosti zaradi
blagih predpisov obeta trend gradnje zidanic kot gospodarskih objektov,
ki pa bi dejansko služili le počitniškemu namenu (Kralj, 2013).
Kljub trendu stalnega naseljevanja dolenjskih vinskih goric v bližnji
prihodnosti, še ne gre pričakovati njihove transformacije v povsem
stanovanjsko ali počitniško območje , saj je na obravnav anem območju
še mnogo vinogradnikov, ki se kljub nerentabilnosti vinogradništva še
vedno ukvarjajo s to panogo. Vinogradov ne obdelujejo v želji po
zaslužku, temveč zaradi aktivnega preživljanja pro stega časa in
predvsem ohranjanja tradicije. To tradicijo je potrebno negovati tudi v
bodoče in jo prenašati iz roda v rod, saj lahko v nasprotnem primeru ob
menjavi generacij pride do spremembe odnosa do vinogradniške
pokrajine. Če prihodnje generacije ne bodo dovolj ozaveščene o pomenu
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vinogradništva za dolenjski prostor, bodo vinogradniško pokrajino
dojemale le kot prijetno bivalno okolje, vinograde pa le kot majhne
razdrobljene kmetijske pov ršine, ki ne prinašajo nobenega dobička. Na
tak način se bo, če bodo občine dovolile posege v prostor, intenzivi ralo
stalno naseljevanje vinskih goric in obenem opuščanje vinogradniške
dejavnosti.
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6. Glavne znač i lnosti in spreminjanje
vinogradniš kih površ in v Tü bingenu
6.1. Tüb inge n in vinogradništv o
T ü b i n g e n 12 j e m e s t o v n e m š k i z v e z n i d e ž e l i B a d e n - W ü r t t e m b e r g , k i s e
nahaja okoli 30 km južno od deželne prestolnice Stuttgart. Je tipičen
primer nemškega mesta z dolgo vinogradniško tradicijo, ki je sicer
značilna za celotno območje Württemberga. Leži približno na sredini
doline reke Neckar, med Schwarzwaldom na severozahodu in
sredogorjem Schwäbischer Alb na jugovzhodu. Osrednji del mesta, ki se
razteza ob rekah Neckar in Ammer, je obk rožen z gričevjem, kar je med
drugim pripomoglo k razvoju vinogradništva. Povpre čna nadmorska
višina mesta znaša 370 metrov , površje je sestavljeno pretežno iz
peščenjakov
in
glinavcev
jurske starosti. Poprečna
januarska
temperatura znaša 0.7 oC, povprečna julijska 18 oC ter povprečna letna
8,7 oC. Letno na tem območju pade 741 mm, z viškom junija, ter z
nižkoma marca in decembra (Tübingen - Wikipedia, 2013).
Karta 7: Lega Tübingena

Vir: Karta porečja Neckarja, 2013

12

Glavni razlog za to, da je mesto Tübingen obravnavano v diplomskem delu je,
poleg vinogradniške tradicije, študijska izmenjava na tamkajšnji univerzi.
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Decembra 2011 je v Tübingenu na površini 108,12 km² živelo 83248
ljudi. Mesto je razdeljeno na 23 mestnih delov oz. okrožij . Poleg tega
je mesto administrativno središče širšega okrožja oz. regije Tübingen,
kjer na površini 519,18 km² živi 212800 ljudi. Mesto ima bogato
kulturno in zlasti izobraževalno tradicijo. O slednjem priča podatek, da
v mestu poleg stalnega prebivalstva živi 27000 študentov . Eberhard
Karls Universität Tübingen , ki je bila ustanovljena leta 1477, je ena
izmed najstarejših univerz v Nemčiji. Poleg izobraževalne , je v
Tübingenu zelo pomembna tudi vinogradniška tradicija, ki je osrednja
tema tega dela diplomskega dela (Tübingen - Wikipedia, 2013).
Vinogradništvo je gospodarska panoga, ki je v Tübingenu in njegovi
okolici prisotna že stoletja. Njena dolga zgodovina ima vrhunec v 16.
stoletju. Z vinogradništvom je bil oz. je še povezan dobršen del
mestnega prebivalstva. Od 17. stoletja naprej je vinogradništvo
nazadovalo, v 70. Letih prejšnjega stoletja pa je doživelo ponoven
preporod, ki ponekod traja še danes. Ne samo v obstoječih vinogradih,
večstoletno kontinuiteto tübingenškega vinogradništva je danes moč
prepoznati v muzejskih razstavah in zlasti turističnih objektih, kot so
gostišča in vinske kleti (Feldmann, 2005).
Vinogradniško območje Tübingen je del vinogradniške regije
Württemberg, od katere pa se precej razlikuje. V prvi vrsti je razlika v
naravnogeografskih značilnostih. Zaradi za vinogradništvo manj
ugodnih eksspozicij in klimatskih razmer , je pridelek na tem območju
bistveno slabši. Iz tega razloga vinogradniško območje Tübingen
predstavlja obrobne lege vinogradniške regije Württemberg, vendar se v
zadnjih letih zaradi višanja temperatur stanje izboljšuje (Feldmann,
2005).
K svojevrstnemu razvoju tübingenškega vinogradništva so veliko
pripomogli tudi družbeni dejavniki. Tübingen je danes pomembno
univerzitetno središče, dolga stoletja pa je bilo mest o edino tako
središče v Württembergu. Zaradi navskrižja interesov je prihajalo do
nesoglasij med univerzo in mestnim prebivalstvom, za katero je bila
pomembna dejavnost tudi vinogradništvo. Do sporov je prihajalo
predvsem zaradi zemlje. Vinogradniki so žel eli pridelavo večkrat
razširiti na nova zemljišča, s čimer se univerza kot lastnica teh posesti
ni strinjala (Feldmann, 2005).
V prejšnjih stoletjih so se württemberški vinogradniki povezovali v
številna vinogradniška združenja in skupnosti, katerih poglav iten cilj je
bil omogočiti dobro pridelavo in prodajo pridelkov. Pridelovalci so
grozdje in vino zbirali v društvih, ki so določala cene pridelkov in le -te
prodajala naprej. Tübingenško združenje vinogradnikov, ki je nastalo v
70. letih 19. stoletja, je bi lo drugačno od ostalih.
Kljub obstoju
društva so bili tübingenški vinogradniki pri pridelavi in prodaji vina
prepuščeni sami sebi, zaradi česar je bil njihov dobiček zelo skromen.
Iz tega razloga so si bili kmetje primorani poiskati drug vir zaslužka in
opuščati vinogradništvo kot glavno pridobitno dejavnost. Tako se je
začelo nazadovanje vinogradništva, ki je trajalo vse do osemdesetih let
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dvajsetega stoletja, ko se je vinogradništvo iz pridobitne gospodarske
panoge začelo spreminjati v način preživljan ja prostega časa
(Feldmann, 2005).

6.2. Opre de lit ev ob močja
6 .2 . 1 . V i no g ra d n iš k o o b mo č j e T ü b in g e n
Območje obravnave obsega vinograde in ostale z vinogradništvom
povezane dejavnosti, ki se nahajajo znotraj mesta Tübingen. Z
vinogradi so bile neko č pokrite praktično vse gričevnate sončne lege,
tako na mestnem robu kot tudi v središču mesta, danes pa sta v
Tübingenu le še dobra 2 hektarja vinogradov, ki se nahajajo na
gričevnatih pobočjih nad dolinami rek Neckar in Ammer (Feldmann,
2005). Z zmanjševanjem obsega površin je vinogradništvo izgubljalo
svoj pomen in se je do danes z redkimi izjemami ohranilo kot
samooskrbna dejavnost oz. kot način preživljanja prostega časa. Kljub
današnjemu skromnemu obsegu vinogradniških površin , je na območju
celotnega mesta moč opaziti različne elemente pokrajine, ki pričajo o
večstoletni vinogradniški tradiciji v Tübingenu. Poleg obstoječih
vinogradov na nekdanji velik pomen vinogradništva opozarjajo številne
terase in kamniti zidovi, ki še ve dno opravljajo funkcijo protierozijske
zaščite na nekoč z vinsko trto zasejanih pobočjih. V Tübingenu je tudi
veliko turističnih objektov, kot so gostišča in vinske kleti, ki tržijo
uveljavljena lokalna vina.

6 .2 . 2 . V i no g ra d n iš k a r e g ij a Tü b i ng en
Vinogradniško območje Tübingen je del širše vinogradniške regije, ki
se prav tako imenuje po mestu. Regija se deli na 8 vinogradniških
območij, ki skupaj obsegajo 43 hektarov površin. Poleg Tübingena v
regijo spadajo še Unterjesingen, Hirschau, Wurmlingen, Breitenholz,
Wendelsheim, Rottenburg, Entringen in Pfäffingen. (Vino in Tübingen,
2013). Leta 1971 je prišlo do upravne reforme, po kateri
sta
Unterjesingen in
Hirschau postala del mesta Tübingen (Feldmann,
2005). Iz tega razloga sta v nadaljevanju pri nekaterih točkah
obravnavani tudi ti dve območji, čeprav je težišče obravnave na
vinogradništvu ožjega mestnega območja.
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Karta 8: Tübingen

Vir: Karta Tübingena, 2013
Obravnavano območje tako zajema vinogradniška območja znotra j meja
Tübingena, kar prikazuje karta 8. Kot je bilo omenjeno, se znotraj
mesta nahajajo tri vinogradniška območja, Tübingen, Unterjesingen in
Hirschau. Območje Tübingen zajema skoraj celo mesto, čeprav so se
vinogradi do danes ohranili le na nekaterih delih, zlast i nad dolinami
rek Neckar in Ammer. Območji Unterjesingen in Hirschau ležita na
zahodni strani mesta, prav tako v neposredni bližini dolin omenjenih
rek. Proti zahodu se Hirschau nadaljuje v Wurmlingen, tretje največje
območje tübingenške vinorodne regije. Okoli Wurmlingena ležijo ostala
območja regije, ki pa jih zaradi majhnosti merila ni karti.
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6.3. Razv oj v inogradništ va do konca se de mde se tih
let 20. st ole tja
Svoj vrhunec je vinogradništvo v Tübingenu doseglo tik pred
tridesetletno vojno, takrat je bil tudi obseg vinogradov največji. Ocene
skupne površine so različne, gibljejo se med 300 in 400 ha .
Tridesetletna vojna, ki se je zaradi verskih razlogov bila med leti 1618
in
1648,
je
pomenila
začetek
nazadovanja
tübingenškega
vinogradništva. Pred vojno j e na območju Württemberga živelo 450000
ljudi, po koncu vojne pa jih je ostalo 166000. V Tübingenu je zaradi
vojne umrlo 200 vinogradnikov, kar je pomenilo velik primanjkljaj
delovne sile v vinogradih. Vojna je prizadela tudi same vinograde, saj
jih je bilo veliko opustošenih ali zapuščenih zaradi smrti lastnika.
Zaradi zmanjšanja obdelovalnih površin so bili številni vinogradi
spremenjeni v pašnike in polja. Istočasno se je , zaradi skozi
Württemberg stalno premikajoče se vojske , krepila potreba po večjih
količinah vina. Iz tega razloga so morale obstoječe vinogradniške
površine močno povečati pridelek, kar je zmanjšalo kvaliteto
württemberškega
vina.
Zaradi
omenjenega
in
čedalje
boljših
transportnih možnosti je prišlo do zmanjšanja povpraševanja
po
domačih vinih, zato se so se na tržišču začela uveljavljati uvožena,
cenejša vina. Ta proces, ki se je nadaljeval v naslednji dve stoletji, so
oblasti poskušale zajeziti z večkratnim dviganjem carin in z ukinitvijo
le-teh med nemškimi državami leta 1834 (Feldmann, 2005).
Na zmanjšanje potreb po vinu so poleg zunanjih vplivali tudi notranji
dejavniki. S pojavom kave in čaja so se začele spreminjati
gastronomske navade ljudi, vino je postajalo čedalje manj prisotno v
vsakodnevni uporabi. Namesto vina so
ljudje pričeli uživati druge
alkoholne pijače, zlasti pivo in sadni mošt. Vinogradnikom so
predstavljali konkurenco številni pridelovalci piva in mošta iz vseh vrst
sadja, najpogosteje iz jabolk ali hrušk. Sadni mošt je bil cenejši od
vina, zato se je vse bolj uv eljavljal na račun slednjega. Vinski mošt se
je v Württembergu uveljavil do te mere, da je do leta 1880 skoraj
povsem nadomestil vino in postal regionalna posebnost. Dodaten upad
vinogradništva je povzročila trtna uš, ki se je konec 19. stoletja
razširila iz ameriške celine. Do zmanjševanja vinogradniških površin je
prihajalo tudi zaradi naraščanja števila prebiva lstva in s tem širjenje
mesta na mestno obrobje, ki je bilo prej prekrito z vinogradi.
(Feldmann, 2005).
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Slika 36: Z vinogradi obdano središče Tübingena leta 1865

Vir: Feldmann, 2005
Upad vinogradništva je tako v Tübingenu, kot na območju celotnega
Württemberga močno zaznamoval vsakdanjik ljudi. V stoletju po
tridesetletni vojni je število prebivalstva skokovito narastlo. V tem
obdobju je prišlo do izrazitega drobljenja vinogradniških površin, saj je
dedovanje potekalo tako, da je vsak dedič prejel enak del zemljišča. Na
tak način so že tako majhni vinogradi, ki med vojno niso bili uničeni,
postali še manjši, od njih pa je bila pogosto odvisna številčnejša
družina kot poprej. Poleg preživljanja družine so morali vinogradniki
plačevati številne dajatve, mnogi pa tudi dolgove. V mnogih primerih je
bilo dobička premalo, zato so kmetje skušali svoj položaj izboljšali
tako, da so se poleg vinogradništva ukvarjali še s pridelavo sadja in
zelenjeve. Slednje je privedlo do ekstezifikacije vinogradništva in tako
do dodatnega zmanjšanja kvalitete in cene w ürttemberških vin
(Feldmann, 2005).
Vinogradniška kriza je prišla v Tübingen u še bolj do izraza kot v
regiji. Razlog je v slabših naravnih pogojih za rast vinske trte, zaradi
katerih je bilo tudi vino manj kvalitietno. O tem priča dejstvo, da so
vina, pridelana v Tübingenu , na trgu vse do konca 19. stoletja dosegala
nižjo ceno od ostalih württemberških vin. Na ceno je vplival še en
pomemben dejavnik. Večina tedanjih vinogradov se je nahajala v dolini
reke Ammer, kjer zaradi visokega nivoja podtalnice ni bilo moč zgraditi
kleti. Ker si najema kleti vinogradniki niso mogli privoščiti in tako
pridelka niso mogli skladiščiti, so bili primorani vino takoj po trgatvi
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prodati po nizkih cenah, kar je še dodatno slabilo njihov socialni
položaj. Povrh vsega je bila dolina reke Ammer stalno vlažno območje,
kar je poleg slabih stanovanjskih razmer in pomanjkanja hra ne
botrovalo k širjenju številnih bolezni. Zaradi poslabšanih življenjskih
razmer so si morali vinogradniki poiskati drugo delo. Po večini so
delali na poljih in v vinogradih, ki so bili v lasti premožnejšega sloja,
del pa jih je pridelavo vina opustilo in se zaposlilo v industrijskih
panogah. Tako je vinogradništvo čedalje bolj izgubljalo na pomenu in
iz sčasoma glavne postalo dopolnilna pridobitna dejavnost (Feldmann,
2005).
Slika 37: Vinogradi nad reko Neckar konec 19. stoletja

Vir: Feldmann, 2005
Slika 38: Nekdanje vinograde danes pokriva gozd

Foto: Tadej Grabnar, 2013
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Zgoraj opisan razvoj vinogradništva se kaže v spreminjanju površine
vinogradov, ki se je po tridesetletni vojni začela zmanjševati. Sredi 18.
stoletja je bilo v Tübingenu skupno 30 vinogradniških leg, leta 1822 pa
je skupna površina vinogradov znašala 263 ha, kar je Tübingen uvrščalo
na šesto mestu med württemberškimi vinogradniškimi območji. Do
zemljiške odveze leta 1848 je površina vinogradov ostala bolj ali manj
nespremenjena, nato pa se je začela zmanjševati. Do konca 19. stoletja
se je površina zmanjšala na 140 ha, kar je pomenilo 22 . mesto v
Württembergu. Najnižjo vrednost je skupna velikost vinogradov dosegla
leta 1918, ko je znašala 0,8 ha. Do tako izrazitega krčenja je vodilo
spreminjanje vinogradov v obdelovalne površine za radi potreb vojske.
Do oživitve vinogradništva in s tem do povečanja površin je ponovno
prišlo leta 1924. Velikost vinogradov, ki se je do leta 1933 pove čala na
8 ha, je zaradi druge svetovne vojne zopet drastično nazadovala
(Feldmann, 2005).
Po drugi svetovni vojni je sodeč po podatku iz leta 1949 v inogradništvo
ponovno nazadovalo, saj je površina vinogradov v Tübingenu znašala
4,2 ha. Upad površin s e je nadaljeval do začetka 70. let prejšnjega
stoletja. Leta 1964 je bilo v obdelavi le še 2,4 ha vinogradov
(Feldmann, 2005).
Leta 1971 je bila uvedena upravna reforma, po kateri sta prej
samostojni naselji Hirschau in Unterjesingen postali del Tübingen a, kar
je povzročilo znatno povečanje vinogradniških površin. Leta 1975 je
bilo v Tübingenu prijavljenih 12 ha vinogradov. K povečanju površin je
zlasti pripomogel Unterjesingen, kjer so se med letoma 1960 in 1987
vinogradi trikrat povečali. V Unterjesinge nu se je začelo novo obdobje
tübingenškega vinogradništva.

6.4. Pre porod t übinge nške ga vinogradništv a
V 80. letih prejšnjega stoletja se je na obravnavanem območju začel
kazati nov trend. Do tedaj je vinogradništvo za ljudi pomenilo dodaten
zaslužek, od takrat naprej pa pridelavo vina dojemajo kot prostočasno
aktivnost. Skratka, prišlo je do dokončne preusmeritve od tržnega k
samooskrbnemu vinogradništvu. Ta proces je bilo najprej moč opaziti v
vinorodnem okrožju Unterjesingen. S strani študentov ge ografije pod
vodstvom profesorjev Helmuta Ecka in Axla Borsdorfa je bilo
ugotovljeno, da so nosilci tega procesa zlasti moški višjega socialnega
razreda po štiridesetem letu starosti , ki so se v kraj v večini primerov
priselili. Njihov glavni motiv za ukva rjanje z vinogradništvom je bila
potreba po aktivnem preživljanju prostega časa. Z gojenjem vinske trte
so se tako sproščali in preživljali prosti čas, kot tudi pripomogli k
ohranjanju večstoletne vinogradniške tradicije in s tem tudi videza
kulturne pokrajine (Feldmann, 2005).
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Za razliko od Würtemmberga, kjer so si vinogradniki prizadevali za
uveljavitev na trgu in za čimvečjo prodajo pridelka, je v Tübingenu
razvoj potekal v povsem drugo smer. Proces, ki se je začel v
Unterjessigenu, se je razširil na celotno tübingenško vinogr adniško
območje. Vinogradništvo je skoraj povsem izgubilo gospodarski pomen,
uveljavilo se je tako imenovano prostočasno vinogradštvo, za katero je
značilna obdelava majhnih površin z namenom preživljanja prostega
časa in porabe pridelka za lastne potrebe (Feldmann, 2005).
Slika 39: Vinogradniško območje Unterjesingen

Foto: Tadej Grabnar, 2013
Faza preporoda vinogradništva je trajala do leta 2000. Najočitnejša
posledica tega procesa je bilo ponovno po večanje prej močno izkrčenih
vinogradniških površin. V celotni tübingenški vinogradniški regiji se je
površina vinogradov med leti 1950 in 2000 pove čala iz prvotnih 20 ha
na 33 ha. Teh 33 ha površin je leta 2000 obdelovalo 273 vinogradnikov,
od katerih jih je imelo 200 v lasti od 2 do 8 arov vinogradniških
površin. 8 ljudi, ki so obdelovali več kot 0,3 ha vinogradov, se je z
vinogradništvom ukvarjalo z namenom prodaje vina kot dopolnilne
dejavnosti (Feldmann, 2005).
Posledice tega novega obdobja pa se niso kazale le v povečanju
vinogradniških površin, temveč so ljudje vinogradniško dejavnost
sprejeli kot pomemben element svoje kulturne identitete. Leta 1986 je
bil v Unterjesingenu odprt krajevni muzej, katerega osrednji namen je
predstaviti lokalno vinogradništvo in vsakdanje življenje pridelovalcev
vina. Leta 1999 je bila v mestnem muzeju v T übingenu odprta razstava
s p o d o b n o v s e b i n o . T a v i n o g r a d n i š k i »p r e p o r o d « j e z a j e l t u d i m e s t n o
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univerzo, ki je na 80 arih površin začela pridelovati lastno vinsko sorto
pod imenom Univerzitetno vino. Poleg naštetega se na obravnavanem
območju odvija čedalje več vinu posvečenih prireditev in zabav
(Feldmann, 2005).
Zaradi spleta okoliščin ima pridelava vina kot prostočasna dejavnost
negotovo prihodnost. Po eni strani so začetniki take oblike
vinogradništva danes že v zrelih letih, poleg tega pa je med mlajš imi
generacijami za vinogradništvo vedno manj zanimanja. Ne nazadnje je
vinogradništvo dokaj naporen hobi, ki zahteva veliko vloženega časa in
finančnih sredstev, vendar se v primeru Tübingena na ta način ohranja
večstoletna tradicij a. Opustitev vinograd ništva bi poleg prekinitve
tradicije pomenila tudi konec kulturne pokrajine, ki bi postala
podvržena procesom ogozdovanja. Da do tega ne bi prišlo, se v več
vinogradniških društvih širom vinogradniškega območja Tübingen
vrstijo pobude, ki stremijo k nadalj evanju vinogradniške tradicije
(Feldmann, 2005).

6.5. De diščina t übinge nške ga vinogradništv a
6 .5 . 1 . V i no
Najpomembnejši element dediščine vinogradništva je vsekakor vino, ki
je danes zelo cenjeno. V preteklosti so imela tübingenška vina v
primerjavi z württemberškimi slab sloves, tako zaradi slabših naravnih
pogojev za rast trte, kot tudi zaradi manj kvalitetnih postopkov
pridelave.
Ta
trend
se
je
začel
spreminjati
s
preporodom
vinogradništva. V tem obdobju so se namreč začeli pojavljati številni
tečaji ter ocenjevanj a vin, katerih skupen namen je bil doseči
kvalitetnejši pridelek. Poleg tega so vinogradniki zaradi lastnih
interesov začeli vinogradništvu posvečati več časa. Zaradi omenjenh
razlogov so tübingenška vina
danes na dobrem glasu v celotni
württemberški regiji (Feldmann, 2005).
Širom vinogradniškega območja Tübingen uspevajo sorte temnih,
svetlih in rose vin. Prevladujejo temne sorte in sicer rizling,
Dornfelder, Merlot in Pozni burgundec. Najpogostejše svetle sorte so
Kerner, Rivaner, Sauvignon in Beli pinot. (Vinogradništvo Gugel,
2013).
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6 .5 . 2 . V i no g ra d n iš t v o v T üb i ng e nu d a n e s
6.5.2.1.

Obseg vinogradov

Vinogradniško območje Tübingen je leta 2000 obsegalo približno 2 ha
vinogradniških površin, celotna regija pa 33 ha vinogradov (Feldmann,
2005). Preglednica 8 prikazuje površino vinogradov posameznih
vinogradniških območij za leti 2000 in 2010.
Preglednica 8: Površina vinogradov leta 2000 in 2010
Vin. območje

Leto 2000

Leto 2010

Breitenholz

3,45 ha

4,34 ha

125,8

Entringen

0,44 ha

0,55 ha

125,0

Hirschau

7,47 ha

8,94 ha

119,7

Pfäffingen

0,14 ha

0,14 ha

100,0

Rottenburg

1,81 ha

2,12 ha

117,1

Tübingen

1,93 ha

2,61 ha

135,2

Unterjesingen

9,98 ha

15,46 ha

154,9

Wendelsheim

3,44 ha

4,23 ha

123,0

Wurmlingen

4,07 ha

5,38 ha

132,2

Skupaj

32,73 ha

43,77 ha

133,7

Indeks rasti

Vir: Honold, 2013
V prejšnjem desetletju se je površina vinogradov na območju celotne
vinogradniške regije povečala, zato lahko sklepamo, da je interes za
vinogradništvo še vedno prisoten. Do leta 2010 se je pojavilo 399 novih
vinogradov, katerih povprečna velikost znaša 0,03 ha. Gre izključno za
prostočasne vinogradnike, saj tako majhni vinogradi ne omogočajo
tržne pridelave.
Iz preglednice 8 je razvidno, da je največ vinogradov v Unterjesingenu
in Hirschavu, območjih, ki sta danes del Tübingena in kjer je v zadnjih
30 letih vinogradništvo najbolj napredovalo. Ožje vinogradniško
območje Tübingen se po velikosti vinogradov nahaja na šestem mest .
Vinogradniške površine so tukaj , v primerjavi s svojim nekdanjim
obsegom, precej okrnjene.
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Karta 9: Vinogradniške lege v Tübingenu leta 1965

Vir: Feldmann, 2005
Karta 9 prikazuje krčenje vinogradov od leta 1965 naprej. S številkami
so označene vinogradniške lege, s trikotniki pa kleti, ki so delovale
tega leta. Obkrožene številke predstavljajo šest leg, kjer vinogradi še
dandanes uspevajo. Na karti je prikazano le ožje mestno vinogradniško
območje, na katerem danes uspeva 2,61 ha vinogradov. Hirschau in
Unterjesingen ležita bolj zahodno.
Slika 40: Številčni in majhni vinogradi v Unterj esingenu

Foto: Tadej Grabnar, 2013
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6.5.2.2.

Vinogradniška kmetija Gugel - intervju

Na obravnavanem območju je poleg obilice majhnih, samooskrbi
namenjenih vinogradov , tudi nekaj takih, ki so tržno orientirani. Tak
primer je vinogradniška kmetija Gugel, kjer vino prideluje že peta
generacija. Vinogradniško dejavnost vodita oče in sin, Hermann in
Christian Gugel. Na kmetiji pridelujejo pristna tübingenška vina, ki jih
od leta 2004 prodajajo tudi v lastni prodajalni (Vinogradništvo Gugel,
2013). Z namenom vsaj delne primerjave z dolenjskimi vinogradi je bil
s Christianom Guglom opravljen intervju . Vprašanja so bila zastavljena
tako, da se vsebinsko ujemajo z vprašanj i ankete o značilnostih
dolenjskih vinogradov. Na tak način bo omogočena primerjava.
Kako velike vinogradniške površine
nadmorski višini se le-te nahajajo?

obdelujete

in

na

kakšni

Trenutno obdelujemo 2,5 ha vinogradniških površin, na katerih raste
približno 10000 trt. Vinogradi se nahajajo med 370 in 430 metri
nadmorske višine.
Kako se je spreminja la velikost vaših vinorodnih površin v zadnjih
letih?
Velikost se je v zadnjih 20 letih desetkrat povečala. Leta 1990 smo
obdelovali 0,25 ha površin, danes pa 2,5 ha.
Kako dolgo se ukvarjate z vinogradništvom? Je ta dejavnost vaša
družinska tradicija?
Vinogradništvo je tradicija naše družine, ki se je pričela pred 150 leti.
Naša družina je peta generacija, ki se ukvarja s pridelavo vina.
Je vinogradništvo vaša glavna ali dodatna pridobitna dejavnost?
Kljub temu, da vinogradništvu zlasti z očetom posvetiv a veliko časa, je
to naša dodatna pridobitna dejavnost. Sam sem zaposlen v botaničnem
vrtu v Tübingenu.
Med ogledom vinogradov sem opazil, da poleg njih po večini stojijo
le majhne hišice, ki so namenjene shrambi orodja. Potemtakem
vinogradniki grozdje pripeljejo domov, kjer nadaljujejo s procesom
pridelave vina?
Res je, hišice so namenjene za orodje. Po trgatvi se grozdje pripelje
domov, kjer se potem opravi ostalo delo. Tako ravnamo tudi pri nas.
Kolikšen odstotek vina prodate letno? Katere so vaše najp ogostejše
stranke?
Letno prodamo celoten pridelek. Najpogostejše stranke so posamezniki
oz. skupine, ki vino bodisi kupijo bodisi se udeležujejo pokušin vina, ki

83

jih občasno prirejamo. Poleg
Tübingena in širše okolice.

tega

so

pogosti

kupci

gostišča

iz

Poleg pridelave vina se ukvarjate tudi s turistično dejavnostjo.
Katere produkte oz. aktivnosti ponujate svojim gostom?
Vsako leto prirejamo več pokušin vina, v ta na men smo uredili dodatne
prostore, ki služijo sprejemu gostov. Poleg tega prirejamo semi narje na
temo vinogradništva, prostore oddajamo za sestanke in poslovna
srečanja. Glavna dejavnost pa je seveda prodaja vina.
Zakaj ste se začeli ukvarjati s turistično dejavnostjo?
V prvi vrsti smo hoteli prodati več vina, kar nam zahvaljujoč turizmu
tudi uspeva. Po drugi strani pa je to dejavnost, ki prinaša dodaten
zaslužek.
Na kakšen način obdelujete vaše površine? Je za vašo kmetijo
značilno konvencionalno, ekološko ali integrirano vinogradništvo?
Površine se obdelujejo na klasičen, konvencionalni način. Ker nam je
cilj kvaliteten in količinsko bogat pridelek, se poslužujemo vseh
agrokemičnih sredstev, ki se uporabljajo za spodbujanje rasti in zaščite
vinske trte.
Kako pomembna je za vas skrb za okolje?
Čisto okolje se mi zdi osebno zelo pomembno, za kar se tudi
prizadevamo na naši kmetiji. Pri obdelavi vinogradov sicer uporabljamo
vsa zaščitna sredstva, a si za čistejše okolje prizadevamo na druge
načine. Po celi južni polovici strehe ta ko hiše kot gospodarskega
poslopja imamo nameščene sončne kolektorje. Poleg tega sta pod streho
gospodarskega poslopja dva zbiralnika za deževnico, ki jo nato
uporabljamo za škropljenje trt.
Kakšne načrte imate za prihodnost? Načrtujete morda povečanje
vinogradniških površin in razširitev turistične ponudbe?
Da, površine želimo povečati, čeprav je pri tem prisotnih nekaj
omejitev. Zaradi velikih naklonov je potrebno predhodno terasirati
območje, strm relief pa poleg tega otežuje obdelavo vinogradov . Kljub
temu želimo površine povečati za hektar. O razširitvi turistične
ponudbe trenutno ne razmišljamo.
2,5 hektara vinogradniških površin vas uvrščata med večje
vinogradnike v Tübingenu. Je na tem območju še veliko večjih
vinogradniških kmetij?
V celotni vino gradniški regiji Tübingen je 8 vinogradniških kmetij, na
katerih obdelujejo več kot hektar površin. Ostali vinogradniki
pridelujejo bistveno manjše površine.
Ali tukaj prevladujejo vinogradniki z malo površin, za katere je
vinogradništvo prostočasna aktiv nost?
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Da, večina je tako imenovanih hobi vinogradnikov. Na sploh je med
ljudmi precej veliko zanimanje za vinogradništvo . Nekaj vina sicer
prodajo, vendar ga v glavnem pridelujejo zase. Največ takih
vinogradnikov je v Unterjesingenu, kjer se je tudi začel razvoj
vinogradništva kot prostočasne dejavnosti.
Kakšno prihodnost
Tübingenu?

ima

po

vašem

mn enju

vinogradništvo

v

Menim, da ima dokaj svetlo prihodnost. Poleg zanimanja ljudi za
pridelavo in uživanje vina so ugodni tudi naravni pogoji. Vinogradniške
lege zaradi trenda višanja temperatur postajajo vedno bolj primerne za
uspevanje vse več sort trt, ki zahtevajo več toplote.
Slika 41: Vinogradniška kmetija Gugel

Foto: Tadej Grabnar, 2013
Vinogradniška kmetija Gugel se v marsičem razlikuje od ostalih
vinogradniških posesti v Tübingenu. Medtem ko je večina vinogradov
na obravnavanem območju majhnih, ima družina Gugel v lasti 2,5
vinogradniških površin, katerih obdelava jim predstavlja dodatno
dejavnost in ne zgolj preživljanja prostega časa. Poleg tega se je
površina vinogradov na kmetiji v zadnjih 20 letih kar desetkrat
povečala, medtem ko so ostali vinogradi po večini doživljali rahlo rast
ali stagnacijo. Poleg prodaje vina je Christianu Guglu z druž ino v
interesu tudi širjenje vinogradniškega znanja, saj v ta namen prirejajo
številne seminarje in degustacije vina. Slednje prirejajo seveda tudi v
turistične namene. Poleg vina gostom ponujajo domačo hrano in
oddajajo prostore za prirejanje zabav na tradicionalen način.
O prihodnosti vinogradništva, ki je v literaturi zaradi pomanjkanja
interesa opisana kot negotova, ima Christian Gugel drugačno mnenje.
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Po njegovih besedah je zaradi potrebe ljudi po aktivnem preživljanju
prostega časa interesa za vinogr adništvo čedalje več, tako da obstoj te
panoge še ni ogrožen.

6 .5 . 3 . S l ed i v i n o g ra d ni š t v a v p o k ra j i ni
6.5.3.1.

Kamniti zidovi

Element, ki neposredno priča o obstoju vinogradništva, so terase oz.
kamniti zidovi. Gre za kamnite prepreke na pobočjih, ki stabilizirajo tla
in s tem zmanjšujejo oz. onemogočajo erozijo prsti. Poleg zaščite pred
erozijo imajo tudi ekosistemsko funkci jo. Špranje med posameznimi
deli zidu namreč nudijo življenjsko okolje nezahtevnim rastlinskim
vrstam. (Vinogradniški vodič po okrožju Tübingen, 20 13). Zaradi
velikih naklonov so zidovi bili oz. so še v uporabi širom obravnavanega
območja.
Slika 42: Kamniti zidovi na robu Tübingena

Foto: Tadej Grabnar, 2013
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6.5.3.2.

Učna pot

Da je vinogradništvo še vedno prisotno v za vesti ljudi, je moč razbrati
iz učne poti, katere namen je lokalnemu prebivalstvu in turistom
približati vinogradniško dejavnost. Pot poteka v dva kilometra dolgem
krogu in povezuje dve območji tübingenške regije, Hirschau in
Wurmlingen (Vinogradniški vodič po okrožju Tübingen, 2013).Ob poti
stojijo informativne table, na katerih so opisani naravni pogoji za rast
vinske trte in posamezna opravila v vinogradu, predstavljene pa so tudi
najbolj poznane sorte grozdja v regiji. Poleg številni h informacij učna
pot ponuja lep razgled na okoliško vinogradniško pokrajino ter na
dolini rek Neckar in Ammer.
Slika 43: Del učne poti, s pogledom na wurmlingenško kapelo

Foto: Tadej Grabnar, 2013
6.5.3.3.

Imena ulic

Dolgoletna prisotnost vinogradniške dejavnosti je pustila svoje sledi
tudi v samem mestu in njegovi okolici. V mestu se pojavlja veliko
zemljepisnih imen, ki pričajo o obstoju pridelave vina. Takih sledi je
največ v starem delu mesta vzdolž reke Neckar, kjer so nekoč živeli
vinogradniki, ki so obdelovali svoje vinograde na pobočjih nad dolino
reke. Poleg tega se imena značilna za danes vinogradniško aktivni
območja, zlasti za Unterjesingen in Hirschau. Taka imena najpogosteje
v s e b u j e j o b e s e d i c o W e i n ( v p r e v o d u v i n o ) a l i »h a l d e «, k a r v p r e v o d u
pomeni vinorodno območje (Feldmann, 2005).
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Slika 44: »Cesta v vinograd«

Foto: Tadej Grabnar, 2013

Slika 45: Vzdolž Neckarja poteka ulica Neckarhalde

Foto: Tadej Grabnar , 2013
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6.5.3.4.

Turistična ponudba

Vinogradništvo je skozi stoletja spremljala gostinska dejavnost.
Vinogradniki so vino prodajali fizičnim osebam ali največkrat
gostilnam, ki so njihov pridelek tržile naprej. Gostišč je še danes
veliko, v njih pa poleg vina ponujajo tudi lokalne kulinarične
specialitete. (Vinogradniški vodič po okrožju Tübingen, 2013) . V
Tübingenu je tudi precej vinotočev in vinskih kleti, katerih ponudba je
omejena bolj ali manj le na vino (Tübingen in vino, 2013).
6.5.3.5.

Vinogradniško društvo Tübingen

Vinogradniška tradicija je bila v Tübingenu od nekdaj prisotna v
zavesti ljudi. Vinogradniki so od petnajstega stoletja naprej tvorili
poseben sloj prebivalstva, za katerega sta bili značilni močna družbena
pripadnost in solidarnost. Ljudje so s i med sabo pomagali tako pri
vinogradniških opravilih kot tudi v osebnih stiskah. Leta 1781 so se
vinogradniki povezali v vinogradniško društvo, ki je ob ustanovitvi
štelo 493 članov. Društvo je bilo v začetku drugačno od ostalih
združenj v Württembergu, kjer so le-ta delovala kot nekakšni cehi, ki so
vse zavzemali za skupno pridelavo in stabilne cene vina. V Tübingenu
takšnega prizadevanja vse do prve polovice 20. stoletja ni bilo,
vinogradniki so bili pri pridelavi in trženju prepuščeni sebi, kar je
povzročilo slabšanje kakovosti in padec cen tübingenških vin. Ta trend
se je spremenil s preporodom vinogradništva, ki je pripomogel k temu,
da so lokalna vina sčasoma postajala bolj cenjena in prodajana
(Feldmann, 2005).
Krčenje vinogradniških površ in se kaže tudi v zmanjševanju števila
članov društva. Ob ustanovitvi je društvo štelo 493 članov, ob
stopetindvajsetem društvenem jubileju leta 2004 pa le še 39, od tega 14
takih, ki so tega leta pridelovali lastno vino (Tübingen in vino, 2013).
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7. Primerjava
današ nje
dosež ene
trajnosti dolenjske in tü bingenš ke
vinogradniš ke pokrajine
Namen poglavja je z vidika dosežene trajnosti ovrednotiti in primerjati
vinogradniški pokrajini na Dolenjskem in v Tübingenu. Primerjava je
narejena za vse tri segmente trajnostnega razvoja in prikazana v
matriki.
Preglednica 9: Primerjava dosežene trajnosti vinogradniških območij
po posameznih segmentih
Segment trajnostnega razvoja
Obravnavano
območje
Dolenjski
vinorodni okoliš
Vinogradniško
območje Tübingen
Legenda

Gospodarski razvoj

Socialni razvoj

Varstvo okolja

2

2

2

1

3

3

Ocena

Obrazložitev

1

Za območje je skoraj v
celoti značilna pridelava
grozdja in vina za lastne
potrebe.

Stalno naseljevanje počasi
izpodriva vinogradništvo kot
glavni element vinorodne
pokrajine.

Veliko število zidanic in
tradicionalna
obdelava
vinske trte predstavljata
zelo veliko okoljsko breme.

2

Na manjšem delu območja
se pojavljajo večji, tržno
usmerjeni vinogradi, za
večji del vinogradniške
pokrajine pa je značilno
nerentabilno prostočasno
vinogradništvo.

V vinogradniški pokrajini se v
manjši meri pojavlja tudi
bivanjska funkcija, še vedno
pa prevladuje preživljanje
prostega časa, ki je zaradi
zidanic še kvalitetnejše.

Zaradi številčnosti zidanic
in deloma integrirane
pridelave je v pokrajini več
negativnih vplivov na
okolje.

3

V vinogradniški pokrajini se
pojavljajo predvsem majhni
prostočasni vinogradniki, ki
zaradi zadružne dejavnosti
in državnih ter lokalnih
spodbud prodajo večino
svojega pridelka.

Vinogradniška pokrajina je
Zaradi odsotnosti zidanic
prostorsko in zlasti funkcijsko
in integrirane pridelave
ločena od stanovanjskih
okoljskih vplivov skoraj ni.
območij.

V skladu s trajnostnim razvojem se mora pokrajina tudi gospodarsko
razvijati. Z gospodarskega vidika bi bilo idealno, če bi vinogradniki, ki
jim je vinogradništvo pomembno predvsem za preživljanje prostega
časa, lahko svoj pridelek tudi prodali, a je realn ost precej drugačna.
Zaradi zelo majhnih vinogradov in prevladujočega prostočasnega
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vinogradništva, tržne pridelave vina v Tübingenu skorajda ni, zato je
gospodarski razvoj te vinogradniške pokrajine dobil najnižjo oceno.
Tudi na Dolenjskem prevladujejo pr ostočasni vinogradniki, katerih
pridelava vina je z ekonomskega vidika nerentabilna, vendar je
gospodarski pomen vinogradništva malo večji kot v Tübingenu. Na
Dolenjskem namreč okoli 20 % vinogradnikov večji del svojega vina
tudi proda. Zaradi večjih vinogradniških površin in tržno usmerjene
pridelave je to pogosteje na območju občin Krško, Brežice in
Kostanjevica na Krki.
Osnovna funkcija vinorodnih območij je pridelava grozdja in vina, zato
mora biti trajnostna vinogradniška pokrajina ločena od stan ovanjskih
območij; vinogradniški objekti oz. zidanice pa so poleg skladiščenju
pridelka lahko namenjen i kvečjemu občasnemu bivanju . S socialnega
vidika je vinogradniško območje Tübingen povsem trajnostno, saj je
namenjeno izključno vinogradniški dejavnosti. Naseljevanja območja
zaenkrat ni zaslediti, saj edino pozidavo predstavljajo majhne lesene
hišice za shranjevanje orodja. Na Dolenjskem so vinogradniški objekti
večji in številčnejši, zaradi visokih cen nepremičnin pa je v zadnjem
času prisoten trend njihovega permanentnega naseljevanja. Poleg tega
nekaterim vinorodnim območjem znotraj Dolenjske grozi, da se bodo
sčasoma ob vedno manjšem interesu za vinogradništvo spremenila v
počitniška območja.
Po drugi strani so zidanice pomemben element p rostočasnega
vinogradništva, saj zaradi bivalnih prostorov omogočajo kvalitetnejše
preživljanje prostega časa. Danes ima svojo zidanico domala vsak
dolenjski vinogradnik, te so po večini zgrajene znotraj predpisanih
velikostnih okvirjev, njihova primarna f unkcija pa je še vedno
pridelava in skladiščenje vina. V prihodnosti morajo zidanice ohraniti
svojo avtentičnost, prav tako pa se ne smejo spremeniti njihova oblika,
tloris in funkcija.
Zidanice zaradi porabe vode in energije predstavljajo okoljsko breme v
vinogradniški pokrajini . Okoli 80 % dolenjskih zidanic nima urejenega
odvajanja in čiščenja odpadne vode . Na okolje vpliva tudi način
obdelave vinske trte, predvsem zaradi različnih vnosov škropiv in
gnojil.
Na
Dolenjskem
se
polovica
vinogradnikov
posl užuje
tradicionalnega načina, kjer ima kvaliteta pridelka prednost pred
varstvom okolja, kar pomeni večjo porabo zaščitnih sredstev. V
prihodnje je potrebno stremeti k integriranem u vinogradništvu, katerega
bistvo je zagotavljanje kvalitetnega pridelka in obenem skrb za okolje.
Na Dolenjskem se z integrirano pridelavo vina ukvarja le okoli 40 %
vinogradnikov.
Kljub nerentabilnosti obstoj vinogradništva na Dolenjskem in v
Tübingenu še ni ogrožen, saj je še vedno dovolj zanimanja za pridelavo
grozdja in vina za lastno porabo. V zadnjih letih skupna površina z
vinsko trto zaraslih površin sicer stagnira, število vinogradov in
njihovih lastnikov pa narašča. Z nadaljevanjem vinogradniške tradicije
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se ohranja tudi vinogradniška pokrajina, kar pa je bistveno z a trajnostni
razvoj obravnavanih območij.

8. Zaključ e k
Za obdobje od konca 19. stoletja naprej je značilno krčenje dolenjskih
vinogradniških površin. Na splošno velja, da so se vinogradi najprej
umaknili iz klimatsko manj ugodnih leg, ki so se nato zarasle s travniki
in gozdovi. Zmanjševanje površine vinogradov se je začel o s pojavom
trtne uši, nadaljeval o pa zaradi slabih razmer na vinskem trgu. Po drugi
svetovni vojni je Dolenjsko postopoma zajela industrializacija in
obenem opuščanje kmetijske dej avnosti, kar traja še dandanes. Ob
koncu 19 stoletja je bilo na Dolenjskem približno 7752 ha vinogradov,
danes jih je okoli 1500 ha. Torej je današnja površina približno petkrat
manjša. Tekom prejšnjega desetletja je skupna površina vinogradov ves
čas počasi naraščala, od leta 2010 pa bolj ali manj stagnira.
Za Dolenjsko je v celotnem obravnavanem obdobju značilna drobna
posestna struktura vinogradniških površin. Vinogradi so se skozi čas
zaradi dedovanja in prodaje drobili na vedno manjše dele. Do druge
svetovne vojne so bili vinogradi sestavni deli kmetij, kar se je
nadaljevalo tudi v povojnem času, saj zaradi svoje majhnosti z redkimi
izjemami niso bili v kolektivni lasti . Industrializacija je pomembno
vplivala
tudi
na
posestne
razmere
v
vinogradniš tvu.
Zaradi
zaposlovanja v drugih panogah in posledično opuščanja kmetijstva je
bilo kmečkih vinogradov čedalje manj. Lastniška struktura se je začela
še bolj spreminjati ob koncu petdesetih let 20. stoletja z razvojem
prostočasnega vinogradništva. Med la stniki vinogradov je bilo vedno
več potomcev kmečkih vinogradnikov pa tudi ljudi, ki so vinograd
kupili ali zasadili zgolj z nameno m preživljanja prostega časa, prej pa z
vinogradništvom niso imeli stika. Proti koncu stoletja so se pojavljali
sicer maloštevilni vinogradniki, ki so v želji po tržni pridelavi z
dokupom povečevali površine svojih vinogradov. Tudi danes je za
dolenjske vinograde značilna številčnost in drobna posestna struktura.
Po zadnjih podatkih Registra pridelovalcev grozdja in vin a je na
obravnavanem prostoru 7052 lastnikov, ki obdelujejo 9775 vinogradov.
Povprečna velikost vinograda znaša 0,25 ha.
Od konca 19. stoletja naprej je vinogradništvo na Dolenjskem ves čas
prisotno, čeprav v večini primerov ni imelo eksistenčnega pomena, tako
kot npr. v Beli Krajini in na Štajerskem. Vinogradi so bili tradicionalno
del mešanih kmetij, namenjeni večinoma samooskrbi, v manjšem delu pa
dodatnemu zaslužku. Z opuščanjem kmetijstva je prihajalo do opuščanja
vinogradništva kot dopolnilne kmetijske dej avnosti, kar je prisotno še
danes. Po drugi svetovni vojni je vinogradništvo začelo dobivati drug
pomen, saj je skoraj celotno Dolenjsko postopoma zajel proces
spreminjanja vinogradov v rekreacijska območja. Vinogradništvo se je
uveljavilo kot način preživljanja prostega časa oz . hobi, kar je danes
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značilno za kar 68 % vinogradnikov. Prosti čas v vinogradih preživlja
tudi 10 % lastnikov vikendov, vendar je za njih bolj kot vinogradništvo
pomembna sprostitev v prijetnem okolju.
Za del obravnavanega območja je za celotno obravnavano obdobje,
zlasti pa za čas po letu 1991 značilna tudi tržna pridelava vina, s k atero
se danes ukvarja 20 % vinogradnikov. Majhen del, le 5 % dolenjskih
vinogradnikov živi izključno od pridelave vina, za 15 % pa je
vinogradništvo
pomembna
dopolnilna
dejavnost.
Največ
tržnih
vinogradov se nahaja v občinah Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki.
Tam so vinogradniške površine večje, skozi prejšnje stoletje pa se je na
tem območju razvila razvejana zadružna dejavnost, ki še da nes spodbuja
tržno pridelavo vina.
Skupaj z vinogradi je potekal razvoj zidanic, ki so sprva služile le
shrambi vina in orodja, z razvojem počitniške dimenzije vinogradniških
območij pa so se počasi spreminjale v občasna bivališča , zaradi česar je
po mnenju stroke današnja podoba vinogradniške pokrajine manj
avtentična kot nekoč. Danes ima večina zidanic tudi stanovanjske
prostore, ki omogočajo začasno, v čedalje več primerih pa tudi stalno ,
bivanje.
Na začetku proučevanja smo postavili hipotezo , da je razvoj dolenjskih
vinogradniških površin potekal od velikih, tržno usmerjenih vinogradov
na koncu 19. stoletja, do majhnih in samooskrbnih vinogradov danes.
Ker se je izkazalo, da so bili na začetku obravnavanega obdobja
vinogradi ravno tako majhni in po večini samooskrbni, ta hipoteza ne
drži.
Za razliko od Dolenjske, je vinogradništvo v Tübingenu, kjer je v
sklopu študijske izmenjave nastal del diplomskega dela, nekoč
pomembno vplivalo na preživetje ljudi. Že zelo zgodaj se je razvila
tržna pridelava vina, vinogradniki pa so zaradi svoje številčnosti
predstavljali posebno mestno četrt. Tudi za Tübingen je značilno
nazadovanje vinogradništva, le da se je začelo dve stoletji prej kot na
Dolenjskem. Ta proces je bil pogojen s slabšanjem razmer na v inskem
trgu, pozneje pa sta ga še okrepila industrializacija in posledično
zaposlovanje v drugih panogah. Nazadovanje se je zaključilo šele konec
sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je vinogradništvo začelo
doživljati preporod. Prišlo je do razvoja pr ostočasnega vinogradništva,
kar je pripeljalo do ponovne rasti obsega vinogradov. Tak razvoj je
posebej izrazit od leta 2000 naprej, saj se skupna površina in število
vinogradov stalno povečujeta. Ljudje tako kot na Dolenjskem vinsko
trto gojijo v želji po ohranjanju tradicije in aktivnem preživljanju
prostega časa. Del dolenjskih vinogradnikov svoje zidanice uporablja
kot občasna bivališča, česar pa v Tübingenu ni, saj zidanic ne poznajo.
Poleg vinogradov se nahajajo le manjše lesene hišice za hranjenje
orodja. Tübingenški vinogradniki so vedno živeli v bližini vinogradov,
zato so manjši pridelovalci vino hranili doma, večji pa v skupnih
kleteh. Danes je tržno vinogradništvo v Tübingenu prisotno v sledeh,
saj je le dober odstotek vinogradov večji od enega h ektarja.
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Z dolenjskim vinogradništvom je povezanih precej problemov, največ
ekonomskih. Ker so vinogradi v večini primerov majhni in netržno
usmerjeni, ne prinašajo dobička, medtem ko njihova obdelava terja
precej stroškov. Povrh vsega je ta tudi okolju neprijazna, saj polovica
vinogradnikov svoje vinograde še vedno obdeluje na tradicionalen
način, za katerega je značilna neomejena uporaba zaščitnih sredstev za
preprečevanje trtnih bolezni in škodljivcev. Vinogradi se razprostirajo
po strmih pobočjih, ki jih ogroža erozija. Poleg njih stojijo zidanice,
katerih največji problem je neustrezno odvajanje odpadne vode, kar
mora biti po zakonu urejeno do konca leta 2017.
Zaradi majhnega ekonomskega pomena sta dolenjsko kot tudi slovensko
vinogradništvo t renutno v precej slabem položaju. Iz tega razloga se
pojavlja opuščanje vinogradniške dejavnosti, ki pa na Dolenjskem še ni
zelo izrazito. Za opustitev obdelave vinogradov se lahko odločijo ljudje
sami, v zadnjem času pa jih k temu spodbujata država z viša njem
davkov in Evropska unija s podeljevanjem subvencij.
Za ohranjanje dolenjske pokrajine je ključno nadaljevanje dol goletne
vinogradniške tradicije. Danes ima prostočasno vinogradništvo kot
prevladujoča oblika te dejavnosti podoben pomen, kot ga je i mela
pridelava vina nekoč. Prostočasno vinogradništvo je ravno tako
večinoma samooskrbno, ljudje pa to tradicijo z veseljem negujejo in jo
prenašajo z roda v rod. Razlika je le v tem, da so bili pridelovalci vina
včasih večinoma kmetje, danes pa so to ljud je različnih statusov, ki pa
so veselje do vinogradništva največkrat podedovali. Z vidika
trajnostnega razvoja bi bilo potrebno spodbujati obstoj prostočasnega
vinogradništva. Prav tako bi bilo smiselno ohranjati in spodbujati tržno
pridelavo, kjer je ta ž e dlje časa prisotna.
Kljub prevladujočem u rekreacijskemu pomenu so vinogradi še vedno
kmetijske površine, zidanice pa so po današnji definiciji pomožni
objekti za shranjevanje kmetijskih proizvodov. Ker je zakonodaja to
dopuščala, so se navadno gradile v dveh nivojih. Tako so danes z
redkimi izjemami sestavljene iz kletnih prostorov, namenjenih pridelavi
in skladiščenju vina ter iz bivalnih prostorov, ki se nahajajo v zgornjem
nivoju. Kljub prisotnosti bivalnih prostorov je osnovna funkcija
zidanice pridelava in hranjenje vina in tako mora ostati tudi v bodoče.
Poleg tega lahko zidanice nudijo občasno bivališče in sprostitev svojim
lastnikom, ne smejo pa se popolnoma spremeniti v stanovanjske ali
počitniške objekte, saj bi tako prihajalo do izgubljanja p omena
vinogradništva.
Vinogradi in zidanice se nahajajo na lokacijah, ki so z vidika stalnega
bivanja manj dostopne. Stalno bivanje zahteva dodatno infrastrukturo in
spremembo namembnosti zemljišč, saj zidanice navadno stojijo na
kmetijskih zemljiščih. Poleg tega mora biti trajnostna vinogradniška
pokrajina ločena od stanovanjskih območij, saj lahko pretirano
naseljevanje in posledično zmanjšanje interesa za vinogradništvo
privede do opuščanja te dejavnosti in s tem do odmiranja vinorodne
pokrajine. Iz tega razloga bi bilo bolj smiselno spodbujati naseljevanje
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sklenjenih stanovanjskih območij, kar je v prvi vrsti naloga občin, ki bi
lahko povečale obseg in število zazidljivih parcel v okolici že
obstoječih naselij. K zmanjšanju naseljevanja vinogradniških območij
bi znatno pripomoglo tudi znižanje cen ostalih zemljišč in nepremičnin,
saj je glavni razlog naseljevanja zidanic v nižji ceni od ostalih
stanovanj.
Na postopno odmiranje tradicionalne vinogradniške pokrajine vpliva
tudi spreminjanje zidanic v počitniške objekte oz. vikende. Za lastnike
vikendov ima glavno vlogo sprostitev v idiličnem okolju, obdelava
vinograda pa ima majhen ali ničen pomen. Sodeč po o pravljeni
raziskavi naj bi bilo na Dolenjskem 10 % takih objektov, a je njihov
realni delež verjetno precej višji. Vinogradniška pokrajina se z
namenom ohranitve svoje funkcije ne sme spremeniti v počitniško
območje. Drugače povedano, imetniki zidanic mora jo biti tudi lastniki
vinogradov. Zato bi bilo potrebno omejevati spreminjanje zidanic v
vikende in preprečevati gradnjo novih počitniških bivališč. Na
Dolenjskem se število vikendov od območja do območja razlikuje. V
primeru velike gostote takih objektov in neustreznih dovoljenj za
njihovo postavitev je skrajni ukrep ohranjanja vinogradniške pokrajine
tudi rušenje počitniških bivališč.
Tudi pri načrtovanju turističnega razvoja obravnavanega območja
previdnost ne bo odveč. Razvoj večdnevnega turizma zahteva dodatno
infrastrukturo v obliki novih cest, parkirišč in nastanitvenih
zmogljivosti, poleg tega pa bi v množični obliki hitro presegel nosilne
sposobnosti občutljive vinogradniške pokrajine. Nastanitvenih kapacitet
je sicer dovolj v zidanicah, vendar so te namenjene njihovim lastnikom
in ne turistični izrabi.
Razvoj vinogradniških površin mora potekati tudi v skladu z varstvom
okolja. Ob tem je potrebno poudariti, da ob upoštevanju gospodarskega
in socialnega razvoja obravnavanega območja popolnoma brez okoljskih
vplivov ne bo šlo, saj človekovo življenje in delovanje v prvi vrsti
pomenita poseganje v okolje. K negativnim vplivom na okolje bodo
doprinesle tudi vinogradniške površine, saj bo tam v bodoče še nujna
uporaba zaščitnih sredstev za preprečevanje trtnih bolezni in
škodljivcev. Ob neuporabi slednjih bi bil pridelek zaradi razširjenosti
trtnih bolezni zelo majhen in kljub pretežni netržni orientira nosti
vinogradov ekonomsko nesprejemljiv. Poleg tega imajo škropiva in
gnojila ob nadzorovani uporabi minimalen vpliv na okolje.
Z ekoremediacijskimi metodami bi bilo mogoče omiliti ali rešiti kar
nekaj okoljskih problemov. Rastlinske čistilne naprave pole g čiščenja
odplak omogočajo tudi prihranek vode, saj se odpadno vodo lahko
ponovno uporabi v različne namene. Z vegetacijo in prečnimi lesenimi
pregradami preko vinogradov je mogoče precej zmanjšati erozijo, ki se
pojavlja zaradi strmine pobočij. Zaradi ug odne lege bi bilo v vinogradih
tudi smiselno spodbujati umeščanje sončnih elektrarn.
Hipoteza, da razvoj dolenjskih vinogradniških površin trenutno poteka
v smeri trajnostnega razvoja, deloma drži. Zaradi interesa za pridelavo
95

vina opuščanje vinogradništva še ni izrazito, kar pripomore k
ohranjanju tradicije in vinogradniške pokrajine. Kljub temu so razvojni
trendi znotraj območja različni. Pri tem je potrebno izpostaviti
spreminjanje nekaterih vinskih goric v stanovanjska in počitniška
območja, kar povzroč a postopno odmiranje vinogradniške pokrajine. Iz
tega razloga je potrebno omejevati umestitev stanovanjskih in
počitniških
objektov
na
vinogradniška
območja.
Prostočasno
vinogradništvo je dober način ohranjanja vinogradniške pokrajine,
vendar bi lahko imel o večji gospodarski pomen. Tudi iz ekološkega
vidika bi se obravnavano območje lahko bolj trajnostno razvijalo,
predvsem glede načina obdelave vinske trte, zaščite pred erozijo in
komunalne opremljenosti.
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9. Summary
S i n c e t h e e n d o f t h e 1 9 t h c e n t u r y, v i n e ya r d s i n t h e D o l e n j s k o r e g i o n
have undergone constant change. Throughout this period, viticulture
was constantly present in the Dolenjsko region, although it did not play
an existential role there such as it did in the Bela Krajina and the
Š t a j e r s k o r e g i o n . T h e v i n e ya r d s w e r e p a r t s o f m i x e d f a r m s a n d p r o v i d e d
supply for their owners, in some cases also additional income. The lack
of interest in farming caused a reduction in the total size and
f r a g m e n t a t i o n o f s o m e v i n e ya r d s . T h i s p h e n o m e n o n c a n b e s e e n s i n c e
the end of the 19th century but is not as common after the World War II.
After the War, viticulture became important for another reason: in the
w h o l e D o l e n j s k o r e g i o n , v i n e ya r d s s t a r t e d t o t u r n i n t o r e c r e a t i o n a l
a r e a s , a n d v i t i c u l t u r e b e c a m e a l e i s u r e a c t i v i t y. T h i s t yp e o f v i t i c u l t u r e
i s s t i l l p r e d o m i n a n t t o d a y, w h e r e a s m a r k e t - o r i e n t e d v i t i c u l t u r e i s
limited. The latest data shows that in the Dolenjsko region there are
9 7 7 5 v i n e ya r d s w i t h t h e t o t a l a r e a o f 1 4 8 1 h a . T h e i r m a i n
characteristics are fragment ation and small size.
Characteristic for wine -growing areas in the Dolenjsko region is a high
d e n s i t y o f z i d a n i c e 13, w h i c h w e r e b u i l t d u e t o g r e a t d i s t a n c e s b e t w e e n a
f a r m a n d a v i n e ya r d . A t f i r s t , t h e z i d a n i c e w e r e u s e d f o r s t o r i n g w i n e
and tools. With the development of the holiday business, however, the
wine-growing areas have become a place where people can stay
o v e r n i g h t , w h i c h i s t h e r e a s o n w h y e x p e r t s t h i n k t h a t t o d a y’ s i m a g e o f
the viticultural landscape is less authentic than it used to be. Many of
t o d a y’ s z i d a n i c e h a v e r o o m s t h a t p r o v i d e h o l i d a ym a k e r s w i t h
t e m p o r a r y, s o m e o f t h e m e v e n w i t h p e r m a n e n t a c c o m m o d a t i o n .
There are a lot of problems related to the viticulture in the Dolenjsko
r e g i o n , m o s t o f t h e m a r e e c o n o m i c . T h e m a j o r i t y o f v i n e ya r d s a r e
small, not market-oriented and thus unprofitable, despite expensive
cultivation. As more than half of winegrowers still use traditional
m e t h o d s — u s i n g u n l i m i t e d a m o u n t s o f p e s t i c i d e s p r a ys f o r t h e
prevention of pests and diseases of grapes —, the cultivation is not
e n v i r o n m e n t a l l y f r i e n d l y. T h e v i n e ya r d s a r e p o s i t i o n e d o n s t e e p s l o p e s
a n d t h u s t h r e a t e n e d b y e r o s i o n . N e a r t h e v i n e ya r d s t h e r e a r e z i d a n i c e ,
w h o s e w a s t e w a t e r d i s p o s a l s ys t e m s a r e i n a p p r o p r i a t e , b u t t h i s s h o u l d b e
solved by 2017.
Because of its little economic importance, the viticulture in the
Dolenjsko region and in other Slovenian regions finds itself in a
difficult situation. This is the reason why fewer people are interested in
viticulture, although this is not totally true for the Dolenjsk o region.
13

typical Slovenian cottages in vineyards, where wine and tools were stored and where winegrowers and their
families could spent the night in
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O n e r e a s o n w h y p e o p l e d o n o t c u l t i v a t e v i n e ya r d s s o i n t e n s i v e l y a n y
more is that they have simply decided that they do not want to do it
a n ym o r e . A d e c i s i v e f a c t o r h e r e b y a r e i n m a n y c a s e s s u b s i d i e s , p a i d b y
the European Union, and high taxes.
V i n e ya r d s a r e a c r u c i a l e l e m e n t o f t h e D o l e n j s k o l a n d s c a p e a n d a n
integral part of the identity of people living in this region. This is the
reason why the viticultural landscape should be preserved for future
generations and why the preservation of the age -old wine-growing
tradition is crucial. The viticultural landscape should be an example of
sustainable development, taking into account the economic, social and
ecological factors.
From the economic perspective it would be good if winegrowers that
treat wine-growing as a leisure activity would be able to sell their
produce and thus cover some of their expenses. For this to happen, the
cooperation among winegrowers, and the cooperation between
winegrowers and wineries should be encouraged. It would also be a
good idea to continue
with the market -oriented viticulture where
already present.
I n r e c e n t ye a r s , p a r t s o f w i n e - g r o w i n g a r e a s h a v e b e c o m e p e r m a n e n t l y
populated. Due to the friendly environment and high housing rents,
people move to zidanice and stay th ere for good. If this trend
continues, it could lead to a lack of interest in wine production, which
could result in gradual degradation of the vi ticultural landscape,
especially when new generations come. On the one hand, the main
function of wine-growing areas is to harvest grape and produce wine .
For this reason, the sustainable vi ticultural landscape should be
separated from residential areas, and zidanice should be, besides for
s t o r i n g p r o d u c e , u s e d o n l y f o r t e m p o r a r y s t a ys . O n t h e o t h e r h a n d ,
zidanice are a crucial element of the viticulture as a leisure activity
because their living spaces provide quality ways of spending leisure
t i m e . N o w a d a ys t h e m a j o r i t y o f w i n e g r o w e r s i n t h e D o l e n j s k o r e g i o n
has a zidanica. These zidanice were built according to size regulations.
Their primary function is still the production and storage of wine. In
the future, zidanice should keep their authenticity. Their form, ground
plan and function should also stay the same.
Some of environmental problems could be solved with the use of
ecoremediation. Ecoremediation is a natural way of preventing and
reducing environmental degradation. It uses natural self -cleaning
methods and does not need an energy source. Because it does not have
any impact on the environment, because a lot of people have embraced
it and because of its low price, ecoremediation has all the features
n e e d e d t o l a s t . W a s t e w a t e r a n d s e w a g e d i s p o s a l s ys t e m s o f a b o u t 8 0 %
of zidanice in the Dolenjsko region are inappropriate. This could be
solved by constructed wetlands, which do not need an energy source
and which at the same time enable a way of saving water as wastewater
can be re-used. Erosion, caused by steep slopes, could be remedied by
planting vegetation and by installing barriers from logs, thus making
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t h e s l o p e s l e s s s t e e p . A s t h e v i n e ya r d s a r e p o s i t i o n e d o n t h e s u n n y s i d e ,
it would be reasonable to promote the building of solar plants.
The cultivation of grapevine also has a negative effect on the
e n v i r o n m e n t , e s p e c i a l l y b e c a u s e o f t h e u s e o f p e s t i c i d e s p r a ys a n d
fertilisers . In the Dolenjsko region, half of winegrowers use traditional
methods where the quality of grapes has priority over environmental
p r e s e r v a t i o n , m e a n i n g t h a t h u g e q u a n t i t i e s o f p e s t i c i d e s p r a ys a r e u s e d .
In the future, the integrated viniculture should be promoted. The
p u r p o s e o f t h i s t yp e o f v i n i c u l t u r e i s t o a s s u r e b o t h : q u a l i t y p r o d u c e a s
well as environmental protection. Only about 40% of winegrowers in
the Dolenjsko region currently use this method.
Despite not being lucrative and despite facing a lot of problems, the
viniculture in the Dolenjsko region is not jeopardised yet as there is
still enough interest in the production of wine and in its use. In recent
y e a r s , t h e t o t a l a r e a o f v i n e ya r d s h a s s t a ye d t h e s a m e w h i l e t h e n u m b e r
o f w i n e g r o w e r s a n d v i n e ya r d s h a s i n c r e a s e d . B y c o n t i n u i n g t h e w i n e growing tradition, the viticultural landscape is preserved as well, which
is crucial for sustainable development of the Dolenjsko region.
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Priloga 1:
Anketa o značilnostih dolenjskih vinogradov
Sem Tadej Grabnar, študent geografije in zgodovine. V svoji diplomski nalogi se ukvarjam s
spreminjanjem obsega, funkcije, lastništva in drugih lastnosti dolenjskih vinogradniških površin v 20.
stoletju in z možnostmi njihovega trajnostnega oz. okolju prijaznega razvoja v prihodnosti. Z anketo,
ki je pred vami, želim pridobiti podatke za raziskavo. Anketa je anonimna, zato bi prosil za
verodostojne odgovore. Prosim, če lahko pri vprašanjih izbirnega tipa obkrožite samo en odgovor. Za
sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem in vam želim obilo dobre kapljice in žlahtnih priznanj.
Vinogradniško društvo:___________________________________________
Občina, v kateri se vinograd nahaja:_________________________________
1. Približna površina vašega vinograda oz. skupna površina vseh vaših vinogradov v ha: _____
2. Približno število trt v vinogradu (v vseh vinogradih skupaj):___________
3. Približna nadmorska višina vinograda: _______m
4. Lega oz. ekspozicija vinograda: a) J b) JV c) JZ d) V e) Z f) SV g) SZ
5. Približna starost vinograda v letih:__________
6.

Kako ste postali lastnik vinograda? a) z nakupom b) z dedovanjem c) z zasaditvjo novega
vinograda d) drugo_________________

7. Katerega leta je bila zgrajena vaša zidanica? a) leta_______ b) nimamo zidanice
8. Približno koliko % vina letno prodate? a)_______% b) vino pridelujemo le za lastne
potrebe
9. Kdo so najpogostejši kupci vašega vina? a) fizične osebe b) gostilne c) zadruge in
združenja d) vinske kleti e) drugo _____________
10. Približno koliko % grozdja prodate letno? a) _______% b) ne prodajamo grozdja
c) grozdje dokupujemo
11. Kdo so najpogostejši kupci vašega grozdja? a) fizične osebe b) gostilne c) zadruge in
združenja d) vinske kleti e) drugo _____________
12. Približno koliko vode letno porabite za škropljenje in vzdrževanje vinograda?_______
13. Približno koliko vode letno porabite v zidanici (brez vode za škropljenje in vzdrževanje
vinograda)? _______
14. Od kod se oskrbujete z vodo, ki jo uporabljate za škropljenje vinograda?
a) iz vodovodnega omrežja b) iz zajetja za deževnico (štirne) c) drugo_____________
15. Je vaša zidanica priključena na lastno ali lokalno čistilno napravo? a) da b) ne
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16. Kako vinograd zaščitite pred divjadjo? a) z različnimi plašili b) z ogradami oz. električnimi
pastirji c) vinograd ni ogrožen s strani divjadi d) drugo___________
17. Je vaš vinograd zasajen v terasah? a) da, v celoti b) da, deloma c) ne
18. Kateri način obdelovanja vinograda uporabljate?
a) Konvencionalno vinogradništvo (uporaba škropiv in gnojil po lastni presoji, količina in
kvaliteta pridelka imata prednost pred varstvom okolja).
b) Ekološko vinogradništvo (nična uporaba organskih škropiv in gnojil, cilj je zdrav pridelek
in varstvo okolja, količina in dobiček sta podrejena).
c) Integrirano vinogradništvo (nadzorovana uporaba škropiv in gnojil, obdelovanje v sožitju
z naravo, ustvarjanje dobička ob skrbi za okolje in zdravje ljudi, ozelenjevanje vinogradov,
ohranjanje vinogradov kot pestrega in stabilnega agro-ekosistema).
19. Kako obremenjujoče je po vašem mnenju vinogradništvo za okolje na lestvici od 1 do 5 (1 =
ni obremenjujoče, 5 = zelo obremenjujoče)? _____
20. Imate na zidanici sončne kolektorje? a) da b) ne c) nimamo zidanice
21. Če je odgovor ne, morda razmišljate o izgradnji kolektorjev? a) da b) ne
Zakaj se ukvarjate z vinogradništvom oz. zakaj imate vinograd?
Vinogradništvo je glavna pridobitna dejavnost našega gospodinjstva.
Vinogradništvo je naša dodatna pridobitna dejavnost, vendar vseeno veliko vina prodamo.
Vinogradništvo je zame hobi, vinograd ter zidanico imamo za sprostitev in preživljanje
prostega časa, pridelek imamo predvsem za lastne potrebe.
d) Zidanica nam služi kot vikend, poleg tega pridelamo nekaj vina predvsem za lastne potrebe.
e) Drugo____________________________________________________________________

22.
a)
b)
c)

23. Če ste pri prejšnjem vprašanju izbrali odgovor c ali d, kako pogosto preživljate prosti čas v
vinogradu oz. zidanici? a) vsak dan b) nekajkrat na teden c) nekajkrat na mesec d)
nekajkrat na leto e) drugo________________
24. Imate morda del vinogradniških površin v najemu ali oddanih v najem?
a) da, v najemu b) da, oddanih v najem c) ne
25. Komu oddajate vinogradniške površine? a) fizičnim osebam b) zadrugam c) vinskim
kletem d) drugo____________ e) ne oddajamo
26.
a)
b)
c)
d)

Kako se bo spreminjal obseg vaših vinogradniških površin v prihodnosti?
Obseg se ne bo spreminjal.
Obseg se bo povečal.
Obseg se bo zmanjšal.
Vinogradništvo bomo postopoma opustili.

27. Bi bili pripravljeni vaš vinograd in zidanico vključiti v lokalno turistično ponudbo
(degustacije, ponudba domače hrane, oddajanje prenočišča....)?
a) da b) ne c) Vinograd in zidanica sta že vključena v lokalno turistično ponudbo.

Še enkrat hvala za sodelovanje
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