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MOŽNOSTI SONARAVNEGA RAZVOJA V KAPELAH
Izvleček:
V diplomski nalogi sem predstavila možnosti sonaravnega razvoja v KS Kapele, ki je
sestavljena iz sedmih vasi in obsega vzhodni del občine Brežice. V občinskem merilu izstopa
predvsem po deležu kmetijske dejavnosti, gozdnatosti, biotske pestrosti, neokrnjene narave in
ohranjanju tradicije. Prvi del diplomskega dela obsega funkcijsko vrednotenje
fizičnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti z vidika sonaravnega razvoja.
V nadaljevanju sem predstavila območje Dobrava–Jovsi, ki je zavarovano z Naturo 2000, in
vpliv tega območja na najpomembnejše gospodarske dejavnosti v KS Kapele. V zaključnem
delu sem predlagala smernice in izboljšave, ki bi bile potrebne za dosego bolj sonaravnega
razvoja. Naravno okolje v KS Kapele je dobro ohranjeno, kar je deloma posledica
gospodarske nerazvitosti, deloma pa zavarovanosti območja. Biotska pestrost in ohranjenost
narave predstavljata odlično izhodišče za bolj sonaravni razvoj kraja v prihodnosti.
Prizadevanja za sonaravni razvoj so na obravnavanem območju šele na začetku, zato bo v
prihodnosti potrebno veliko spodbud in interesa, da bo prišlo do višje stopnje sonaravnosti.
Pomembnejši predlogi, ki sem jih podala v tem diplomskem delu, se nanašajo na razvoj
ekološkega kmetijstva in turizma, sonaravnejšo energetsko oskrbo ter izboljšavo prometne in
komunalne infrastrukture.
Ključne besede: Kapele, zavarovano območje Dobrava-Jovsi, sonaravni razvoj, Natura 2000.

Abstract:
In this thesis are presented the possibilities of sustainable development of the local
community Kapele, which is composed of seven villages and lies on the eastern edge of the
municipality Brežice. In the municipal scale, local community Kapele stands out especially by
the share of the agricultural industry, forest cover, biodiversity, unspoiled nature and
commitment of the tradition. The first part of the thesis describes functional evaluation of the
natural-geographic and social-geographic characteristics and their meaning for sustainable
development. In next part is presented the area of Dobrava-Jovsi, which is protected by
Natura 2000 and the impact of this area on the most important economic activity in Kapele.
The last part of this thesis gives guidelines and improvements for future sustainable
development. For the local community of Kapele is distinctive very preserved environment,
which is partly a consequence of economical underdevelopment and partly of special
protected area. Biodiversity and preservation of environment are good basis for future
sustainable development of local community. Sustainable development in Kapele is still at the
beginning, so it will be necessary to put a lot of incentives and interests in order to achieve
higher level of sustainability. The biggest potential lies in development of organic agriculture
and ecological tourism, sustainable energetic supply and the improvement of transport and
communal infrastructure.
Key words: Kapele, protected area Dobrava-Jovsi, sustainable development, Natura 2000.

KAZALO

1. UVOD ............................................................................................................... 4
1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE .................................................................. 5
1.2. METODE IN TEHNIKE DELA ..................................................................................... 5

2. ZGODOVINSKI RAZVOJ IN OPREDELITEV POJMA SONARAVNI
RAZVOJ ............................................................................................................... 8
3. GEOGRAFSKI ORIS KAPEL .................................................................... 10
4.
FUNKCIJSKO
VREDNOTENJE
FIZIČNOGEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI Z VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA ........................ 12
4.1. GEOLOŠKA ZGRADBA ............................................................................................. 12
4.2. RELIEFNE ZNAČILNOSTI ......................................................................................... 13
4.3. PODNEBNE ZNAČILNOSTI ...................................................................................... 14
4.4. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ..................................................................... 16
4.5. PEDOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ....................................................................... 17
4.6. BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI .......................................................................... 19

5. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI Z VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA ........................ 22
5.1. NASELJA V KS KAPELE............................................................................................ 22
5.2. ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA .............................................................................. 22
5.2.1. Gostota poselitve ..................................................................................................... 22
5.2.2. Spolna in starostna sestava prebivalstva ................................................................. 24
5.2.3. Naravno in selitveno gibanje prebivalstva .............................................................. 25
5.2.4. Izobrazbena sestava in šolstvo v Kapelah ............................................................... 27
5.3. KULTURNO IN DRUŠTVENO ŽIVLJENJE .............................................................. 29
5.3.1 Kulturne dejavnosti .................................................................................................. 29
5.3.2. Društveno delovanje ............................................................................................... 32
5.4. ENERGETSKA OSKRBA PREBIVALSTVA ............................................................. 33
1

5.5. PROMETNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ............................................ 34
5.5.1. Promet ..................................................................................................................... 34
5.5.2. Komunalne storitve ................................................................................................. 36
5.6. GOSPODARSKA DEJAVNOST.................................................................................. 37
5.6.1. Kmetijstvo in podjetništvo ...................................................................................... 38
5.6.2. Gozdarstvo .............................................................................................................. 39
5.6.3. Obrt in trgovina ....................................................................................................... 40
5.6.4. Turizem in gostinska dejavnost .............................................................................. 40

6. ZAVAROVANO OBMOČJE »NATURA 2000« V KS KAPELE ........... 42
6.1. NATURA 2000.............................................................................................................. 42
6.1.1. Biotska raznovrstnost .............................................................................................. 42
6.1.2. Direktiva o pticah .................................................................................................... 42
6.1.3. Direktiva o habitatih ............................................................................................... 43
6.2. ZAVAROVANO OBMOČJE DOBRAVA-JOVSI ...................................................... 43
6.2.1. Zavarovano območje Dobrava ................................................................................ 48
6.2.2. Zavarovano območje Naravnega spomenika Jovsi ................................................. 50

7.
VPLIV ZAVAROVANEGA OBMOČJA DOBRAVA–JOVSI NA
NAJPOMEMBNEJŠE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V KS KAPELE 52
7.1. VPLIV ZAVAROVANEGA OBMOČJA DOBRAVA–JOVSI NA KMETIJSTVO IN
GOZDARSTVO ................................................................................................................... 52
7.1.1. Velikost kmetij in lastniška struktura v Jovsih ....................................................... 53
7.1.2. Aktivnosti v sklopu projekta LIFE in pozna košnja v Jovsih ................................. 55
7.1.3. Vpliv Nature 2000 na gozdarstvo ........................................................................... 56
7.2. VPLIV ZAVAROVANEGA OBMOČJA DOBRAVA–JOVSI NA LOVSTVO ......... 57
7.3. VPLIV ZAVAROVANEGA OBMOČJA DOBRAVA–JOVSI NA TURISTIČNO
PREPOZNAVNOST KS KAPELE ...................................................................................... 59
7.3.1. Koščeva pot ............................................................................................................. 60
7.3.2. Multimedijska informacijska soba .......................................................................... 62
2

7.3.3. Izkoriščenost turističnega potenciala ...................................................................... 64
7.4. VPLIV ZAVAROVANEGA OBMOČJA DOBRAVA–JOVSI NA IZOBRAŽEVANJE
IN RAZISKOVANJE ........................................................................................................... 65

8. SMERNICE ZA SPODBUJANJE SONARAVNEGA RAZVOJA V KS
KAPELE V PRIHODNOSTI ........................................................................... 68
8.1. EKOLOŠKO KMETIJSTVO ........................................................................................ 68
8.2. TRAJNOSTNI IN EKOLOŠKI TURIZEM .................................................................. 69
8.3. SONARAVNA ENERGETSKA OSKRBA .................................................................. 71
8.4. SONARAVNA UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE .............................. 72
8.5. IZBOLJŠAVA KOMUNALNIH STORITEV .............................................................. 73

9. ZAKLJUČEK ................................................................................................ 76
10. SUMMARY .................................................................................................. 79
11. VIRI IN LITERATURA ............................................................................. 82
12. SEZNAM SLIK IN TABEL ....................................................................... 88
12.1. SEZNAM SLIK ........................................................................................................... 88
12.2. SEZNAM TABEL ....................................................................................................... 89

3

1. UVOD
Krajevna skupnost (v nadaljevanju KS) Kapele leži na vzhodu občine Brežice, tik ob meji z
republiko Hrvaško, in spada po površini med večje KS v občini. Na severu meji na KS
Bizeljsko, na jugu na KS Dobova, na zahodu pa jo omejuje KS Globoko. V občinskem merilu
izstopajo Kapele na dveh področjih, in sicer kot ena najbolj kmetijsko usmerjenih KS ter kot
ena najbogatejših KS na področju naravne dediščine. Le-to pa je potrebno ohranjati za
prihodnje generacije, zato je potrebno razvoj v KS usmeriti tako, da bo prispeval k
uravnoteženemu in kakovostnemu družbenemu razvoju in kvalitetnemu bivalnemu okolju za
prebivalstvo. Te cilje je mogoče doseči tako, da se razvoj kraja čim bolj približa sonaravnemu
regionalnemu razvoju, ki ga obravnava to diplomsko delo.
Območje Dobrava–Jovsi, ki leži v KS Kapele, je najbolj znano območje ohranjanja narave v
Spodnjem Posavju in je zaradi redkih in ogroženih vrst ter posebnih habitatnih tipov
zavarovano območje Nature 2000, in sicer z direktivo o pticah in habitatno direktivo.
To je podeželsko območje, kjer je sožitje človeka in narave predpogoj za dolgoročno
ohranjanje gospodarskih dejavnosti, predvsem tistih, ki so odvisne od naravnih virov. Ta
odnos pa je ključnega pomena tudi za preživetje in ohranjanje ugodnega stanja vrst in
habitatnih tipov ter njihovega življenjskega okolja (But, 2004). Ohranjanje biotske
raznovrstnosti je eden izmed pomembnejših ciljev sonaravnega razvoja, za dosego le-tega pa
je nujno potrebno ozaveščanje in izobraževanje ljudi, prilagajanje pritiskov ljudi na okolje in
podobno. Za sonaravni razvoj je pomemben življenjski stil, s katerim prebivalci izražajo svoj
odnos do narave in živih bitij. Tako državne institucije kot tudi lokalno prebivalstvo so nosilci
sonaravnega razvoja in imajo moč, da z uvajanjem novih življenjskih stilov, prilagojenih
varstvu narave, ohranjajo naravne danosti zavarovanega območja in ga ohranjajo za prihodnje
generacije.
Vsak prebivalec lahko z opustitvijo nesmiselnih, pogosto tudi škodljivih posegov v naravo
zmanjša negativne vplive na naravno okolje. S puščanjem starih, trohnečih dreves v gozdu
omogočimo bivanje različnim vrstam živali, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju
stabilnosti gozdov. Prav tako je pomembno tudi varovanje mokrišč, saj na ta način
povečujemo zadrževanje vode v pokrajini, to pa pripomore k zmanjšanju poplav ter povečanju
vlage v zraku v sušnih mesecih, hkrati pa se ohranja življenjski prostor ogroženih vrst. Temelj
sonaravnosti je torej etika, pri kateri je na prvem mestu medsebojno spoštovanje, skrb za
druga živa bitja, prihodnje generacije in za Zemljo, ki je naše življenjsko okolje. Da se bo
določeno območje razvijalo v skladu z načeli sonaravnosti, je torej potrebno spremeniti
življenjski stil prebivalstva. Namesto vse večjega potrošništva in materialnih dobrin se je
potrebno odločati za zmerno blaginjo, namesto intenzivnega kmetijstva je potrebno uvajati
naravi prijazne načine kmetovanja, povečati število ekoloških kmetij, na področju prometa pa
povečati delež potnikov v javnem prometu in zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov. Na tak
način lahko vsak posameznik pozitivno prispeva k sonaravnemu razvoju domačega kraja
(Agenda 21 za Slovenijo …, 2013).
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1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE
Namen diplomskega dela je ovrednotiti fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti
KS Kapele z vidika možnosti spodbujanja bolj sonaravnega razvoja, ugotoviti vplive
zavarovanih območij na gospodarsko dejavnost ter predlagati smernice prihodnjega
sonaravnega razvoja na obravnavanem območju.

Cilji diplomskega dela so:
Ø predstaviti osnovne geografske značilnosti KS Kapele,
Ø funkcijsko ovrednotiti fizičnogeografske značilnosti obravnavanega območja,
Ø funkcijsko ovrednotiti družbenogeografske značilnosti obravnavanega območja,
Ø predstaviti zavarovana območja Nature 2000 v KS Kapele,
Ø analizirati vpliv zavarovanih območij na gospodarsko dejavnost v Kapelah,
Ø na osnovi pridobljenih informacij in ugotovitev predlagati smernice za prihodnji
sonaravni razvoj Kapel.

Preučitev v diplomskem delu se osredotoča na preverjanje treh hipotez:
1. Naravno okolje v KS Kapele je dobro ohranjeno in nudi dobre možnosti za hitro
uvajanje sonaravnega razvoja, saj ima velik ekološki, kmetijski in turistični potencial.
2. Največjo oviro pri sonaravnem razvoju območja predstavlja intenzivna kmetijska
dejavnost in premajhen interes za ekološko kmetovanje.
3. Največji potencial za sonaravni razvoj v KS Kapele predstavljajo zavarovana
območja.

1.2. METODE IN TEHNIKE DELA
Izdelava diplomskega dela je potekala v več delovnih fazah. Izbiri teme je sledil pregled
strokovne literature, virov, kartografskega in ostalega gradiva ter oblikovanje ciljev in
hipotez. Pri pisanju diplomskega dela je prevladovalo kabinetno delo, terensko delo pa je
obsegalo zbiranje informacij na terenu in fotografiranje. Večino podatkov sem dobila iz knjig
in spletnih virov. Ker je območje, ki sem ga preučevala v diplomskem delu, prostorsko
majhnega obsega, je bilo iskanje literature včasih precej oteženo, saj je večina statističnih
podatkov dostopna na ravni Občine Brežice in manj na ravni KS. Zato sem nekaj podatkov
pridobila tudi tako, da sem se osebno obrnila na posameznike in institucije, ki so mi
posredovali iskane informacije (Komunala Brežice, Občina Brežice, Statistični urad
Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), ustni viri…). V diplomskem delu sem najprej na
5

kratko povzela zgodovinski razvoj sonaravnega razvoja in opredelila pojem. Nato pa sem v
naslednjih dveh poglavjih predstavila fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti
KS Kapele. Nekatere med njimi sem zaradi ponazoritve predstavila tudi kartografsko. Sledi
poglavje, ki vsebuje osnovne informacije o Naturi 2000 kot ključnem dejavniku varovanja
narave, nato pa sem predstavila območji v KS Kapele, ki sta zavarovani z direktivama Nature
2000. KS Kapele je podeželsko območje, kjer so prisotne tradicionalne gospodarske
dejavnosti. V naslednjem poglavju sem zato podrobneje raziskala, kakšne omejitve
predstavljajo zavarovana območja za najpomembnejše gospodarske panoge kot so kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in druge. Kljub temu, da varovanje narave na prvi pogled predstavlja
predvsem omejitve, pa je takšna območja z malo iznajdljivosti in znanja mogoče spremeniti v
zanimive turistične točke. Zato sem raziskala tudi turistične potenciale v KS Kapele. Na
koncu sem v obliki smernic povzela vse pomanjkljivosti, ki sem jih opazila pri preučevanju
območja in predlagala, kaj bi bilo v prihodnosti dobro spremeniti, da bi bil razvoj KS bližje
sonaravnemu. V zaključku diplomskega dela sem podala sklepne misli in ovrednotila
zastavljene hipoteze.
Osnovni raziskovalni pristop v diplomskem delu je regionalnogeografski, kar pomeni, da je
predmet proučevanja geografsko okolje. Geografsko okolje je rezultat kompleksnih povezav
med naravo in človekovimi dejavnostmi, ki se medsebojno prepletajo in tvorijo pokrajinske
sisteme, ki jih je mogoče prostorsko in časovno proučevati (Plut, 2004).
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila funkcijski regionalnogeografski modelni pristop
(slika 1), za katerega je značilen sintezni pristop proučevanja regionalnih sestavin in povezav
pri antropogeno povzročenemu preoblikovanju regije oz. pokrajine. Zaradi tesnih zvez in
medsebojnega součinkovanja med fizičnogeografskimi in družbenogeografskimi sestavinami
okolja je geografsko okolje potrebno obravnavati kot enotni sistem, in sicer kot naravno
okolje z antropogenimi sestavinami. Vključuje tudi fizičnogeografske, termodinamične,
ekosistemske, socialno-ekološke in pokrajinsko ekološke vsebine in pristope, ki dodatno
poudarjajo pokrajinsko soodvisnost in medsebojno součinkovanje v sistemu človek-okolje
(Plut, 2004).
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Slika 1: Shematski prikaz metodološkega modela

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2014.
7

2. ZGODOVINSKI RAZVOJ IN OPREDELITEV POJMA SONARAVNI
RAZVOJ
»Sonaravni« oz. »trajnostni« razvoj je pojem, s katerim so se veliko ukvarjali že v preteklosti.
V 18. stoletju so ga povezovali z gozdarstvom, v 20. stoletju pa so ga vpeljali tudi v ribištvo.
Njegov namen je bil nadzorovati dejavnosti na način, da poraba ne bi presegala sposobnosti
obnavljanja naravnih virov (Vintar, 2003).
Pomembna prelomnica pri razvoju okoljevarstva in tudi sonaravnega razvoja je leto 1972.
Tega leta je v Stockholmu na Švedskem potekala konferenca Združenih narodov (v
nadaljevanju ZN) o človekovem okolju. Glavni sklep te konference je bila Deklaracija o
človekovem okolju, ki je postavila temelje zakonodajnemu in institucionalnemu urejanju
varstva okolja (Vintar, 2003).
Leta 1980 je o sonaravnem razvoju kot pojmu razpravljalo Mednarodno združenje za varstvo
narave in naravnih virov. V Svetovni strategiji za zaščito narave so zapisali, da mora
sonaravni razvoj poleg ekonomskih upoštevati tudi socialne in ekološke dejavnike. V
ospredju je bilo varstvo narave, a je ta ugotovitev pomenila povezovanje med okoljem, družbo
in gospodarstvom (Vintar, 2003).
V literaturi najdemo precej različnih opredelitev tega pojma, saj zanj še vedno ne obstaja
enotna definicija. Različni avtorji in organizacije pojem različno opredeljujejo. S časom so se
tako izoblikovale različne interpretacije in prevodi.
Pojem se je v svetovnem merilu končno uveljavil leta 1987, in sicer v poročilu Naša skupna
prihodnost (Plut, 1998). V tem delu je Brundtlandina komisija oz. Svetovna komisija za
okolje in razvoj zapisala še danes najpogosteje citirano definicijo, ki je naslednja: "Trajnostni
razvoj je takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal
možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam" (Trajnostni razvoj …,
2013).
Eden najpomembnejših mejnikov pa je konferenca v Rio de Janeiru, ki je potekala od 3. do
14. junija 1992. Udeležile so se je vlade 172 držav ter ogromno nevladnih organizacij in
ostalih obiskovalcev. Konferenca je svetu sporočila, da morata skrb za okolje in skrb za
trajnostni razvoj postati odgovornost celega sveta na mednarodni ravni. Na konferenci je bilo
sprejetih več dokumentov, katerih naloga je bila usmerjati in spodbujati trajnostni razvoj v
svetu. Najpomembnejši sklep pa je sprejem Deklaracije o okolju in razvoju (t.i. Rio
deklaracija). Sklepni dokument konference je Agenda 21. V njej so opredeljeni glavni
okoljski problemi sodobnega sveta, vsebuje pa tudi priporočila za zmanjšanje negativnih
vplivov na okolje. Bistvo Agende 21 je zavedati se problemov tedanjega časa in se pripraviti
na izzive v 21. stoletju. Poudarja, da je trajnostni razvoj na prvem mestu odgovornost
posameznih vlad in da se morajo države med seboj povezati v mednarodno sodelovanje preko
različnih organizacij (kot npr. ZN), hkrati pa je treba k sodelovanju spodbujati tudi širšo
javnost in nevladne organizacije. Kot odgovor na dejstvo, da se Slovenija v prehodnem
obdobju oddaljuje od modela trajnosti, je nastal projekt nevladnih organizacija Agenda 21
tudi za Slovenijo (Agenda 21 za Slovenijo …, 2013).
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Junija 1997 se je v New Yorku sestala Generalna skupščina ZN. Njen namen je bil pregledati
in oceniti izvajanje Agende 21 ter ostalih sklepov sprejetih na konferenci v Riu 1992.
Ugotovitve so bile veliko razočaranje, saj se države niso držale dogovorov. Tako so v New
Yorku še enkrat potrdili Agendo 21 ter načela iz Ria in se ponovno dogovorili za globalno
partnerstvo. Z namenom, da bi ponovno preverili uresničevanje ciljev sprejetih leta 1992, se
je svetovni vrh ponovno sestal septembra 2002 v Johannesburgu. Rezultati so bili razočaranje,
saj so ugotovili, da svet ni dosegel načrtovanega napredka na področju sonaravnega razvoja
ter da sta se revščina in degradacija okolja v zadnjih desetih letih še povečali. Na konferenci
so sprejeli nove, manj obsežne cilje in načrte, katerim je manjkala predvsem časovna
opredelitev in konkretnost (Vintar, 2003).
Zadnja konferenca ZN o trajnostnem razvoju (t.i. Rio + 20) je bila leta 2012 v Riu de Janeiru.
Glavna področja te konference so bila: zeleno gospodarstvo kot eden izmed modelov za
doseganje trajnostnega razvoja, izkoreninjenje revščine, opolnomočenje žensk kot nujen
prispevek k trajnostnemu razvoju, čimprejšnja operacionalizacija Ciljev trajnostnega razvoja
in podobno. Zaključni dokument te konference, imenuje se »Prihodnost, ki jo hočemo« ("The
Future We Want"), je politična izjava, ki podaja ključne smernice za nadaljnji trajnostni
razvoj. Sprejetje tega dokumenta je skupaj z drugimi članicami EU podprla tudi Slovenija in
se s tem obvezala, da si bo prizadevala izvesti sprejeta določila (Zaključila se je …, 2012).
Slovenija ni sprejela svoje strategije trajnostnega razvoja, tako zanjo velja strategija EU z
naslovom »Trajnostni razvoj Evrope za boljši svet«, ki izpostavlja dolgoročno vizijo
premožnejše in pravičnejše družbe z boljšo kakovostjo življenja v bolj kakovostnem okolju,
kot gonilno silo institucionalnih reform in sprememb v obnašanju podjetij in potrošnikov.
Hkrati pa Slovenijo na bolj trajnostno pot usmerjajo domači razvojni dokumenti.
Najpomembnejši med njimi je Strategija razvoja Slovenije, ki se izhajajoč iz načel in ciljev
trajnostnega razvoja razglaša tudi za strategijo trajnostnega razvoja. Njen dolgoročni cilj je
izboljšanje blaginje vsakega posameznika, za dosego katerega bi bilo potrebno preseči
povprečno gospodarsko razvitost EU na eni strani ter zmanjšati socialna in okoljska tveganja
na drugi strani (Vintar Mally, 2009).
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3. GEOGRAFSKI ORIS KAPEL
KS Kapele se nahaja v JV Sloveniji, na vzhodnem robu občine Brežice tik ob meji z
Republiko Hrvaško. Sestavljena je iz sedmih vasi, in sicer: Kapele, Vrhje, Podvinje,
Jereslavec, Župelevec, Slogonsko in Rakovec. Središčna obcestna vas Kapele je dobila ime po
treh kapelah, oziroma cerkvah. Na severu Kapele mejijo s KS Bizeljsko, na zahodu s KS
Globoko, na jugu s KS Dobova in na vzhodu z Republiko Hrvaško. Najnižja točka KS (mejni
prehod Rakovec) leži na 149 m nadmorske višine, najvišja točka (osrednji trg v Kapelah) pa
na 222 m nadmorske višine (Geopedia …, 2013).
Slika 2: Krajevna skupnost Kapele

Vir: Geopedia…, 2013.
KS Kapele obsega sleme Kapelskih goric, ravninski svet ter predele, ki se na vzhodu spuščajo
proti reki Sotli. Območje KS meri 18 km2, naseljeno je s 320 hišami in 1142 prebivalci
(SURS, 2013). Od občinskega središča, mesta Brežice, je krajevna skupnost Kapele oddaljena
približno 10 km.
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Na vzhodnem delu je 460 ha velika poplavna ravnica Jovsi, ki je zaradi izjemnega
florističnega, ornitološkega ter pokrajinskega pomena zavarovana kot naravni spomenik. Na
zahodnem delu pa Kapele obdajajo nižinski gozdovi Dobrave (O Kapelah …, 2013).
V vasi Rakovec se nahaja tudi lokalno pomemben maloobmejni prehod z republiko Hrvaško.
Kljub vstopu Hrvaške v Evropsko unijo je za prehod meje v Rakovcu še vedno potrebna
maloobmejna prepustnica.
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4.
FUNKCIJSKO
VREDNOTENJE
FIZIČNOGEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI Z VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA
4.1. GEOLOŠKA ZGRADBA
Slika 3: Geološka zgradba Kapel

KS Kapele leži na vzhodnem obrobju Krške kotline oziroma na zahodnem obrobju Panonske
kotline, ki je bila v pleistocenu zalita z morjem. V Panonsko morje so se odlagale terciarne in
kvartarne usedline, kot so glina, prod, melj, grušč, konglomerat in breča. Sredi pliocena, pred
približno 4 milijoni let, se je morje umaknilo iz vzhodnega dela Krške kotline (Slovenija:
pokrajine in ljudje, 1999).
Skozi območje KS Kapele poteka Obsoteljski prelom, ki je nastal v holocenu in se razteza od
Bizeljskega do Kapelskih goric. Prelom je še vedno tektonsko aktiven (Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1999).
Kapelske gorice so v jedru zgrajene iz terciarnih kamnin, prekrite pa so s pleistocensko
ilovico. Uravnan vrhnji del na n.v. 220–225 m je ostanek stare Brežiške ravnine, ki je
kljubovala erozijskemu delovanju Save in Sotle. Obdaja jo približno 30 m nižja terasa, ki
preko strmih pobočij preide v dno doline Sotle na vzhodu in Dobravo na zahodu (Cigale,
Kladnik, Mihevc, 2006).
Matična podlaga v KS Kapele je zaradi majhnosti obravnavanega območja precej enostavna.
Prisotne so le štiri vrste kamnin in vse so nastale v kenozoiku. Večji del obravnavanega
območja je zgrajen iz proda kislih kamnin, peska in gline, nastalih v pliocenu, najmlajšem
obdobju terciarja, ko se je morje v celoti umaknilo z območja Slovenije. Sleme Kapelskih
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goric ter ozek pas v vaseh Vrhje in ob reki Sotli v Jereslavcu so zgrajeni iz neogenskih plasti
peska, peščenih in glinenih laporjev ter glin. Najmlajšega nastanka so uravnana območja ob
reki Sotli, ki so bila izoblikovana s pomočjo aluvialnih nanosov proda, peska in gline
omenjene reke in potokov, ki so prisotni v tem nižinskem delu KS Kapele. V zgornjem delu
prevladujejo glina in drobni peski, v nižjih plasteh pa je prod pomešan z drobci gline in peska.
Območje zahodno od ceste Župelevec–Vrhje in del Dobrave pa sta zgrajena iz glinastega
melja (Šikić, Basch, Šimunić, 1979).
Kamninska zgradba odločilno vpliva tako na naravne kot tudi na družbene pojave v pokrajini.
To območje gradijo mlade sedimentne kamnine, zato tukaj ne najdemo rudnih nahajališč. Na
uravnanih območjih ob reki Sotli so peščeni in prodnati sedimenti omogočili uspešen razmah
kmetijstva, hkrati pa so ti predeli pomembni tudi z vidika podtalnice. Gričevnati predeli
Kapelskih goric, zgrajeni iz laporja in peskov, nudijo ugodne naravne pogoje za razvoj
vinogradništva in sadjarstva, ki sta v veliki meri prisotna na obravnavanem območju.
Vinogradi se najpogosteje nahajajo na predelih s terciarnimi kamninami, kot so: kremenovi
peščenjaki, laporovci in litovski apnenci. Največji delež vinogradov se nahaja na prsti, nastali
na lapornati matični osnovi (Nemanič, 2004).
4.2. RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Relief je pokrajinski element, ki daje pokrajinam poseben značaj in je poleg geološke zgradbe
najpomembnejši pokrajinski element, saj z nadmorsko višino, naklonom površja, ekspozicijo
in izoblikovanostjo odločilno vpliva na druge, tako naravne kot družbene prvine, določa
prometnice, vpliva na lego in obliko naselij in podobno (Ogrin, Plut, 2009).
Slika 4: Karta nadmorskih višin KS Kapele
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Za KS Kapele je značilen rečno-denudacijski relief. Le-ta je značilen za predele Slovenije, ki
so zgrajeni iz vododržnih kamnin in kjer prevladuje površinski odtok vode. Poznamo dve vrsti
tega reliefa: destrukcijski in akumulacijski. Za destrukcijski rečno-denudacijski relief, ki je
rezultat erozije in denudacije, je značilno prepletanje dolin in vmesnih slemen. Za
akumulacijski rečno-denudacijski relief pa je značilno, da nastane z akumulacijo gradiva, ki
ga prenesejo reke. Oba tipa reliefa, ki sta z vidika poselitve, gospodarstva, infrastrukture in
intenzivnih oblik kmetijske rabe prostora najpomembnejša tipa reliefa pri nas, sta prisotna na
obravnavanem območju (Ogrin, Plut, 2009).
Območje KS sestavlja ravninski svet ob reki Sotli, iz katerega se dviguje sleme Kapelskih
goric, ter vmesni predeli, ki se spuščajo iz gričevnatega v ravninski svet.
Nadmorska višina, ki odločilno vpliva na razporeditev naselij in kmetijstva, se giblje od
149 m pri mejnem prehodu v vasi Rakovec do 222 m na osrednjem trgu v Kapelah. Višinska
razlika med najvišjo in najnižjo točko torej znaša 73 m, kar je bistveno manj od slovenskega
povprečja, ki znaša 557 m (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999) in priča tudi o majhni reliefni
energiji območja.
Za poselitev so najugodnejši višji predeli na slemenu, kjer živi največji delež prebivalstva.
Vzhodna prisojna pobočja so ugodna za vinogradništvo in sadjarstvo, zahodno pobočje pa se
spušča proti gozdu Dobrava. V vzhodnih ravninskih predelih prevladuje intenzivna kmetijska
dejavnost in na tem območju je tudi večji delež kmečkega prebivalstva.

4.3. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Območje KS Kapele leži na obrobju Panonske kotline, za katero je značilno zmerno celinsko
podnebje vzhodne Slovenije oz. subpanonsko podnebje s toplimi poletji in hladnimi zimami.
Spomladanske temperature so približno enako kot jesenske, oziroma celo nekoliko višje
(Ogrin, Plut, 2009).
Povprečna letna temperatura zraka je od 8 do 10 ºC, povprečna januarska temperatura od –2
do 0 ºC, povprečna julijska pa od 18 do 20 ºC. Najvišje povprečne temperature ima avgust, in
sicer 19,4 ºC, najnižje pa so januarja, ko znaša povprečna temperatura –1,3 ºC (Hudoklin,
2007). V primerjavi z ostalo Slovenijo je padavin malo: od 800 do 1000 mm letno, saj so
zračne gmote, ki pridejo nad to območje, že precej izsušene (Ogrin, Plut, 2009).
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Slika 5: Klimogram za merilno postajo Bizeljsko (179 m)

Vir podatkov: Klimatski podatki za meteorološke postaje v Sloveniji 1961–1990.

Klimogram (slika 5) je izdelan iz podatkov za meteorološko postajo sosednje KS Bizeljsko.
Podatki prikazujejo, da so padavine skozi celo leto sorazmerno enakomerno razporejene. Ni
izrazitih viškov in nižkov, kar kaže na celinski padavinski režim, za katerega je značilno, da
pade največ padavin v poletnih mesecih (junij – 121,1 mm), opazen pa je tudi sekundarni,
jesenski višek (november – 106,2 mm). Najmanj padavin pade v zimskih mesecih. Povprečna
količina padavin na leto znaša 1059 mm (Klimatski podatki za meteorološke postaje v
Sloveniji 1961–1990).
Nad območjem subpanonske Slovenije se pozimi pogosto razširi sibirski anticiklon, ki prinaša
hladen suh zrak in takrat se to območje močno ohladi. Poleti pa se nad ta del Slovenije razširi
azorski anticiklon s toplim in suhim zrakom, zato so poletja sončna in vroča. Zaradi prehodov
ciklonov s frontami in padavinami ter anticiklonov z jasnim in suhim vremenom, je predvsem
spomladi in jeseni vreme spremenljivo. Čeprav so za subpanonsko Slovenijo značilna daljša
obdobja s suhim zrakom, imajo ti predeli Slovenije zaradi konvekcijskih padavin poleti še
vedno ugodne pogoje za rast kulturnih rastlin (Rakovec, Vrhovec, 2000).
Z vidika kmetijstva je primarni višek poleti zelo ugoden, saj ugodno vpliva na rast poljščin.
Precej manj ugodno pa je dejstvo, da v tem času padajo večinoma konvekcijske padavine in je
kmetijski pridelek pogosto prizadet zaradi močnih neviht s točo (Ogrin, Plut, 2009).
Slemenski del KS je spomladi in jeseni v območju termalnega pasu, torej nad hladnim
inverznim zrakom, ki prekriva Jovse ter celotno dolino Sotle. Naselja, ki ležijo v nižjih
predelih KS, v t.i. pasu inverzije, imajo zaradi nižjih temperatur, večje nevarnosti pozebe,
zamegljenosti in večje vlažnosti manj ugodne pogoje za kmetijstvo. V teh predelih gojijo
podnebno manj občutljive kulturne rastline. Termalni pas je eden podnebno najugodnejših
predelov Slovenije in izjemno pomemben za kmetijstvo. Zanj je značilno, da so povprečne
zimske temperature nekoliko višje kot v dolini, poleti, ko se doline močno ogrejejo, pa je
ravno obratno. V vaseh, ki ležijo v višjih predelih KS, torej v termalnem pasu, so odlični
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pogoji za kmetijstvo, zlasti vinogradništvo, sadjarstvo in gojenje podnebno občutljivejših
kulturnih rastlin. Ta pas je tudi najgosteje naseljen.
Slika 6: Temperaturna inverzija v Jovsih

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2014.

4.4. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Območje KS Kapele pripada porečju reke Save. Vode iz območja Jovsov se stekajo v
obmejno reko Sotlo, potoki, ki izvirajo v Dobravi, pa v manjšo reko Gabernico. Obe reki se
nato kot leva pritoka izlivata v reko Savo. Na obravnavanem območju so prisotni naslednji
vodotoki: reka Sotla in potoki Šica, Jereslavski jarek, Slogonski jarek, Ribjek, Črni potok,
Ribjenk, Virje in Negot (Geopedia …, 2013).
Reka Sotla, ki teče bo skrajnem vzhodnem robu KS, je najpomembnejši vodotok na
obravnavanem območju. Je obmejna reka in hkrati naravna meja med Slovenijo in Hrvaško.
Od izvira na južnem delu Maclja pri Rogatcu do izliva v reko Savo v vasi Drenje Brdovečko
meri približno 90 km, njeno zelo razvejano porečje pa je veliko 581 km 2. Del reke, ki teče
skozi obravnavano območje, je bil reguliran po drugi svetovni vojni, tok reke je uravnan,
severno od vasi Rakovec ob strugi najdemo tudi ostanke mrtvih meandrov (Hudoklin, 2007).
Reka ima dežno–snežni režim, njen primarni višek je spomladi (marec), sekundarni pa jeseni
(november), medtem ko je primarni nižek poleti (avgust), sekundarni pa pozimi (januar).
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Srednji letni pretok reke Sotle, izmerjen v vasi Rakovec, znaša 8,8 m3/s (Slovenija: pokrajine
in ljudje, 1999).
Potok Šica ter Jereslavski in Slogonski jarek so desni pritoki reke Sotle, za katere je značilno,
da imajo plitko, neoblikovano in mestoma povsem zaraščeno strugo. Le Šica je bila regulirana
in zato je del njene struge nekoliko bolj uravnan (Hudoklin, 2007).
S hidrološkega vidika uvrščamo območje Dobrava–Jovsi med mokrišča. Ob reki Sotli
prevladujejo sezonska močvirja s poplavnimi travniki, za Dobravo pa so značilni sezonsko
poplavljeni gozdovi. Za območje Jovsov je značilna visoka podtalnica, ki v kombinaciji s
slabo prepustno, glineno matično podlago, povzroča zastajanje površinskih voda, zlasti v času
intenzivnega jesenskega deževja ali spomladanskega taljenja snega. Po drugi svetovni vojni,
ko so regulirali reko Sotlo, se je občutno zmanjšal vpliv poplavnih voda. Le-te so v preteklosti
v celoti poplavljale Jovse, danes pa je poplavljenih predelov precej manj. Vodo iz ravnine
odvaja regulirana Šica in več manjših odvodnih jarkov. Ostanki nekdanjih rečnih meandrov se
danes uporabljajo kot ribnik za race ter kot učna mlaka, ki je sestavni del Koščeve poti
(Hudoklin, 2007).
Za območje nižinskega poplavnega gozda Dobrave je značilno zastajanje površinske vode kot
posledica neprepustne glinene podlage ter slabe odtočne sposobnosti na uravnanem površju.
Potoki, ki odvajajo površinsko vodo iz Dobrave, so naslednji: Ribjek, Ribjenk, Virje, Negot in
Črni potok. Vsi omenjeni potoki izvirajo v Dobravi, njihov pretok je odvisen od padavin, so
kratkotrajni in se stekajo v Gabernico ali Negot ter kasneje v reko Savo (Hudoklin, 2007).
Podatki kažejo, da so vodotoki v KS Kapele v dokaj dobrem ekološkem stanju. Ob meritvah
kakovosti površinskih voda v letu 2010 je bilo ekološko stanje reke Sotle po različnih
modulih (saprobnost, trofičnost, hidromorfološka spremenljivost, kakovost glede na posebna
onesnaževala), s pomočjo katerih se meri kakovost voda, v zgornjem toku, na merilnem mestu
Rogaška Slatina, ocenjeno kot zmerno oziroma dobro, glede na onesnaženost s posebnimi
onesnaževali pa kot dobro. V spodnjem toku (Rakovec v KS Kapele) se samočistilne
spodobnosti reke nekoliko izboljšajo in zato je tudi ocena kakovosti voda nekoliko boljša. V
primerjavi z zgornjim tokom je v spodnjem toku po vseh ocenah kakovost voda za razred
boljša, slabše je ocenjena le kakovost voda glede na posebna onesnaževala (Cvitanič in sod.,
2012).
Vodotoki KS Kapele se ne uporabljajo za samooskrbo vaščanov, prav tako nimajo
rekreacijske ali turistične vloge. V preteklosti, ko je bila reka Sotla manj onesnažena, je imela
pomembno rekreacijsko vlogo (kopanje v poletnih mesecih), medtem ko danes nima več
takšnega statusa. Sotla ima občasno, predvsem v sušnih poletnih mesecih namakalno vlogo,
saj vodo iz reke uporabljajo nekateri kmetje za zalivanje vrtov in njivskih površin.
4.5. PEDOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Različni tipi prsti nastanejo kot posledica skupnega delovanja različnih pedogenetskih
dejavnikov, kot so matična podlaga, podnebje, reliefne značilnosti, hidrološke značilnosti ter
tudi organizmi, človek in čas (Lovrenčak, 1994).
Ob reki Sotli prevladuje obrečna prst, natančneje evtrični fluviosol. Gre za razvito prst na
naplavnih ravnicah, ki jo gradijo finejši delci in humus. Nekoliko večji del KS gradijo
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oglejene prsti, in sicer evtrični in distrični glejsoli. Gre za vlažne, s talno vodo nasičene prsti.
Evtrični glejsol je prisoten na severovzhodnem in jugovzhodnem delu KS, distrični glejsol pa
je značilen za skrajni zahodni rob obravnavanega območja (Ogrin, Plut, 2009).
Največji del KS gradijo psevdogleji, in sicer distrični planosol. To so prsti, ki nastanejo na
ravnem reliefu s sezonsko zasičenostjo z vodo, ki jo povzroča slaba prepustnost v globljih
horizontih (Geopedia …, 2013).
Osrednji, slemenski del, ki je najgosteje poseljen, prekrivajo prsti, ki so na obravnavanem
območju kmetijsko najprimernejše. Gre za evtrično rjavo prst oziroma evtrični kambisol. Prst
prevladuje na bazičnih in nevtralnih kamninah in vsebuje veliko hranil, zato spada med
kmetijsko najprimernejše prsti v Sloveniji (Ogrin, Plut, 2009).
Posamezni tipi prsti imajo pomemben vpliv na poselitev in gospodarsko usmerjenost
posameznih delov KS. Na območjih, kjer so prsti primernejše za kmetijstvo, je že v
preteklosti prišlo do zgostitve prebivalstva in takšna poselitev se je ohranila vse do danes. Na
tem območju je zaradi ugodnih pogojev prisotno predvsem poljedelstvo. Žal pa je zaradi
posegov v naravo, predvsem novogradenj, gradnje cestne infrastrukture in opuščanja
kmetijstva v tem delu KS vse več posegov v okolje, kar je z vidika sonaravnosti negativno,
hkrati pa s tem izginjajo kvalitetna kmetijska zemljišča. Območja prsti, ki so manj primerne
za kmetijstvo, so večinoma porasla z gozdom, travniki in pašniki, zato je na teh območjih bolj
prisotna živinoreja.
Slika 7: Pedogeografska karta KS Kapele
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4.6. BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Največja sklenjena gozdna površina na območju KS je gozd Dobrava, ki je z vegetacijskega
vidika zelo pomemben, saj je, poleg Krakovskega gozda, zadnji ohranjen večji sestoj
nižinskega gozda doba in belega gabra ob reki Savi (Hudoklin, 2005).
Gozdovi v Sloveniji zavzemajo približno 60 % površja. Od tega je le 2 % nižinskih poplavnih
gozdov, ki jih najdemo ob večjih vodotokih (Poročilo …, 2012). Najpogostejša oblika
nižinskega poplavnega gozda so združbe doba in belega gabra, ki pri nas predstavljajo le okoli
1,3 % celotne površine gozdov (Čater, 2002, str. 14). Omenjeni drevesni vrsti prekrivata 70 %
območja Dobrave, na manjšem območju so nasadi črne jelše (Alnetum glutinosae) (3 %) in
iglavcev (6 %), preostanek pa so bukovi gozdovi. Ob počasi tekočih vodah v Dobravi se
pojavlja tudi združba velikega jesena (Fraxinus excelsior). Na severozahodnem delu Dobrave
je tudi ribnik, ob katerem se je razvila obvodna vegetacija, na otočkih pa so se razvili različni
močvirski sestoji (Hudoklin, 2005).
Na območju Dobrave, predvsem na njenem obrobju, so številni mokrotni travniki z značilno
vegetacijo, kjer prevladujejo vlagoljubne rastline, kot so: rušnata mastnica (Deschampsia
caespitosa), poletni veliki zvonček (Leucojum aestivum), bledi šaš (Carex pallescens), dobro
pa sta razviti obrečno steblikovje in steblikovje drugih vlažnih rastišč. V Dobravi najdemo
tudi nekaj ogroženih rastlinskih vrst, in sicer: navadna božja milost (Gratiola officinalis),
močvirska ludvigija (Ludwigia palustris), kukavica (Orchis palustris), navadni objed
(Succisella inflexa) in druge (Hudoklin, 2005).
Slika 8: Hrast dob

Vir: Mersh, 2008.
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Glavno in najpomembnejšo vlogo na področju živalskega sveta v KS Kapele, še posebej na
območju Nature 2000 imajo ptice.
Zabeleženih je bilo 64 pretežno gozdnih vrst ptičev, od tega 54 vrst gnezdilk. Na območju
Dobrave je najpomembnejši srednji detel (Dendrocopos medius), v Jovsih pa kosec (Crex
crex). Med pomembnejše vrste ptičev v Dobravi sodijo tudi črna štorklja (Ciconia nigra),
golob duplar (Columba oenas) in sova kozača (Strix uralensis). Območje Dobrava – Jovsi
nudi ugodne življenjske pogoje tudi 14 vrstam dvoživk, ki so uvrščene na Rdeči seznam
ogroženih dvoživk v Sloveniji. Najpomembnejši med njimi so križanci nižinskih in hribskih
urhov (Rana arvalis) (Hudoklin, 2005).
Slika 9: Srednji detel (Dendrocopos medius)

Vir: Bernard, 2010.
Slika 10: Kosec (Crex crex)

Vir: Blake, 2006.
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Poleg ptic in dvoživk v Dobravi živijo tudi gozdne živali, in sicer srna (Capreolus capreolus),
navadni jelen (Cervus elaphus), divji prašič (Sus scrofa), lisica (Vulpes vulpes), jazbec (Meles
meles), poljski zajec (Lepus europaeus), navaden polh (Glis glis), fazan (Phasianus colchicus),
jež (Erinaceinae), veverica (Sciurus vulgaris) itd. Vsaka izmed teh živali ima svojo nalogo in
skupaj s ptiči, žuželkami in rastlinami skrbi za to, da življenje poteka v ravnovesju.
Biogeografske značilnosti na območju KS Kapele so z vidika sonaravnega razvoja ugodne, saj
sodi med bolj gozdnate KS v občini Brežice. Velika površina gozdov omogoča rabo lesne
biomase, ki je trenutno najpomembnejši obnovljivi vir energije v Sloveniji (Ogrin, Plut,
2009). S tem se zmanjšuje onesnaževanje okolja, ki bi ga sicer povzročila raba fosilnih goriv.
Gozd Dobrava opravlja pomembne gospodarske, ekološke in socialne funkcije ter dviguje
kvaliteto življenja prebivalcev v KS Kapele. Pomemben pokazatelj ohranjenosti narave in
kvalitetnega življenjskega okolja pa so tudi redke, ogrožene vrste ptičev, ki so tukaj našle
svoje življenjski prostor.
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5. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI Z VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA
5.1. NASELJA V KS KAPELE
KS Kapele je sestavljena iz sedmih vasi, in sicer: Kapele, Vrhje, Župelevec, Slogonsko,
Jereslavec, Podvinje in Rakovec, v katerih živi 1142 prebivalcev. To znaša 5,89 %
prebivalstva celotne občine Brežice (Splošni podatki …, 2013). Med omenjenimi vasmi po
številu prebivalstva izstopa naselje Kapele z 236 prebivalci, najmanj prebivalcev pa ima
naselje Rakovec, v katerem prebiva 57 prebivalcev (Število prebivalcev …, 2013). Po tipu
naselij prevladujejo obcestna naselja, izstopa le vas Rakovec, gručasto naselje na nizki terasi
na desnem bregu reke Sotle.
Tabela 1: Tipi naselij v KS Kapele
Naselje
Tip naselja
Obcestno središčno naselje z gručastim jedrom
Kapele
Razloženo, delno obcestno naselje
Vrhje
Obcestno naselje
Župelevec
Razloženo, delno obcestno naselje
Slogonsko
Razloženo, delno obcestno naselje
Jereslavec
Obcestno naselje
Podvinje
Gručasto naselje
Rakovec
Vir: Cigale, Kladnik, Mihevc, 2006.

Zaselki
/
Lastine
/
/
Dvor, Bregansko, Zvratne
Ravne
/

Naravni in družbeni dejavniki so vplivali na to, da v večini naselij KS Kapele prevladuje
razložena poselitev, nekoliko bolj zgoščena je le v slemenskem delu naselja Kapele. Z vidika
spodbujanja sonaravnega razvoja je razložena poselitev ugodna, saj so posledično pritiski na
okolje razpršeni in manj intenzivni. Negativna posledica takšne poselitve pa je težja izgradnja
infrastrukture, kot npr. kanalizacije, javne razsvetljave in podobno.

5.2. ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA
5.2.1. Gostota poselitve

Površina KS Kapele znaša 18,3 km2, gostota poselitve pa je 62,4 prebivalca na km2 (v
nadaljevanju preb/km2), kar je v primerjavi s povprečjem Slovenije (101,6 preb/km2) ali
občine Brežice (90,6 preb/km2) podpovprečno (Število prebivalcev …, 2013). To je z vidika
sonaravnosti ugodno, saj je okolje manj obremenjeno in posledično bolje ohranjeno, hkrati pa
je več prostora namenjenega za kmetijske površine, kar pozitivno vpliva na pridelavo hrane in
tako izboljšuje samooskrbo prebivalstva. Po površini največja vas v KS je Župelevec, katere
velikost znaša 6 km2, a je hkrati najredkeje poseljena (34,4 preb/km2). Najmanjše pa je naselje
Rakovec, katerega površina meri le 1 km2, gostota poselitve pa je 57,4 preb/km2 (Število
prebivalcev …, 2013). Najgosteje naseljen je osrednji slemenski del KS, predvsem vasi
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Kapele in Vrhje. Gostota poselitve se od tu zmanjšuje proti vzhodnim in zahodnim predelom
KS (slika 11).

Tabela 2: Gostota poselitve in povprečna velikost gospodinjstev v KS Kapele v letu 2013
Naselje

Površina (km2)

2,0
Kapele
1,1
Vrhje
6,0
Župelevec
2,7
Slogonsko
3,8
Jereslavec
1,7
Podvinje
1,0
Rakovec
Skupaj KS
18,3
Vir: Število prebivalcev …, 2013.

Gostota poselitve
(preb/km2)
116,2
189,2
34,4
58,4
40,1
66,9
57,4
62,4

Povprečna velikost
gospodinjstev
2,5
2,4
2,5
2,8
2,8
2,4
2,6
2,6

Slika 11: Gostota prebivalstva v Kapelah leta 2013

Vir: Prostorski informacijski sistem občine Brežice, 2013.
Povprečna velikost gospodinjstev je 2,6 prebivalca na gospodinjstvo in je v vseh naseljih KS
približno enaka. Nekoliko nadpovprečna je v Slogonskem in Jereslavcu, kjer znaša 2,8,
podpovprečna pa v naseljih Vrhje in Podvinje, kjer v posameznem gospodinjstvu v povprečju
bivata 2,4 prebivalca. V občini Brežice znaša povprečna velikost gospodinjstva 2,4 prebivalca
na gospodinjstvo, za celotno Slovenijo pa je povprečje 2,5 prebivalca na gospodinjstvo, kar
pomeni, da je v KS Kapele le-ta za odtenek višja (Število prebivalcev …, 2013).
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5.2.2. Spolna in starostna sestava prebivalstva
Tabela 3: Sestava prebivalstva po spolu in starosti v KS Kapele v letu 2013
Naselje

ženske

moški

114
122
112
105
101
107
84
76
68
85
67
44
32
25
578
568
Vir: Število prebivalcev…, 2013.
Kapele
Vrhje
Župelevec
Slogonsko
Jereslavec
Podvinje
Rakovec
Skupaj v KS

skupaj

% preb.
od 0–14 let

% preb.
od 15-64 let

% preb.
starejših od
65 let

povprečna
starost

236
217
208
160
153
111
57
1142

13,6
15,7
12,0
16,3
13,7
15,3
14,0
14,4

67,8
68,7
73,1
72,5
67,3
70,3
69,8
69,9

18,6
15,7
14,9
11,3
19,0
14,4
16,3
15,7

44,2
42,2
42,6
39,4
42.8
42,2
42,2
42,2

Statistični podatki kažejo, da pri sestavi prebivalstva po spolu med posameznimi naselji ni
velikih odstopanj. Med 1142 prebivalci je 578 pripadnic ženskega in 568 pripadnikov
moškega spola. Ta delitev je skoraj v vseh naseljih enakomerno porazdeljena, nekoliko
izstopa le vas Podvinje, kjer je število pripadnic ženskega spola nekoliko višje, saj znaša delež
ženskega prebivalstva dobrih 60 %, moških pa je le slabih 40 % (Število prebivalcev …,
2013).
Povprečna starost prebivalcev v KS Kapele je 42,2 leta, kar je podobno kot povprečna starost
za celotno Slovenijo (42,1 leta) in malo pod povprečno starostjo prebivalcev Občine Brežice
(43,6 let) (Število prebivalcev …, 2014). Od tega povprečja nekoliko odstopata vasi Kapele in
Slogonsko. V Kapelah prevladujejo nekoliko starejši prebivalci, in sicer je tu povprečna
starost vaščanov 44,2 leta, v Slogonskem pa je več mladega prebivalstva, povprečna starost
znaša 39,4 leta. Za vse vasi v KS je značilno, da se največji delež prebivalstva uvršča v
starostno skupino 15–64 let, in sicer je takšnega prebivalstva kar 69,9 %. Delež prebivalcev,
ki se uvršča v starostno skupino 0–14 let za celotno KS znaša 14,4 %, za skupino starejših od
65 let pa 15,7 % (Število prebivalcev …, 2013). Starost prebivalstva v KS je za slovenske
razmere zaenkrat še dokaj ugodna, saj ne odstopa od slovenskega povprečja. Delež mladega
prebivalstva v starostni skupni 0-14 je na ravni slovenskega povprečja, ki je 14,5 % (Število
prebivalstva …, 2013), vendar bi bilo za razvoj in obstoj KS dobro, da bi se v prihodnosti
zvišal ali vsaj ohranil na sedanji stopnji.
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5.2.3. Naravno in selitveno gibanje prebivalstva

Tabela 4: Naravno gibanje prebivalstva v Kapelah v letu 2011
Naselje
Živorojeni
2
Kapele
3
Vrhje
1
Župelevec
2
Slogonsko
2
Jereslavec
3
Podvinje
1
Rakovec
Skupaj v KS
14
Vir: Naravno gibanje …, 2013.

Umrli
1
5
2
1
3
5
0
17

Naravni prirastek
1
–2
–1
1
–1
–2
1
–3

Naravno gibanje prebivalstva v obravnavani KS je negativno, saj je bilo v letu 2011
živorojenih 14 otrok, umrlo pa je 17 ljudi, kar pomeni da je naravni prirastek negativen (–3).
Pozitivni naravni prirastek je v vaseh Kapele, Slogonsko in Rakovec in v vseh treh je znašal
1. To pomeni, da se je v letu 2011 rodil en prebivalec več, kot jih je umrlo. V vaseh Podvinje
in Vrhje je najnižji naravni prirastek, saj znaša –2, kar pomeni, da sta se v obeh vaseh rodila
dva prebivalca manj kot jih je umrlo. Negativi naravni prirastek velja tudi za Občino Brežice
in celotno Spodnjeposavsko regijo, medtem ko ima Slovenija od leta 2006 naprej pozitivni
naravni prirastek (Naravno gibanje …, 2013). Vzroki za takšno stanje so odseljevanje mladih,
pomanjkanje služb in manjše število otrok v družini. V primeru, da bo tudi v prihodnjih letih
naravni prirastek negativen, se bo število prebivalcev zmanjšalo, prevladovalo pa bo starejše
prebivalstvo, kar je za obstoj in razvoj KS Kapele precej zaskrbljujoče.
Tabela 5: Migracije med KS Kapele, drugimi naselji Slovenije in tujino v letu 2011
Naselje

Priseljeni iz
tujine

Priseljeni iz
drugega naselja
Slovenije

1
Jereslavec
3
Kapele
0
Podvinje
1
Rakovec
0
Slogonsko
1
Vrhje
1
Župelevec
Skupaj v KS
7
Vir: Selitveno gibanje …, 2013.

4
9
4
2
5
5
6
35
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Priseljeni Skupaj

Odseljeni v
tujino

Odseljeni v
drugo naselje
Slovenije

Odseljeni Skupaj

5
12
4
3
5
6
7
42

0
0
2
1
1
4
0
8

9
20
6
0
7
10
7
59

9
20
8
1
8
14
7
67

Tabela 6: Selitveni prirastek leta 2011
Naselje

Selitveni prirastek
- skupaj
–4
Jereslavec
–8
Kapele
–4
Podvinje
2
Rakovec
–3
Slogonsko
–8
Vrhje
0
Župelevec
–3,6
Skupaj v KS
Vir: Selitveno gibanje …, 2013.

Selitveni prirastek
v tujino
1
3
–2
0
–1
–3
1
0,14

Selitveni prirastek
med naselji
–5
–11
–2
2
–2
–5
–1
–3,4

V KS je bilo v letu 2011 iz tujine priseljenih skupaj sedem prebivalcev, in sicer tri v naselje
Kapele, po eden v Jereslavec, Rakovec, Vrhje in Župelevec, v naselji Slogonsko in Podvinje
pa v tem letu ni bilo priseljencev iz tujine. Precej več, kar 35, je bilo priseljencev v
obravnavano KS iz drugih krajev v Sloveniji. V tej kategoriji izstopa naselje Kapele (devet
novih krajanov), Župelevec (šest), Slogonsko in Vrhje (pet), Podvinje in Jereslavec (štiri),
najmanj, le dva pa v naselje Rakovec. Skupaj je bilo tako v KS v letu 2011 kar 42 novih
prebivalcev, od tega največ v Kapelah, kamor se je priselilo dvanajst ljudi, najmanj, le trije pa
v Rakovec (Selitveno gibanje …, 2013).
V istem obdobju se je odselilo v tujino osem prebivalcev, in sicer štirje iz naselja Vrhje, dva
iz Podvinj in po eden iz Slogonskega ter Rakovca. V druge kraje v Sloveniji se jih je iz KS
Kapele odselilo občutno več, in sicer kar 59 prebivalcev. Iz naselja Kapele 20, Vrhje deset,
Jereslavec devet, po sedem iz Slogonskega in Župelevca ter šest iz Podvinj (Selitveno gibanje
…, 2013).
V celoti se je v letu 2011 v tujino in v druga naselja v Sloveniji izselilo skupaj 67 prebivalcev,
priselilo pa 42 (Selitveno gibanje …, 2013), kar pomeni, da se je izselilo 25 ljudi več kot se
jih je priselilo, zato na obravnavanem območju prevladuje emigracija nad imigracijo, kar je,
dolgoročno gledano, za obstoj KS slabo.
Vzroki za emigracijo so najpogosteje gospodarski, saj emigrirajo predvsem izobraženci in
mladi, ki v domačem kraju in bližnji okolici večinoma ne dobijo ustrezne zaposlitve. Tako za
KS Kapele kot tudi za celotno Spodnje Posavje je značilen beg možganov, saj se precej
mladih po zaključenem študiju več ne vrne v domači kraj. Glede na trenutno gospodarsko
stanje v Spodnjem Posavju in v Sloveniji na splošno, se bo število emigrantov v tujino
najverjetneje še povečevalo.
Imigracija pa je vezana na meščane, predvsem mlade družine z otroci in starejše upokojence
iz bližnjih in daljnih mest (Brežice, Krško, Sevnica, Ljubljana…), ki se v želji po umirjenem
podeželskem življenju preselijo iz mesta na vas. Veliko je takih, ki imajo v vinorodnih
območjih vikende in jih z leti postoma spremenijo v stalno prebivališče. Del imigracije pa je
vezan tudi na sklepanje zakonskih zvez.
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5.2.4. Izobrazbena sestava in šolstvo v Kapelah
Začetki šolanja v Kapelah segajo v leto 1824, ko se je pouk izvajal v »cimprani« stavbi iz
brun, pokriti s slamo, kjer so znanje nabirali le otroci iz premožnejših družin. Od takrat pa vse
do danes je osnovna šola Kapele večkrat zamenjala prostore za svoje delovanje. Leta 1900 so
na osrednjem trgu v Kapelah zgradili novo šolo, ki je tedaj delovala kot štirirazrednica. V njej
se je tradicija šolanja razvijala vse do leta 2004, ko so v njeni neposredni bližini odprli novo
sodobno opremljeno šolo in vrtec. Osnovna šola Kapele je podružnična šola Osnovne šole
Dobova, kar pomeni, da učenci obiskujejo prvih pet razredov osnovne šole v Kapelah, nato pa
šolanje nadaljujejo v pet kilometrov oddaljeni Dobovi (Brenčič, Mavsar, 2010). Po končani
osnovni šoli jih večina nadaljuje šolanje na gimnaziji, ekonomski ali trgovski šoli Brežice
oziroma kateri izmed poklicnih srednjih šol v Krškem ali Novem mestu. Precej mladih,
izobraženih vaščanov, ki zaradi trenutnih gospodarskih razmer v državi ne dobijo ustrezne
zaposlitve, se po zaključenem šolanju vrača domov. Tako se je v zadnjih letih v KS, kjer je v
preteklosti prevladovalo kmečko prebivalstvo, precej izboljšala izobrazbena struktura.
Tabela 7: Izobrazbena sestava v KS Kapele v letu 2012
Naselje

Osnovnošolska
ali manj

Srednješolska

43
Jereslavec
51
Kapele
30
Podvinje
17
Rakovec
44
Slogonsko
47
Vrhje
56
Župelevec
Skupaj v KS
288
Vir: Izobrazbena sestava …, 2013.

75
118
48
30
67
102
101
541

Višješolska/
visokošolska

% prebivalcev z
višješolsko/visokošolsko

15
29
12
8
23
35
32
154

11,3
14,6
13,3
14,5
17,3
19,0
16,9
15,7

Od 983 prebivalcev v KS Kapele, ki so starejši od 15 let, jih ima 288 ali 29,3 % dokončano le
osnovnošolsko izobrazbo. Sem sodijo predvsem starejši prebivalci, ki so po končani osnovni
šoli opustili šolanje in se posvetili delu na kmetiji. Večina prebivalcev v tej starostni kategoriji
ima končano vsaj srednjo šolo, takšnih je 541 oziroma 55,0 %. Precej dijakov, ki končajo
gimnazijo ali katero od srednjih šol, pa se odloči tudi za nadaljevanje študija na višji šoli ali
univerzi. V letu 2012 je imelo dokončano omenjeno stopnjo izobrazbe 154 prebivalcev
oziroma 15,7 %. Najvišji delež tistih, ki imajo visokošolsko ali višješolsko izobrazbo je v vasi
Vrhje (19,0 %), najnižji pa v vasi Jereslavec (11,3 %) (Izobrazbena sestava …, 2013).
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Slika 12: Stara šola na glavnem trgu v Kapelah

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.

Slika 13: Nova šola v Kapelah

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
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5.3. KULTURNO IN DRUŠTVENO ŽIVLJENJE
5.3.1 Kulturne dejavnosti

Kapele so bile pred leti razglašene za najbolj urejen kraj v občini. Na splošno pa KS preveva
pester društveni in kulturni utrip, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča druženje, aktivno
preživljanje prostega časa in hkrati izboljšuje kakovost življenja. Aktivnosti posameznih
društev zagotavljajo prepoznavnost kraja tudi izven lokalnega območja.
Najbolj znana in najstarejša sta Pihalni orkester Kapele in moški pevski zbor. Pečat kraju pa
dajejo tudi aktivnosti gasilcev, lovcev, čebelarjev, konjarjev, Aktiv kmečkih žena, Društvo za
razvoj podeželja, Turistično in športno društvo Kosec, Društvo upokojencev in Društvo
izgnancev (O Kapelah, 2013). V Kapelah deluje tudi Kulturno društvo, ki pridobiva vse večjo
vlogo, saj je leta 2013 v sodelovanju s krajani Kapel v lastni režiji posnelo igran film »Tak ti
je tu blu« v kapelskem narečju, ki velja za prvi celovečerni igrani film posnet v Posavju. Film
prikazuje čas izgnanstva, povojno življenje, ljubezen in poročne običaje v Kapelah v času po
2. svetovni vojni.
KS je bogata na področju kulturne dediščine. Ta je ohranjena že v samem videzu posameznih
vasi, saj so v skoraj vseh vaseh ohranjena t.i. vaška jedra: cerkev, lipa, šola, gostilna, gasilski
dom. To je t.i. naselbinska dediščina. V preteklosti so bila vaška jedra prizorišča družbenega
in gospodarskega življenja, danes pa se v njihovi neposredni bližini nahajajo vsi
najpomembnejši objekti v naselju.
Slika 14: Ohranjena lipa na križišču vasi Jereslavec in Slogonsko

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
Opazna je tudi stavbna dediščina. Kljub temu, da so po 2. svetovni vojni večino domov
obnovili, je v KS od bogate dediščine lesenih domačij z značilno kmečko arhitekturo, ki je
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zajemala gospodarska poslopja, vodnjake in značilne panonske hiše, ostalo še nekaj
posameznih primerov, ki so danes zaščiteni. Ohranjene so predvsem panonske hiše ter
vodnjaki, nekateri med njimi so obnovljeni v sodobnem stilu (Kapele skozi čas, 2013).
Slika 15: Panonska hiša z vodnjakom

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
Še do nedavnega je v vasi Kapele stala t.i. »rdeča hiša« iz leta 1831, ki je zaradi rdeče barve
spominjala na čase turških vpadov na tem ozemlju. Včasih je bilo takšnih hiš več, saj so po
ljudskem izročilu Turki izropane hiše označili s krvjo. Vaščani so zato z ukano pretentali
Turke in hiše sami pobarvali z rdečo barvo (Kapele skozi čas, 2013).
Slika 16: Rdeča hiša

Vir: Pictures Slovenia, 2013.
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V vasi Kapele najdemo tudi dva objekta memorialne dediščine in sicer, spomenik na
osrednjem trgu v Kapelah, ki je namenjen domačinu, pomembnemu slovenskemu enologu
Andreju Žmavcu ter tabla Narodnoosvobodilnega boja, ki stoji pri gasilskem domu.
Ena najpomembnejših kulturnih znamenitosti Kapel so cerkve, po katerih so dobile tudi ime.
Leta 1786 so postale Kapele župnija, ki je že takrat obsegala vasi, katere še danes sestavljajo
KS Kapele (Kapele skozi čas, 2013). Vas Kapele je dobila ime po treh kapelah oz. cerkvah.
Največja med njimi je cerkev Marijinega vnebovzetja na osrednjem trgu v Kapelah, ki je
trenutno v procesu obnove, tako zunanjosti kot notranjih prostorov. Druga, nekoliko manjša je
cerkev svete Trojice in najmanjša cerkev sv. Križa, ki je bila pred leti že deležna obnove.
Glavna cerkev je bila zgrajena leta 1798 na mestu, kjer je prej stala njena predhodnica. Sprva
je na glavnem oltarju stal kip Matere Božje z Jezusom v naročju t.i. »Marija na jezeru«, kar je
povezano z dejstvom, da je dolino med kapelskimi goricami in reko Sotlo tedaj še pokrivala
voda in je bilo prvotno ime župnije »Kapela na jezeru«. Prva večja obnova cerkve je bila leta
1884, ko je dobila nov zvonik in nove orgle. Leta 1895 je bil na tem območju zelo hud rušilni
potres, ki je cerkev poškodoval do te mere, da več ni bila dovolj varna za opravljanje verskih
obredov, zato so morali opravljanje bogoslužja prestaviti v cerkvi sv. Trojice, glavna cerkev
pa je bila obnovljena šele leta 1906 (Odlok o razglasitvi …, 2008).
Slika 17: Cerkve v Kapelah

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
Leta 2008 pa je Občinski svet Občine Brežice, na predlog Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, sprejel odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja v Kapelah za
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kulturni spomenik lokalnega pomena. Povod za to je bila težnja po ohranitvi zgodovinske,
kulturne, umetnostno arhitekturne, in estetske vrednote. S tem odlokom so zagotovili nadaljnji
obstoj kulturnega spomenika, ki se varuje kot celota in se ohranja v njegovi avtentični
pričevalnosti. To pomeni, da je potrebno za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika,
za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče pridobiti pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije (Odlok o razglasitvi …, 2008).
5.3.2. Društveno delovanje
Najpomembnejšo vlogo na kulturnem področju ima Pihalni orkester Kapele, ki je bil
ustanovljen leta 1850 in s svojim neprekinjenim 163-letnim delovanjem sodi med najstarejše
orkestre v Sloveniji. Godbo na pihala so takrat ustanovili bivši vojaški godbeniki. Od leta
1987 se orkester pod vodstvom Franca Arha, redno udeležuje tekmovanj po vsem svetu in s
tem prispeva k prepoznavnosti kraja. Gostovali so že v Italiji, Nemčiji, na Češkem,
Madžarskem, Hrvaškem in v Makedoniji. Za svoje delovanje so prejeli najvišja državna
priznanja, leta 1995 priznanje svetovnega združenja pihalnih orkestrov (CISM), leta 2003 pa
so se uvrstili v I. težavnostno stopnjo pihalnih orkestrov Slovenije. Trenutno v godbi igra 56
članov. Poleg Pihalnega orkestra pa je kulturno društveno življenje zaznamovano tudi z
zborovskih petjem, ki ima v Kapelah dolgo tradicijo, saj moški pevski zbor deluje že od leta
1920 (Pihalni orkester Kapele, 2013).
Slika 18: Pihalni orkester Kapele

Vir: Pihalni orkester Kapele, 2013.
Kot v večini podeželskih krajev, je tudi na območju KS Kapele pomembno delovanje
prostovoljnih gasilskih društev. Svoja gasilska društva imajo vasi Kapele, Rakovec in
Župelevec. Gasilci so poleg skrbi za požarno varnost tudi organizatorji prireditev in
sodelujejo pri različnih akcijah za ureditev vasi. Leta 1992 so se vključili v državni projekt
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi, s pomočjo katerega so izpeljali različne projekte
na področju urejanja vasi in izboljšanja infrastrukture (Brenčič, Mavsar, 2010). Do leta 2011
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je gasilsko društvo Kapele prirejalo tradicionalno gasilsko veselico ob prazniku Marijinega
vnebovzetja 15.8. To je bila dolgoletna tradicija in je v kraj privabila poleg domačinov tudi
precej obiskovalcev iz okoliških krajev kot tudi obiskovalcev iz sosednje Hrvaške. Zadnji dve
leti so zaradi vse manjšega interesa in vse večjih stroškov organizacije to tradicijo žal opustili.
Pomembno vlogo v ima tudi Društvo konjerejcev, ki se je še posebej v zadnjih 20 letih zelo
razvilo in razširilo tudi med mladimi. Le-ti največkrat nadaljujejo družinsko tradicijo, vendar
bolj ljubiteljsko, v smislu dodatne dejavnosti na kmetiji, saj se samo od konjereje po besedah
rejcev ne da preživeti. Za večji donos bi bila potrebna intenzivna vzreja in veliko število konj.
V zadnjih letih je tudi država zmanjšala sredstva namenjena društvom, zato se je občina
Brežice obrnila na sredstva iz evropskih skladov, tako da društveno življenje živi naprej.
Društvo konjerejcev Kapele šteje okoli 60 članov, nekateri med njimi občasno opravljajo
storitve za manjše turistične ponudnike, npr. s kočijami vozijo turiste, svate ob porokah, pare
ob jubilejnih porokah in podobno (Lipej, 2011). Zadnja leta se tudi Občina Brežice in
predvsem Zavod za podjetništvo in turizem Brežice trudita povezati to panogo s turizmom. Že
dvajset let na god Sv. Štefana (26. december) v Kapelah organizirajo blagoslov konj, ko se na
osrednjem trgu v Kapelah zberejo konjerejci tako iz območja KS Kapele kot tudi od drugod.
Predvsem za starejše krajane je pomembno Društvo izgnancev, saj je bila med drugo svetovno
vojno večina prebivalcev Kapel in okoliških vasi izseljena v Nemčijo, na ta območja pa so se
naselili Kočevarji (Kapele skozi čas, 2013).
Precej prebivalcev je vključenih tudi v Lovsko družino Kapele, ki ima 33 rednih aktivnih
članov, med katerimi zaradi narave društva prevladujejo pripadniki moškega spola. Število
članov že več kot 30 let postopoma narašča. Poleg hranjenja in uravnavanja primernega
števila divjadi v gozdu Dobrava je namen lovskega društva tudi ohranjanje narave,
organizacija vsakoletnih čistilnih akcij in druženj. Ohranjajo tudi tradicijo streljanja na
glinaste golobe. To je prireditev, ki jo Lovska družina Kapele prireja že več kot 35 let, in sicer
prvo soboto v septembru. Cilj prireditve je srečanje lovcev, hkrati pa predstavlja tudi priprave
na novo sezono lova. Tekme se udeležijo lovske družine iz Posavja, pred letom 1991 je bilo
tudi veliko obiskovalcev iz Hrvaške, žal pa je sodelovanje z njimi po osamosvojitvi Slovenije
zamrlo, saj preko meje niso smeli prenašati orožja (Aktualno …, 2013).
5.4. ENERGETSKA OSKRBA PREBIVALSTVA
Na območju celotne KS Kapele je speljana električna napeljava, ki jo nadzoruje ter vzdržuje
Elektro Celje, d.d. Večji problem predstavlja javna razsvetljava, ki je sicer speljana po glavni
slemenski cesti od Podvinj do Župelevca in tudi nekaterih stranskih cestah, vendar domačini
velikokrat izrazijo željo, da bi bilo potrebno javno razsvetljavo izboljšati in jo po celotni KS
speljati bolj na gosto ter v vse stranske ulice.
Večina gospodinjstev v KS Kapele za ogrevanje uporablja lesno biomaso in kurilno olje.
Predvsem zaradi visoke cene kurilnega olja vse več prebivalcev opušča takšno obliko
ogrevanja in daje prednost uporabi lesne biomase. Glavni vir lesne biomase na tem območju
je gozd Dobrava in je tudi edino večje gozdno območje na obravnavanem območju. Precejšen
delež Dobrave je v zasebni lasti prebivalcev KS Kapele, ki v spomladanskih in poletnih
mesecih na svojih gozdnih parcelah sekajo les, ki ga uporabljajo za kurjavo.
Predvsem na novogradnjah in tudi na nekaterih starejših hišah se v zadnjih letih širi nov trend,
in sicer gradnja sončnih elektrarn in sprejemnikov sončne energije. To je z vidika
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sonaravnosti pozitivno, saj Sonce predstavlja brezplačen in neizčrpen vir energije.
Območje letno prejme približno 4.300 MJ/m2 sončnega obsevanja, kar je ugodno za izrabo
sončne energije (Žigante in sod., 2012). Manjše sončne elektrarne so nameščene na strehah
gospodinjskih ali gospodarskih objektov, lahko pa so tudi samostojen objekt. Zaenkrat sta v
registru za fotovoltaiko navedeni le dve sončni elektrarni, nekaj pa jih je še v izgradnji.
Tabela 8: Registrirane sončne elektrarne v KS Kapele
Ime sončne elektrarne Kraj
Leto postavitve
MFE Krisper
Župelevec 2010
MFE Krisper II
Župelevec 2010
Vir: PV Portal …, 2013.

Moč (kW)
21,2
12,0

Ostali tipi obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) v KS Kapele niso prisotni. Zaradi
slabe prevetrenosti so na tem območju zelo slabi pogoji za izkoriščanje vetrne energije.
Vendar tudi če bi bili izpolnjeni pogoji za vetrne elektrarne, bi na tem območju naleteli na
ovire, predvsem na zavarovanih predelih KS, kjer bi vetrnice predstavljale veliko nevarnost za
zavarovane in ogrožene vrste ptičev. Glavna nevarnost bi bili možni trki ptic z vetrnicami,
hkrati pa bi se s postavitvijo vetrnih elektrarn zmanjšalo njihov življenjski prostor in kvaliteta
življenja (hrup) (Medved, Novak, 2000; Energija vetra …, 2013).
Prav tako ni mogoče govoriti o potencialu za izrabo hidroenergije, saj je edini večji vodotok v
KS reka Sotla, ki pa ima premajhen pretok, da bi jo bilo mogoče izrabljati v hidroenergetske
namene.
V neposredni bližini KS Kapele se že nekaj let intenzivno izrablja geotermalna energija
(Terme Paradiso Dobova, Terme Čatež), zato lahko sklepamo, da so tudi na obravnavanem
območju ugodni pogoji za tovrstno rabo energije, vendar bi to bilo treba še podrobneje
raziskati.
5.5. PROMETNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
5.5.1. Promet
Cestno omrežje v KS Kapele je dobro razvito. Pomembnejše prometnice, ki potekajo skozi
obravnavano območje so državne ceste Brežice–Bizeljsko, Dobova–Bizeljsko in regionalna
cesta Globoko–Kapele (Hudoklin, 2007).
Poleg državnih cest so na obravnavanem območju prisotne tudi občinske ceste in javne poti,
ki jih upravlja KS Kapele. Prometno najbolj obremenjena je državna cesta, ki v lokalnem
merilu povezuje Brežice in Bizeljsko, v državnem pa Brežice preko Poljčan in Slovenske
Bistrice z Mariborom. Z vidika lokalnega prometa pa je najbolj obremenjena cesta Dobova–
Bizeljsko, imenovana tudi Bizeljska cesta, ki je glavna prometna os v KS Kapele in poteka po
slemenu Kapelskih goric.
Novembra 2010 je Občina Brežice pričela z obnovo občinske ceste iz smeri Dobove proti
Kapelam v dolžini 4.177 m. Prav tako je bil obnovljen del lokalne ceste Kapele–Župelevec v
dolžini 2.693 m (Občina Brežice, 2013).
Priključek na avtocesto Ljubljana–Zagreb je v 11 km oddaljenem Čatežu ob Savi.
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Z vidika javnega prometa je KS Kapele dobro povezana z železniškim omrežjem, nekoliko
slabša pa je zaradi vse večje motorizacije prebivalstva povezava avtobusnih linij.
Redna avtobusna linija, ki poteka skozi obravnavano območje je linija Brežice–Bizeljsko–
Orešje. Avtobusne postaje za to linijo se nahajajo v vaseh Podvinje, Kapele, Vrhje, Slogonsko
in Župelevec. Jereslavec in Rakovec pa imata avtobusne postaje le za linije šolskega avtobusa.
Avtobusne veze so skoncentrirane na dopoldanski čas in so precej redke ter s strani
prebivalstva slabo izkoriščene.
Najbližja železniška postaja je v 5 km oddaljeni Dobovi, ki je zaradi Schengenske meje
trenutno ena najpomembnejših železniških postaj v Sloveniji, obenem pa predstavlja tudi
najprometnejši železniški mejni prehod z Republiko Hrvaško. Iz Dobove so preko Zidanega
Mosta omogočene železniške povezave v vse predele Slovenije in tudi širše, v sosednje
države (Avstrija, Madžarska, Italija, Hrvaška).
Od srede 50. let pa do srede 90. let 20. stoletja je skozi KS Kapele (naselje Rakovec) vodila
železniška proga Savski Marof–Kumrovec. Gre za regionalno hrvaško železniško progo, ki je
40 let povezovala kraje Zagreb, Zaprešič in Imeno, in je potekala ob slovensko-hrvaški meji
ter jo kar nekajkrat tudi sekala. Ena izmed postaj na omenjeni progi je bila tudi v naselju
Rakovec. Že nekaj let potekajo dogovarjanja o obnovi, predvsem med prebivalci hrvaških
zagorskih mest priljubljene proge, a žal so bili vsi dosedanji poizkusi zaradi takšnih in
drugačnih razlogov neuspešni (Šučur, 2007).
Najbližje mednarodno potniško letališče se nahaja v dobrih 50 km oddaljeni Veliki Gorici v
bližini Zagreba. V 20 km oddaljenih Cerkljah ob Krki pa se nahaja tudi osrednje vojaško
letališče v Sloveniji, ki ga od leta 1991 naprej uporablja Slovenska vojska.
V vasi Rakovec deluje maloobmejni mejni prehod med Slovenijo in Hrvaško. Namenjen je le
lokalnemu prebivalstvu, ki mora za prehod meje uporabljati obmejne prepustnice. Najbližja
večja mejna prehoda pa sta Rigonce pri Dobovi in Stara vas pri Bizeljskem.
Obravnavano območje je sestavni del Brežiške kolesarske poti. Tudi sicer je območje KS
Kapele zelo priljubljeno med kolesarji, tako domačini kot tudi turisti, ki bivajo v katerem
izmed turističnih objektov v Posavju. Žal na tem območju še vedno ni zgrajenih potrebnih
kolesarskih poti, prav tako je slabo ali neustrezno poskrbljeno za veliko število pešcev, saj
razen v osrednjem delu naselja Kapele in majhnem delu naselja Podvinje KS nima ustreznih
pločnikov, prehodov in ustreznih sprehajalnih poti za pešce.
Nujno potrebna izgradnja pločnika ob zelo prometni cesti Podvinje–Kapele–Župelevec je
eden izmed prihodnjih ciljev občine Brežice (Občina Brežice, 2013).
KS Kapele je z vidika prometne povezanosti in dostopnosti ugodno locirana, kar pozitivno
vpliva na regionalni razvoj, prebivalstvu omogoča lažjo mobilnost, več možnosti za šolanje
oziroma zaposlitev in hkrati povečuje turistični potencial območja. Največja slabost pri
prometni infrastrukturi je slaba organiziranost in izkoriščenost javnega prometa ter
pomanjkanje pločnikov in kolesarske steze. Najpogosteje uporabljena oblika transporta so
osebni avtomobili, kar je z okoljevarstvenega vidika negativno. Za večjo sonaravnost kraja bo
v prihodnosti potrebno izboljšati trenutne pomanjkljivosti, kar bi prispevalo tudi k boljšemu
bivalnemu okolju za lokalno prebivalstvo.
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5.5.2. Komunalne storitve
Komunalne storitve na območju KS Kapele opravlja podjetje Komunala Brežice, ki skrbi za
oskrbo s pitno vodo, odpadne vode, komunalne odpadke in pogrebne storitve.
Vodohran za pitno vodo se nahaja pri stari osnovni šoli na trgu v Kapelah. Dnevno se skozi
vodohran pretoči od 120 do 200 m3 pitne vode. V vodohranu je vgrajena tudi hidro postaja
Kapele, ki oskrbuje višje ležeče predele naselij Kapele in Podvinje (Ferlan, 2013).
Vodovodni sistem, ki oskrbuje celotno KS Kapele, je bil zgrajen v drugi polovici
sedemdesetih let 20. stoletja in je že dotrajan, tako da Občina Brežice v prihodnjem letu
načrtuje novo investicijo na tem področju (Ferlan, 2013).
KS Kapele nima urejene javne kanalizacije, kar je največja slabost na področju komunalnih
storitev. Le v delu vasi Kapele in Rakovec se nahajajo manjši meteorni kanali, sicer pa se
odpadne vode stekajo v stoječe greznice, kar je z vidika ohranjanja narave negativno. Takšen
način ravnanja z odpadno vodo bo dovoljen do leta 2017, pod pogojem, da bodo uvedli
obvezno praznjenje greznic vsaj enkrat na tri leta. Občina Brežice med drugim načrtuje tudi
investicije v infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Eden pomembnejših
ukrepov na tem področju bo uvedba montažnih oziroma rastlinskih malih čistilnih naprav
(Ferlan, 2013).
Komunalne odpadke redno odvaža Komunala Brežice. Odvoz odpadkov je organiziran tako,
da biološke odpadke odvažajo enkrat na teden, odpadno embalažo in mešane komunalne
odpadke pa enkrat mesečno. Vsako gospodinjstvo ima pravico enkrat letno najeti kontejner, ki
ga lahko napolni z določenimi vrstami odpadkov. Nekajkrat na leto pa je organiziran tudi
odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov. Od leta 2005 ima KS Kapele v vsaki vasi določeno
lokacijo, kjer se nahajajo tri vrste kontejnerjev za ločeno zbiranje plastike, papirja in stekla
(t.i. ekološki otok). V bližini pokopališč se nahajajo tudi posebno označeni zabojniki za
odlaganje nagrobnih sveč. Lani pa so tudi poskusno uvedli zbiranje zelenih-biološko
razgradljivih odpadkov s pokopališč. Odpadki, ki jih odvažajo iz KS, se odlagajo v zbirnem
centru na Borštu v Leskovcu pri Krškem, ki je namenjen pretovoru preostanka komunalnih
odpadkov in pripravi za nadaljnji prevoz na regijsko odlagališče CEROD, ki pa se nahaja v
Novem mestu. Največji problem pri zbiranju odpadkov je ozaveščenost ljudi in njihove
navade pri ločevanju odpadkov. Komunala Brežice se v zadnjih letih trudi informirati in
izobraziti krajane o pravilnem ravnanju z odpadki s pomočjo zgibank, knjižic, informacij na
spletni strani in podobno (Ferlan, 2013).
Komunala Brežice je od 1. 6. 2012 izvajalec pokopališke in pogrebne dejavnosti in urejanja
pokopališč v občini Brežice in tako skrbi tudi za pogrebne storitve v KS Kapele. Pokopališče,
ki pokriva celotno KS, se nahaja v vasi Kapele. Mrliška vežica, ki je tik ob pokopališču, je
bila zgrajena pred 26 leti kot prva v Občini Brežice. Zaradi dotrajanosti se je jeseni 2013
pričela rekonstrukcija in dozidava mrliške vežice v Kapelah (Ferlan, 2013).
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Slika 19: Vodohran v Kapelah

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
Pritiski na okolje, ki jih povzroča človek s svojim netrajnostnim načinom življenja, se kažejo
v vse večji količini odpadkov in odplak, ki negativno vplivajo tako na naravno okolje kot tudi
na samo kakovost življenja. Dobra organizacija komunalnih storitev je eden ključnih ukrepov
za izboljšanje in ohranjanje naravnega okolja. V KS Kapele so aktivnosti odvažanja in
ločevanja odpadkov zadovoljive, zmanjšalo se je tudi število divjih odlagališč, ki jih je bilo v
preteklosti na območju Dobrave precej, danes pa jih skorajda ne najdemo več. Problematično
je predvsem pomanjkanje kanalizacijskega omrežja, vendar se tudi na tem področju obetajo
posodobitve, in sicer z izgradnjo malih čistilnih naprav, ki bodo bistveno izboljšale kakovost
bivalnega okolja v KS Kapele.
5.6. GOSPODARSKA DEJAVNOST
Gospodarska dejavnost v KS Kapele je tesno povezana z naravo, saj je na tem območju
vodilna gospodarska panoga kmetijstvo. Kljub precejšnjemu deležu gozda se krajani Kapel z
gozdarstvom ukvarjajo le samooskrbno. Prisotna so tudi manjša podjetja, ki se ukvarjajo z
gradbeništvom, mizarstvom, mesno predelovalno industrijo, vinarstvom in podobno.
Intenzivne industrijske dejavnosti pa na tem območju nikoli ni bilo, že od nekdaj so
prevladovali manjši obrtniki. Ravno to je eden ključnih dejavnikov, da je naravno okolje v
Kapelah še danes tako dobro ohranjeno, naselja pa so ohranila podeželski videz. Med
terciarnimi dejavnostmi izstopajo obrt in osebne storitve, v manjši meri pa tudi turistična
dejavnost.
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5.6.1. Kmetijstvo in podjetništvo
Za vse vasi v KS Kapele je značilno, da prevladujejo predvsem polkmetje, ki so zaposleni v
okoliških krajih (Dobova, Brežice, Krško), v prostem času pa se ukvarjajo s kmetijstvom.
Nekaj je tudi velikih kmetij, ki jim je kmetijska dejavnost glavni vir preživetja. Razvito je
poljedelstvo, gojijo predvsem koruzo in pšenico. Kmetovanje v vseh naseljih še vedno poteka
na klasičen način, kar daje garancijo za zdravo hrano. Naravni pogoji so odlični za razvoj
sadjarstva in vinogradništva, ki zaradi ugodne sončne lege prevladujeta predvsem v
osrednjem slemenskem delu KS Kapele. Poleg domačinov se z vinogradništvom in
sadjarstvom na tem območju ukvarjajo tudi lastniki vikendov tako iz okoliških kot tudi bolj
oddaljenih mest in držav. Med lastniki sadovnjakov in vinogradov je zelo priljubljena
žganjekuha, znana je predvsem »Kapelska slivovka« (Kapele danes, 2013).
V KS Kapele je prisotna tudi dopolnilna dejavnost na kmetijah. To je dejavnost, ki omogoča
kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti in delovne sile članov kmetije oziroma
zaposlenih na kmetiji. Prisotna je predvsem pridelava kmetijskih pridelkov (mleko, sir,
marmelade, mesni izdelki, čebelarstvo, pridelava vrtnin, peka slaščic in podobno),
proizvodnja vina in žganja. Veliko vlogo pri tem ima Društvo za razvoj podeželja Kapele, ki
je nastalo s ciljem razviti turizem, malo gospodarstvo in podjetništvo v kmetijstvu na območju
KS Kapele. Člani društva so opravili teoretično in praktično usposabljanje ter organizirali
delavnice za izmenjavo znanj in izkušenj. Prirejajo razstave, etnografske in kulturne
prireditve, tekmovanja in raziskovalne tabore. Ob različnih priložnostih pa na stojnicah tržijo
tudi lastne proizvode (Dobitniki priznanj ACS …, 2014).
Najpomembnejša kmetijska panoga v KS Kapele je živinoreja. Na obravnavanem območju se
namreč nahaja kar nekaj večjih farm, ki so usmerjene predvsem v svinjerejo in govedorejo.
Precej je razširjena tudi konjereja, predvsem kot ljubiteljska in prostočasna dejavnost
posameznih kmetov, v manjši meri pa za potrebe prehrambne industrije. V naselju Jereslavec
namreč deluje podjetje Pag, ki se je ukvarja s prirejo in predelavo konjskega mesa in mesnih
izdelkov.
Podjetje je v preteklosti poskušalo tržiti svoje izdelke preko strateških partnerjev, družbe
Jurmes Šentjur in Hrib Dobje, ni pa jim uspelo razviti lastne prodajne mreže. Glavna težava
podjetja je, da je v letu 2002 izgubilo veliki del svojih terjatev zaradi stečaja ključnih kupcev
in ima še danes finančne težave. Njihov cilj za prihodnost je povečati proizvodnjo in prodajo,
razviti lastno prodajno mreži in samostojno izvajati prodajo ter ustvariti pogoje za nadaljnjo
rast in obstoj podjetja (Podjetje Pag …, 2009).
Drugo pomembnejše podjetje v KS je Mabat INT d.o.o, ki se nahaja v naselju Kapele.
Ustanovljeno je bilo leta 1989 in se je v začetku svojega delovanja ukvarjalo z dobavo
različnih izdelkov v brezcarinske prodajalne. Danes je podjetje priznan distributer uvoženih
žganih pijač, slovenskih in tujih vin ter je konkurenčno na celotnem slovenskem trgu. Njihova
glavna vizija za prihodnost je postati vodilni slovenski distributer na področju žganih pijač in
vin (Mabat INT …, 2013).
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5.6.2. Gozdarstvo
Na področju gozdarstva je KS Kapele v okviru Zavoda za gozdove Slovenije uvrščena v
Območno enoto Brežice, in nato po natančnejši členitvi v Krajevno enoto Brežice (Zavod za
gozdove Slovenije, 2013).
Najpomembnejša sklenjena gozdna površina na tem območju je nižinski poplavni gozd
Dobrava, katerega površina znaša 1381,38 ha. Gozd izrazito prevladuje v zahodnih predelih
obravnavanega območja, v vzhodnih predelih pa gozdnih površin skorajda ni (Hudoklin,
2007).
Tabela 9: Površina gozda v Dobravi po oblikah lastništva (ha) leta 2006

Površina gozda (ha)
Delež (%)
Vir: Hudoklin, 2007.

ZASEBNI
GOZDOVI
1181,80
85,6

DRŽAVNI
GOZDOVI
199,58
14,4

OBČINSKI
GOZDOVI
0,00
0,0

SKUPAJ
1.381,38
100,0

Največji delež zemljišč v Dobravi in njeni okolici (1181,80 ha oz. 85,6 %) je v zasebni lasti,
lastniki parcel so večinoma okoliški prebivalci. Državnih gozdov je le 199,58 ha oz. 14,4 %
(Hudoklin, 2007). Gozdno obrobje se zaradi težje uporabe kmetijske mehanizacije vse bolj
opušča, medtem ko intenzivno kmetijstvo prevladuje predvsem na zahodnem in južnem
obrobju Dobrave (Hudoklin, 2005).
Tabela 10: Letna zaloga in prirastek po skupini drevesnih vrst v Dobravi za leto 2006
DREVESNA VRSTA
LESNA ZALOGA (m3/ha)
29,93
smreka
22,61
bor
30,72
bukev
127,25
hrast
2,05
plemeniti listavci
35,04
trdi listavci
22,68
mehki listavci
52,53
skupaj iglavci
217,73
skupaj listavci
SKUPAJ
270,26
Vir: Hudoklin, 2007, str. 41.

%
11
9
11
47
1
13
8
19
81
100

PRIRASTEK m3/ha/leto
1,19
1,50
1,18
3,75
0,11
0,77
0,48
2,70
6,30
8,99

Skupna lesna zaloga znaša 270,26 m3/ha, od tega 217,73 m3/ha oz. 81 % listavcev in le 52,53
m3/ha oz. 19 % iglavcev. V gozdu Dobrava torej močno prevladujejo listavci, predvsem hrast
(47 %), precej manjše površine pa porašča bukev (11 %) ter ostali listavci (22 %). Med
iglavci sta najpomembnejša smreka (11 % ) in bor (9 %). Najvišji letni prirastek ima hrast, in
sicer 3,75 m3/ha, najmanjši, le 0,11 m3/ha pa plemeniti listavci (javor, jesen, brest…).
Gozd Dobrava je v skladu z usmeritvami Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Brežice in Pravilnika o gozdnogospodarskih in gojitvenih načrtih uvrščen v tri
gospodarske razrede. Največjo površino, kar 68,5 %, predstavlja razred ohranjenih nižinskih
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gozdov doba in belega gabra, 12,07 % nižinski gozdovi doba in belega gabra spremenjeni z
iglavci, tretji razred katerega površina meri 19,42 %, pa so ohranjeni bukovi gozdovi na kisli
podlagi. Skupno je v kategorijo ohranjenih gozdov uvrščeno kar 87,93 % površine gozda
Dobrava (Hudoklin, 2007).
Gospodarjenje v gozdu je ekstenzivno ter poteka v skladu s sprejetim gozdnogospodarskim
načrtom, ki po določenih predpisih zagotavlja sonaraven razvoj avtohtonih gozdnih združb.
Les iz gozda se v največji meri uporablja za kurjavo in energetsko samooskrbo domačega
prebivalstva (Hudoklin, 2005).
KS Kapele sodi med bolj gozdnata območja občine Brežice, saj je z gozdom poraščena slaba
polovica KS. Podatki za Slovenijo kažejo, da je na ha gozda v povprečju 285 m3 lesa/ha, v KS
Kapele pa znaša lesna zaloga 270,26 m3 lesa/ha, kar je nekoliko pod slovenskim povprečjem.
V slovenskem povprečju znaša letni prirastek 7,10 m3, medtem ko je v KS Kapele nekoliko
višji, saj znaša 8,99 m3 (Lesna zaloga …, 2014). Nadpovprečna stopnja letnega prirastka
nakazuje na to, da se bo v prihodnjih letih stopnja gozdnatosti najverjetneje še povečala in se
približala slovenskemu povprečju, saj se gozdni rob zaradi vse večjega opuščanja kmetijstva v
teh predelih vse bolj zarašča. Po lesni zalogi močno prevladujejo listavci, kar je posledica
naravnih pogojev. Iglavci so na tem območju skromno zastopani, najpogostejši iglavec je
smreka, medtem ko sta jelka in bor na to območje prišla večinoma z umetnim
pogozdovanjem. V Dobravi ima med listavci vodilno vlogo hrast, predvsem dob, od tod
izhaja tudi ime Dobrava. Veliki delež gozdnih površin ugodno vpliva na kakovost življenja v
KS Kapele, saj ima gozd pomembno ekološko-varovalno in socialno-ekonomsko vlogo. Med
drugim nudi možnost rekreacije v neokrnjenem naravnem okolju, omogoča cenejšo in okolju
prijazno obliko energetske oskrbe z lesno biomaso in podobno.
5.6.3. Obrt in trgovina
Že v zgodovini je KS Kapele slovela po mojstrih različnih domačih obrti, kot npr. lončarji,
kovači, sedlarji, mizarji, krovci in tesarji (Pihalni orkester Kapele, 2013). Obrt je na tem
območju še vedno ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti, predvsem drobna obrt,
prisotnih pa je tudi nekaj večjih obrtnikov. Vodilno vlogo imajo naslednje obrti: mizarstvo,
prevozništvo in transport, avtomehanika, avtoličarstvo, avtoodpad, lesarstvo in gradbeništvo.
Trgovinska dejavnost, predvsem trgovina z živili, je v KS nekoliko slabše razvita. Prisotni sta
sicer dve trgovini, prva v vasi Župelevec, druga pa v vasi Kapele, ki pa sta nekonkurenčni
zaradi bližine Dobove in Brežic ter tamkajšnjih večjih trgovskih centrov in mobilnosti
prebivalstva.

5.6.4. Turizem in gostinska dejavnost
Pomen turizma je v zadnjih letih v KS Kapele porasel, območje letno obišče okoli 1000
obiskovalcev (Laktić, 2012). V največji meri so za to zaslužne aktivnosti v sklopu projekta
LIFE, ki ga lahko označimo za začetnika turistične dejavnosti na tem območju, za večjo
prepoznavnost kraja pa si z različnimi aktivnostmi prizadevata tudi KS Kapele in turistično
društvo Kapele. Najpomembnejše aktivnosti so ureditev multimedijske informacijske sobe in
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Koščeve poti, postavitev opazovalnice v Jovsih, informacijskih točk v Jovsih in Dobravi in
podobno. Z vidika turizma sta najbolj zanimivi prav zavarovani območji Dobrava in Jovsi,
posledično je v KS Kapele prisoten predvsem ekoturizem. Podrobneje je turizem v KS Kapele
predstavljen v poglavju 7.3.
Gostinska dejavnost v KS je bolj skromna. Edini gostinski objekt, ki streže malice in jedi po
naročilu ter ima tudi kapacitete za zaključene družbe, se nahaja v vasi Župelevec. Naselja
Župelevec, Kapele in Podvinje pa imajo tudi gostilne, ki so namenjene predvsem domačinom.
Pomembno vlogo za turistični obisk KS Kapele imajo okoliški turistični centri: Terme Čatež,
Terme Paradiso Dobova, Bizeljsko in podobno.
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6. ZAVAROVANO OBMOČJE »NATURA 2000« V KS KAPELE
6.1. NATURA 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, katerega glavni cilj je
ohranitev in varovanje biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. Ukvarja se predvsem z
varovanjem živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so zelo redki ali na evropski ravni
zaradi posegov človeka že ogroženi. V Naturo 2000 so združena območja, ki so z vidika
ohranjanja narave izjemnega pomena za vso Evropsko unijo (O Naturi 2000 …, 2013).
Pravno podlago za vzpostavljanje mreže Nature 2000 predstavljata Direktiva o ohranjanju
naravnih habitatov ter prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter Direktiva o ohranjanju
prostoživečih ptic. Slovenija je z vstopom v EU morala določiti seznam naravnih območij, ki
ustrezajo kriterijem obeh direktiv, ki podpirata trajnostni razvoj z namenom zadovoljitve
potreb sedanjih rodov in ohranjanja narave za prihodnje. Na vseh varstvenih območjih Nature
2000 direktivi ne izključujeta človeške dejavnosti, poudarjata pa, da te dejavnosti ne smejo
ogrožati narave, temveč morajo delovati v smeri njenega ohranjanja in varovanja (Kaj je
Natura 2000 …, 2013).
Natura 2000 je ključni dejavnik varovanja narave v EU. Finančni programi EU so na
razpolago za sofinanciranje naravovarstvenih projektov, naravi prijaznih oblik kmetovanja in
drugih dejavnosti trajnostnega razvoja, predvsem sredstva za razvoj podeželja ter sredstva iz
strukturnih skladov (Kaj je Natura 2000 …, 2013).
6.1.1. Biotska raznovrstnost
Ena pomembnejših nalog Nature 2000 je varovati biotsko raznovrstnost, ki se zaradi
neprimernih posegov človeka v okolje zmanjšuje. Leta 1992 je preko 150 držav sveta
podpisalo Konvencijo o biotski raznovrstnosti, ki si je skupaj s Svetovnim vrhom za trajnostni
razvoj zastavila temeljni cilj zmanjšanja upadanja biotske raznovrstnosti. Biotska
raznovrstnost se najpogosteje prikazuje s številom (ogroženih) vrst in habitatnih tipov
(Operativni program ..., 2007).
Biotska raznovrstnost pomeni variacije med osebki in med populacijami znotraj vrst, različne
tipe rastline ter živali, različne oblike življenja znotraj določenega območja ter obsega
genetsko, vrstno ter ekosistemsko pestrost. Je glavni temelj ohranjanja dinamičnega
ravnovesja v biosferi ter biološki naravni vir človekovega obstoja in estetskega užitka (Plut,
1998).
V EU sta na področju varstva okolja nastala dva predpisa oz. direktivi, in sicer Direktiva o
pticah in Direktiva o habitatih.
6.1.2. Direktiva o pticah
Direktiva o pticah obvezuje države članice k ohranjanju populacije prosto živečih ptičev na
ravni, ki ustreza ekološkim, znanstvenim in kulturnim zahtevam, ob upoštevanju ekonomskih
in rekreacijskih potreb. Varstvo ima prednost pred ekonomskim izkoriščanjem in rekreacijo.
Prav tako morajo države zavarovati, vzdrževati oz. ponovno vzpostaviti zadostno pestrost in
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velikost življenjskih prostorov vseh prosto živečih ptičev, kar velja posebej za selitvene vrste.
Direktiva z določenimi prilogami ureja omejitve lova ptičev, in sicer določa, katere so lovne
vrste ptičev, prepovedane načine lova in ubijanja ptičev ter prepoveduje izkoriščanje, prodajo
in transport določenih vrst ptičev (Zakonodaja …, 2013).
6.1.3. Direktiva o habitatih
Direktivo o habitatih sestavljata dve prilogi, in sicer Priloga I, kjer so našteti habitatni tipi
(198 habitatnih tipov, od tega 50 prednostnih), ter Priloga II, ki določa vrste (230 živalskih in
483 rastlinskih vrst), ki jih je treba ohranjati z opredeljevanjem Posebnih varstvenih območij
(SAC – Special Areas of Conservation) (Zakonodaja …, 2013).
Zaščiteni habitatni tipi so tisti, ki so na določenem ozemlju redki, ranljivi, imajo majhno
naravno razširjenost ali predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen habitatni tip,
kakor tudi tisti, katerih ohranjanje v ugodnem stanju se izvaja na podlagi ratificiranih
mednarodnih pogodb oz. je v interesu EU (Zakonodaja …, 2013).
Najpomembnejše obveznosti območij, ki so del NATURE 2000 so opredeljene v 6. členu
direktive, ki določa (Zakonodaja …, 2013):
ustrezne načrte upravljanja,
zakonske, upravne, pogodbene ukrepe,
preprečevanje slabšanja razmer,
preverjanje vseh načrtov in projektov (tudi v primeru, ko so ti načrtovani zunaj
zavarovanega območja, a bi lahko vplivali na vrste oz. habitate v območju Nature
2000),
· prevlado javnega interesa, izravnalne ukrepe,
· ugodnosti pri financiranju.

·
·
·
·

6.2. ZAVAROVANO OBMOČJE DOBRAVA-JOVSI
V KS Kapele se nahaja območje Nature 2000, in sicer območje Dobrava–Jovsi, ki prekriva
več kot 75 % površja KS in je od leta 1995 zavarovano kot naravni spomenik (Zavod za
gozdove …, 2013). Obsega nižinski gozd Dobravo ter poplavne travnike od reki Sotli, ki
skupaj z bližnjim Kozjanskim regijskim parkom predstavljajo pomembno življenjsko okolje
evropskim ogroženim vrstam ptic. 2900 ha veliko uravnano območje ima značaj mokrišča,
katerega obstoj omogočajo glinena tla, na katerih zastajajo padavinske in poplavne vode.
Območje Dobrava – Jovsi je najbolj prepoznavno območje ohranjanja in varovanja narave v
Posavju in edinstvena naravna dediščina KS Kapele. Tukaj so zaradi ugodnih pogojev,
ekstenzivnega kmetijstva in naravnih danosti svoj življenjski prostor našle nekatere najbolj
redke in ogrožene rastlinske ter živalske vrste. Dobrava je razmeroma stabilen in dobro
ohranjen gozdni ekosistem, na katerem obstoječi način gospodarjenja ohranja redek gozdni
habitatni tip in od njega odvisne ogrožene živalske vrste. Razmere v Jovsih pa so precej
zahtevnejše. Tam zaradi zaraščanja in opuščanja rabe izginjajo ekstenzivni mokrotni travniki,
z njimi pa tudi življenjsko okolje ogroženih travniških vrst ptic (Hudoklin, 2007). Zato je
glavni cilj Nature 2000 ohranjanje travišč in s tem ogroženih vrst.
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Slika 20: Zavarovano območje Dobrava–Jovsi

Vir: Prostorski informacijski sistem občine Brežice, 2013.

Slika 21: Obseg Dobrave na zahodu KS in Jovsov na vzhodu

Vir: Hudoklin, Žvikart, 2007, str. 2.
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Ptičja in habitatna direktiva Nature 2000 na območju Dobrava–Jovsi opredeljujeta
pomembnejše kvalifikacijske vrste in habitatne tipe (tabela 11).
Tabela 11: Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi na območju Dobrava–Jovsi
Kvalifikacijske vrste, ki jih
opredeljuje ptičja direktiva
-

Belovrati muhar (Ficedula
albicollis)
Bičja trstnica (Acrocephalus
schoenobaenus)
Črna
štorklja
(Ciconia
nigra)
Kobiličar
(Locustella
naevia)
Kosec (Crex crex)
Pivka (Picus canus)
Pogorelček
(Phoenicurus
phoenicurus)
Prepelica
(Coturnix
coturnix)
Rjavi srakoper (Lanius
collurio)
Srednji detel (Dendrocopos
medius)
Vijeglavka (Jynx torquilla)

Kvalifikacijske vrste, ki jih
opredeljuje habitatna direktiva
-

-

-

Veliki
studenčar
(Cordulegaster
heros)
Vidra (Lutra lutra)
Hribski
urh
(Bombina
variegata)
Nižinski
urh
(Bombina
bombina)
Veliki
pupek
(Triturus
carnifex)
Hrastov kozliček (Cerambyx
cerdo)
Rogač (Lucanus cervus)
Močvirski cekinček (Lycaena
dispar)
Črtasti
medvedek
(Callimorpha
quadripunctata)
Navadni
škržek
(Unio
crassus)

Habitatni tipi, ki jih
opredeljuje habitatna
direktiva
-

-

-

Ilirski
hrastovobelogabrovi gozdovi
(ErythronioCarpinion)
Ilirski bukovi gozdovi
(Fagus
sylvatica
(Aremonio-Fagion)
Bukovi
gozdovi
(Luzulo – Fagetum)

Vir: Predstavitev projekta …, 2013.

Na obravnavanem območju po vrednotenju populacije in ohranjanju habitatov v slovenskem
merilu izstopajo populacije srednjega detla, kosca in nižinskega urha (tabela 12).
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Tabela 12: Najpomembnejše vrste, za katere je območje Nature 2000 opredeljeno

Ime

Ekološke zahteve

Območje nahajanja

Gozd Dobrava – hrastovi
Nižinski hrastov gozd gozdovi po Sloveniji.
s primernim deležem
Gozd Dobrava je za
Srednji detel
(Dendrocopos odmrlih in starih
srednjega detla tretje
medius)
debelih dreves.
najpomembnejše območje
v Sloveniji.
Za razmnoževanje in
Jovsi – glavnina
obstoj potrebuje
populacije živi na
območje od 10-100 ha ekstenzivnih travnikih na
pretežno ekstenzivnih zahodnem obrobju Jovsov
vlažnih nižinskih
ob Šici ter v osrednjem
Kosec
(Crex crex)
travnikov z ne
delu. Posamezni primerki
pregosto travo in
kosca so občasno
pozno košnjo.
registrirani tudi na obrobju
Dobrave ter na travnikih,
ki se nahajajo južno od
izliva reke Dramlje.
Jovsi so edina lokacija
kosca v panonski
Sloveniji.
Za obstoj potrebuje
Pogosto ga najdemo tako v
Nižinski urh
(Bombina
poplavna območja s
Dobravi kot v Jovsih,
bombina)
stalnimi mlakami in
predvsem na odprtih,
mrtvicami z bogato
osončenih travnikih,
nizko vegetacijo,
njivah, toplih gozdnih
dobro osončenostjo in robovih in poplavnih
brez rib.
predelih ob Sotli, Šici in
potokih v Dobravi.
Vir: Hudoklin, 2007.

Velikost
cone (ha)

Ohranitven
o stanje

1130

30–40
parov

979

15–25
parov

1852

ugodno

Pomembno vlogo imajo tudi lokalne populacije prepelic (Coturnix coturnix) in kobiličarja
(Locustella naevia). Obe sta vezani na mokrotne ekstenzivne travnike, njune populacije pa so
velike, vendar ne izstopajoče (Hudoklin, 2007).
Obstoj in preživetje srednjega detla v Dobravi je tesno povezano z ohranjanjem celovitosti
gozdnega ekosistema, v največji meri sestojev hrasta doba z zadostnim deležem debelih
dreves. Temeljnega pomena so torej stara drevesa (t.i. ekocelice), na katerih so naseljene
drevesne gobe. Le takšna drevesa so primerna za gnezdenje srednjega detla, njegova gnezda
pa so pomembna tudi za sekundarne duplarje, netopirje, polhe in hrošče. Pomembno vlogo
ima projekt LIFE, ki na območju Dobrave odkupuje starejše hraste in na ta način vzpostavlja
mrežo ekocelic, ki so razpršene po celotnem gozdu, izbrana drevesa pa so tudi primerno
označena. Nosilec te akcije je projektni partner Območna enota Brežice Zavoda za gozdove
Slovenije (Hudoklin, Žvikart, 2007).
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Slika 22: Informativna tabla v Dobravi

Vir: Dogodki in obvestila…, 2013.
Največje nevarnosti, pred katerimi je potrebno zavarovano območje obvarovati, so naslednje
(Predstavitev projekta …, 2013):
-

Zaraščanje,
intenzifikacija kmetijskih travnikov v bližini reke Sotle,
nepravilno gospodarjenje z gozdom na območju Dobrave,
vznemirjanje živali zaradi povečanega dostopa ljudi (turizem),
nizka ozaveščenost ljudi o pomembnosti ohranjanja kvalifikacijskih vrst in habitatov.

Ukrepi, ki so predvideni na območju Dobrava–Jovsi za varovanje naravnih danosti, so
(Predstavitev projekta …, 2013):
-

Izdelava podrobnejšega načrta upravljanja, katerega namen je prikazati upravljanje
na način, ki zagotavlja ugodno ohranitveno stanje vrst in habitatnih tipov, v skladu z
zahtevami direktive o pticah in direktive o habitatih.

-

Odkup starih hrastovih dreves v Dobravi, s pomočjo katerih bi izpostavili njihov
ekološki pomen.

-

Izboljšanje hidroloških razmer Šice, ki je ključnega pomena za odvajanje
površinskih in poplavnih voda. Struga Šice je že bila obnovljena, s čimer so se
hidrološke razmere že nekoliko izboljšale in omogočajo redno košnjo.
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-

Postavitev opazovalnice ob učni mlaki na Koščevi poti. Ukrep je bil že uspešno
izveden, opazovalnica sprejme do deset ljudi, okoli nje pa so nameščene tudi
informativne table.

-

Ohranjanje travišč, ki je najpomembnejši ukrep za obstoj redkih travniških vrst ptic,
posebej za kosca, kozico, prepelico in črnočelega srakoperja. Projekt LIFE zagotavlja
finančna sredstva za izvajanje pozne košnje po 15. juliju, ko so se mladiči že sposobni
umakniti na varno.

-

Ureditev multimedijske info točke, izdaja zloženk, postavitev informativnih tabel,
ureditev Koščeve poti – vsi ti projekti so v sodelovanju s KS Kapele že izvedeni.

-

Spremljanje stanja oz. monitoring, ki se redno izvaja že od leta 1992. Gre za nočno
štetje kosca, spremljanje košnje, stanja odkupljenih dreves ter hidroloških razmer v
Jovsih.

-

Ozaveščanje javnosti, promocija kraja in poudarjanje pomembnosti območja.

6.2.1. Zavarovano območje Dobrava
Dobrava je uravnana terasa s povprečno nadmorsko višino med 155 in 160 metri. Na tem
območju je razvit obsežen nižinski gozd hrasta doba in belega gabra (Erythronio –
Carpinion), ki prekriva večji del površine območja in je za obravnavano območje
reprezentativni habitat, ki po površini in ohranjenosti izstopa tudi v nacionalnem merilu.
Značilna rastišča za ta habitatni tip so glinena tla, na katerih se večji del leta zadržuje
površinska poplavna in padavinska voda, hkrati pa je za to območje značilna tudi visoka
podtalnica. Hrastovi belogabrovi gozdovi prevladujejo na osrednjem območju Dobrave. Drugi
habitatni tip, ki je značilen za JV obrobje Dobrave pa so bukovi gozdovi (Luzulo – Fagetum).
Bukovi gozdovi poraščajo vzhodna pobočja terciarnih Kapelskih goric s prevladujočimi
kremenčevimi peski, ki prehajajo v obrobje Jovsov. Manjši deli so prekriti s črno jelšo (Alnus
glutinosa) ter nasadi iglavcev (Hudoklin, 2007).
Dobrava predstavlja tudi pomemben življenjski prostor dvoživk in žuželk.
Severozahodni del Dobrave prekrivajo močvirne in vodne združbe, mokrotni travniki in
površine, ki se zaraščajo z vlagoljubnimi drevesnimi vrstami. V tem delu se nahaja tudi ribnik
z razvito obvodno vegetacijo, na otočkih pa se pojavljajo različni močvirski sestoji
(Hudoklin, 2007).
Slabo prepustna glinena tla v kombinaciji z dinamičnimi hidrološkimi razmerami ustvarjajo
značilne ekosistemske razmere, ki imajo značaj mokrišča. Območje je prepredeno z mrežo
manjših potokov s povirjem v Dobravi, ki imajo ohranjen naravni tok, ob katerih je razvita
zeliščna in grmovna vegetacija, hkrati pa zaradi majhnega padca ter skromnih vodnih količin
niso občutno preoblikovali površja (Hudoklin, 2007).
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Slika 23: Cona hrastovo-belograbrovega gozda v Dobravi

Vir: Hudoklin, 2007, str. 26.
Slika 24: Cona bukovega gozda v Dobravi

Vir: Hudoklin, 2007, str. 26.
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6.2.2. Zavarovano območje Naravnega spomenika Jovsi
Jovsi ležijo vzhodno od Dobrave, in sicer na poplavni ravnici ob reki Sotli na nadmorski
višini med 142 in 143 metri. Od višje ležeče Dobrave jih ločuje ozek hrbet terciarnih
Kapelskih goric, na katerem se razprostira vas Kapele (Hudoklin, 2007).
Ime »Jovsi« izhaja iz prvotnega nemškega imena Jauchsee ali Gnojnično jezero, ki ga je to
območje dobilo v preteklosti zaradi občasnih ojezeritev (Ponudba kraja, 2013).
Jovsi so travnata poplavna ravnica, na kateri se nahajajo mokrotne rastlinske združbe.
Prevladujejo predvsem travišča z razpršenim vzorcem posamičnih dreves in grmov. Predvsem
na zahodnem delu so pogosta poplavljanja in visok nivo talne vode, posledica tega so oglejena
tla, na katerih so prisotne združbe trstja ter stožke in pahovke. Jovsi skupaj z Dobravo
dopolnjujejo pomembno življenjsko območje za dvoživke (Hudoklin, 2007).
Jovsi imajo status naravnega spomenika, kar pomeni, da vsebujejo eno ali več naravnih enot,
ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego in so redek primer naravne vrednote
(Zavarovana območja …, 2013).
Predvsem zaradi specifičnih ekoloških, klimatskih in antropogenih razmer se je ohranila
precejšnja pestrost specifičnih rastlinskih vrst in združb. Na območju Jovsov je bilo
zabeleženo 132 rastlinskih vrst ter 18 rastlinskih združb, med katerimi so nekatere redke in
zelo pomembne za slovensko vegetacijo. Največje bogastvo Jovsov so ptice. Zabeleženih je
bilo okoli 80 vrst ptic, med katerimi jih je ena četrtina na rdečem seznamu ogroženih gnezdilk
Slovenije. Jovsi so tako eno izmed najpomembnejših ornitoloških območij v Sloveniji
(Ponudba kraja, 2013).
Jovsi obsegajo 460 ha kmetijske kulturne pokrajine ekstenzivnih travnikov in mokrišč ob
spodnjem toku reke Sotle ob vznožju Kapelskih goric. Rečni režim reke Sotle sooblikujejo
značilne geomorfološke razmere: visoka podtalnica ter zastajanje površinske vode na
nepropustnih glinenih tleh. Vpliv poplavnih voda se je zmanjšal z regulacijo Sotle, nekdaj pa
so v celoti preplavljale Jovse. Vode iz ravnice odvaja reguliran potok Šica ter več odvodnih
jarkov, ki so ostanki nekdanjih rečnih meandrov Sotle (Osrednja in območne enote …, 2013).
Na območju Jovsov prevladujejo aluvialni nanosi Sotle in pritokov, ki so oblikovali obsežno
ravnico. V zgornjem delu nanosa prevladuje glina in drobno zrnat pesek, v spodnjem pa
gramoz, pomešan z glino ali peskom. Nanosi so debeli od 10 do 20 metrov (Hudoklin, 2007).
Dobre tri četrtine KS Kapele je varovanega z Naturo 2000, kar dokazuje, da je narava biotsko
pestra in dobro ohranjena. Območja zavarovana z Naturo 2000 predstavljajo življenjsko
okolje pomembnim rastlinskim in živalskim vrstam ter habitatnim tipom, zato na tem
območju veljajo posebni varstveni ukrepi, kot npr. pozna košnja, odkup dreves, ohranjanje
travišč, ki vključujejo tudi lokalno prebivalstvo. Varovanje narave z Naturo 2000 v KS
Kapele pa poleg ohranjanja biotske pestrosti pozitivno vpliva tudi na prepoznavnost kraja,
povečuje turistični potencial in zavest lokalnega prebivalstva o pomembnosti ohranjanja
naravnega okolja, hkrati pa predstavlja odlično izhodišče za sonaravni razvoj kraja. Območje,
na katerem prevladuje neokrnjena narava, predstavlja tudi privlačno in kakovostno življenjsko
okolje za ljudi.
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Slika 25: Pogled na Jovse iz Kapel

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
Slika 26: Posledice jesenskega deževja v Jovsih

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
51

7.
VPLIV ZAVAROVANEGA OBMOČJA DOBRAVA–JOVSI NA
NAJPOMEMBNEJŠE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V KS KAPELE
7.1. VPLIV ZAVAROVANEGA OBMOČJA DOBRAVA–JOVSI NA KMETIJSTVO
IN GOZDARSTVO

Slika 27: Raba tal v KS Kapele v letu 2012

Med gospodarskimi dejavnostmi je kmetijstvo tisto, ki ima pomembnejši vpliv na kakovost in
vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih rastlin in živali. V Evropi je prvobitnega
naravnega okolja zelo malo, zato so toliko pomembnejše površine, kjer se z ustrezno rabo
ohranjajo habitatni tipi in vrste, ki živijo na travnikih, poljih, gozdnem robu ter stičišču med
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gozdnim robom in kmetijskimi površinami, njihov obstoj pa je odvisen od ustreznega
vzdrževanja kmetijskih površin (But, 2004).
Za območja, ki so zavarovana z Naturo 2000, je značilno spodbujanje in ohranjanje
kmetijstva, vendar pod pogojem, da to ne ogroža stanja ohranjenosti vrst in njihovih habitatov
(But, 2004).
V KS Kapele prevladujejo tri glavne kategorije rabe tal, in sicer: v zahodnih predelih KS
prevladuje gozd Dobrava, osrednji in vzhodni predeli pa so pokriti s trajnimi travniki, ki se
prepletajo z njivskimi površinami in vrtovi.
Slabo polovico KS Kapele prekrivajo gozdne površine (slika 27). Med kmetijskimi
površinami prevladujejo ekstenzivni travniki, ki zavzemajo približno eno tretjino, tretja
najpomembnejša kategorija pa so njivske površine, ki pokrivajo dobrih 15 % celotnega
površja KS Kapele.
Kmetijska raba se opušča predvsem na posameznih močvirnih travnikih na gozdnem obrobju
Dobrave in v Jovsih. Glavni razlog za to je otežena uporaba kmetijske mehanizacije
(Hudoklin, 2007).
Intenzivno kmetijstvo prevladuje na osrednjem slemenskem delu, severozahodnem delu ter v
vzhodnih predelih KS. V osrednjem delu, ki je tudi najgosteje poseljen, prevladujejo vrtovi,
posamezne njive in travniki, na vzhodnem obrobju Jovsov ob reki Sotli, kjer so
hidromelioracijski posegi v preteklosti omogočili ugodnejše pogoje za intenzivno kmetovanje,
pa prevladujejo njivske površine, ki se proti zahodu postopoma prepletajo s travniki.
Reliefno najbolj primerna območja za sadjarstvo in vinogradništvo so najvišji, osrednji
predeli ter vzhodna, osončena pobočja na prehodu iz slemenskega v ravninski del. To so
območja, ki prejmejo največ ur sončnega obsevanja in imajo ugodne pogoje za sadjarstvo ter
vinogradništvo. V preteklosti je bilo več intenzivnega vinogradništva in sadjarstva, predvsem
pridelovalcev jabolk, breskev in sliv, danes pa prevladujejo manjši vinogradi in sadovnjaki,
ki so namenjeni predvsem samooskrbi prebivalstva.
Gospodarska dejavnost, ki prevladuje v Jovsih, je kmetijstvo. Zaradi prevladujočih travniških
površin je na tem območju prisotna predvsem živinoreja, medtem ko na območju Dobrave
prevladuje gozdarstvo.
7.1.1. Velikost kmetij in lastniška struktura v Jovsih
Kmetijska zemljišča in gozdne parcele v KS Kapele so večinoma v privatni lasti okoliških
prebivalcev. Značilno pa je, da se dejanska raba zemljišč bistveno razlikuje od lastniške
strukture. To velja predvsem za Jovse (Hudoklin, 2007). Ugotavljanje lastniške strukture na
območju Jovsov je zahtevno in problematično, predvsem zato, ker Zemljiška knjiga ni
aktualizirana, hkrati pa je velik delež lastnikov državljanov Republike Hrvaške. Tako so
podatki, ki veljajo za to območje, pridobljeni na osnovi podatkov prosilcev subvencij za
izvajanje kmetijske dejavnosti (Žvikart, 2009) Podatek za leto 2006 kaže, da je na širšem
območju Jovsov 154 kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG) obdelovalo 218,4 ha
kmetijske zemlje. Ta podatek predstavlja dobro tretjino ali natančneje 35,6 % vseh lastnikov
kmetijskih zemljišč na območju Jovsov (Hudoklin, 2007). To pomeni, da je na tem območju
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nekaj velikih kmetov, ki aktivno kmetujejo in imajo v najemu kmetijska zemljišča drugih
lastnikov.
Tabela 13: Dejanska raba kmetijskih zemljišč na širšem območju Jovsov
VELIKOSTNI RAZREDI (ha)
POD 0,5

29 (18,8 %)
št. KMG
površina (ha) 10,6 (4,9 %)
Vir: Hudoklin, 2007, str. 39.

SKUPAJ

0,5–1,0

1,0–2,0

NAD 2,0

45 (29,2 %)
35,1(16,1 %)

44 (28,6 %)
67,7 (31,0 %)

36 (23,4 %)
104,9 (48,0 %)

154
218,4

Podatki dokazujejo, da je na širšem območju Jovsov prisotna koncentracija in da vse manj
kmetov obdeluje vse večje kmetijske površine.
Na ožjem območju Jovsov prevladujejo travniki, za katere je značilna ekstenzivna raba, ki je
posledica zavarovanosti območja, prevladujoče živinoreje in naravnih pogojev (mokrotnost).
Izmed 123 KMG redno opravljajo kmetijsko dejavnost 104 KMG na približno 140 ha zemlje.
Za nadaljnjo kmetijsko rabo travniških površin je pomemben stalež domačih živali na KMG.
Podatki za ožje območje Jovsov kažejo, da so na 116 KMG skupaj redili 943,2 glave velike
živine, od tega je 73 KMG redilo govedo, 23 KMG pa konje. Po podatkih Hudoklina (2007)
redijo KMG, ki kmetujejo na ožjem območju Jovsov, približno 500 govedi, od tega jih je
dobra tretjina ali 179 govedi na velikih KMG, ki redijo več kot 10 govedi. Takšnih KMG je
na tem območju 10. Prevladujejo kmetje z manjšim staležem govedi (od 2 do 5), za katere
obstaja nevarnost, da bodo v prihodnosti opustile to dejavnost (tabela 14).
Tabela 14: Število govedi na KMG na območju Jovsov
ŠTEVILO GOVEDI NA KMG
DO 2

23 (31,5 %)
št. KMG
Vir: Hudoklin, 2007, str. 40.

SKUPAJ

2–5

5–10

NAD 10

26 (35,6 %)

14 (19,2 %)

10 (13,7 %)

73

Za KMG na območju Jovsov velja tak obseg ekstenzivnosti kmetijske pridelave, da se lahko
vključijo v sonaravne oblike kmetijske pridelave. Žal pa je vključevanje v takšne programe
manjše kot bi bilo potrebno, predvsem zaradi administrativne zahtevnosti in racionalnosti
pridobljenih sredstev glede na površine, ki jih posamezno KMG obdeluje. To pomeni, da je
vključevanje v takšne programe smiselno za KMG, ki obdelujejo večje površine kmetijskih
zemljišč. Na območju Jovsov je najpomembnejši ukrep ohranjanje travniških habitatov. Vanj
je vključenih 78,1 ha površin. Najpomembnejše je, da se na travniških habitatnih tipih izvaja
ustrezna kmetijska raba, in sicer ekstenzivna raba travinja (Hudoklin, 2007). Določila ukrepa
o ohranjanju posebnih travniških habitatov so naslednja (Žvikart, 2009):
· KMG se mora nahajati znotraj ekološko pomembnih območij,
· raba ruše, paša, košnja in spravilo krme niso dovoljeni pred cvetenjem trav oz. dokler
se mladiči ogroženih vrst ne umaknejo (15. julij),
· obtežba 0,2 – 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
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7.1.2. Aktivnosti v sklopu projekta LIFE in pozna košnja v Jovsih
Projekt z naslovom »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«,
je na petih izbranih območjih Nature 2000 izvedel različne akcije in aktivnosti za dolgoročno
ohranjanje tam prisotnih ogroženih vrst ter habitatnih tipov. Aktivnosti tega projekta so se
izvajale med letoma 2005–2007, financirane pa so bile iz evropskega finančnega programa
LIFE. Projekt LIFE je trajal tri leta (2005–2007) in v prvem letu so uredili vse pravne
formalnosti, kot npr. podpisovanje pogodb, v naslednjih dveh letih pa se je za predvideno
plačilo izvajala košnja (Žvikart, 2009).
Eno izmed petih območij tega projekta je tudi območje Dobrava–Jovsi, kjer so izvedli številne
akcije na področju kmetijstva in gozdarstva, ki so zajele več kot 300 domačinov. Predvsem
zaradi lastniške razdrobljenosti je bilo leta 2005 organiziranih 11 delavnic, na katerih so
lastnikom v majhnih skupinah do 40 ljudi podrobneje predstavili akcijo »Ohranjanje travišč«
ter možnosti njihovega aktivnega vključevanja vanjo (Dogodki in obvestila …, 2013).
Na delavnice je bilo skupno vabljenih 382 lastnikov. Vabila niso pošiljali le tistim, ki imajo
stalno prebivališče od Jovsov oddaljeno več kot 50 km. Zaradi objektivnih razlogov
(migracije, smrt) se je vrnilo dvanajst vabil, kar pomeni, da je vabila dobilo skupno 370
lastnikov. Delavnic se je na koncu udeležilo 88 vabljenih (približno 24 %) (Žvikart, 2009).
Obravnavali so problematiko zaraščanja travnikov in posledično zmanjševanje življenjskega
prostora za kosca (Crex crex). Do zaraščanja je prišlo predvsem zaradi opuščanja živinoreje,
opuščanja kmetijske dejavnosti in podobno (Žvikart, 2009). Avgusta in septembra 2005 so
lastniki, ki so se na podlagi informacij z delavnic za to odločili, podpisali pogodbe o izvajanju
pozne košnje po 15. juliju, čiščenju zaraščenih površin ter uporabi strižne kosilnice namesto
rotacijske, saj naj bi ta bila počasnejša in manj nevarna za travniške živali. Cilj projekta je bil
dosežen in za pozno košnjo se je odločilo okoli 70 lastnikov oz. najemnikov v skupni površini
103,85 ha območja (Žvikart, 2009). Za mulčanje pa so določili 65 ha območja. Pomembna
ukrepa sta bila tudi obrezovanje 194 glavatih vrb ter čiščenje struge potoka Šica, a je bilo pred
tem potrebno pridobiti soglasja lastnikov sosednjih parcel (Dogodki in obvestila …, 2013).
Tisti lastniki, ki se delavnic niso udeležili oziroma niso podpisali pogodbe, so kot razlog
navedli, da so zemljišča že dali v najem ali pa da ne potrebujejo krme oziroma stelje in zato
travnikov ne kosijo vsako leto oziroma jih kosijo le po potrebi. Tudi sicer velja, da je ravno
potreba po krmi tista, ki vpliva na odzivnost lastnikov na podpise pogodb za izvajanje
določenih ukrepov. To potrjujejo tudi rezultati o košnji, saj je kar 96 % lastnikov, ki je
pogodbe podpisalo, jovsovske travnike več let redno kosilo. Potrebno pa je tudi upoštevati
dejstvo, da je kar 53 % parcel neodzivnih lastnikov že v najemu, kar lahko pomeni, da so
travniki teh lastnikov košeni s strani najemnikov ali pa so že zaraščeni. Večina lastnikov tega
ni nikoli preverjala (Žvikart, 2009).
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Slika 28: Vključene parcele za izvajanje pozne košnje v sklopu projekta LIFE

Vir: Žvikart, 2009, str. 55.
Del programa Natura 2000 so tudi denarna nadomestila, katerih cilj je podpiranje naravi
prijaznega kmetovanja. Denarna nadomestila dobijo tisti kmetje, ki svoj način kmetovanja
prilagodijo v prid naravi (But, 2004). Na območju Jovsov so prilagoditve vezane predvsem na
pozno košnjo travnikov in preprečevanje zaraščanja travnikov.
7.1.3. Vpliv Nature 2000 na gozdarstvo
Na področju gozdarstva skuša Natura 2000 doseči takšen način gospodarjenja, da se bodo v
največji možni meri ohranili gozdni habitatni tipi in vrste (But, 2004). Okvir za ukrepe, ki se
zaradi varstva narave izvajajo na področju gozdarstva, določa zakonodaja s področja
gozdarstva, ki omogoča načrtovanje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje
ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov in vrst, katerih preživetje je vezano na gozdne
ekosisteme (Operativni program …, 2007). V Sloveniji imamo kar štirinajst gozdnih
habitatnih tipov evropskega pomena. Čeprav se temeljni cilji upravljanja območij Natura
2000 v gozdnih območjih skorajda ne razlikujejo od sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki
v Sloveniji velja že kar nekaj let, pa so ukrepi za doseganje ciljev Nature 2000 zahtevali
določene prilagoditve gozdnogospodarskih načrtov (But, 2004).
Program razvoja gozdov v Sloveniji določa strategijo ravnanja z gozdovi v skladu z načeli
sonaravnosti. Enakovredno obravnava ohranjanje naravne dediščine, ohranitev živalstva v
gozdnem prostoru, varstvo voda v gozdnem prostoru in podobno. Zakon o gozdovih je uvedel
ukrepe, ki jih določa direktiva o habitatih. Glavni cilj Zavoda za gozdove Slovenije pa je
ohranjanje biotske raznovrstnosti (But, 2004). Izvajanje zakonodaje v prid varstvu narave je
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tesno povezano z razpoložljivimi finančnimi sredstvi za spodbujanje teh ukrepov. Tako je
eden glavnih ciljev za prihodnost okrepiti ta sredstva (Operativni program …, 2007).
Najpomembnejši ukrepi na področju gozdarstva, ki so jih določili v okviru projekta »Natura
2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem« za gozd Dobrava so naslednji:
76 lastnikov gozdov je podpisalo pogodbe za obdobje desetih let za 101 ekocelico v Dobravi,
kar pomeni, da je 101 drevo zavarovano pred posekom v naslednjih desetih letih (Dogodki in
obvestila …, 2013).
Gozdarstvo je pomemben člen na poti k sonaravnemu razvoju. Gozdnogospodarsko
načrtovanje, ki vključuje številne dejavnosti, kot na primer: zbiranje podatkov o stanju in
razvoju gozdov, izdelovanje dolgoročnih strateških načrtov razvoja in rabe gozdov,
spremljanje naravnega ravnotežja in izdajanje soglasij za posege v gozdni prostor, gradnja in
vzdrževanje gozdnih poti, izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov, usmerjanje
lastnikov za varno delo v gozdu, ozaveščanje javnosti o pomenu gozdov in podobne
aktivnosti, močno vpliva na varovanje in ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro
sedanjih in prihodnjih generacij.
7.2. VPLIV ZAVAROVANEGA OBMOČJA DOBRAVA–JOVSI NA LOVSTVO
Na območjih Nature 2000 je pravni red s področja lovstva tradicionalno usmerjen ne le v
izvajanje lova, temveč v trajnostno upravljanje in rabo določenih vrst (But, 2004).
Območji Dobrava in Jovsi uvrščamo med Posavsko lovsko upravljavsko območje, ki je sicer
razdeljeno med naslednje štiri lovske skupine: LD Globoko, LD Dobova, LD Brežice in LD
Kapele. Za to območje je bil sprejet desetletni lovsko upravljavski načrt, ki velja od 2007 do
2016 (Hudoklin, 2007).
V KS Kapele znaša skupna površina lovišč v lovsko upravljavskem območju 2177 ha.
Lovišče Kapele leži v celoti znotraj Brežiškega gozdnogospodarskega območja in sodi med
nižinski tip lovišča (Lovsko upravljavski …, 2012).
Na območju, ki sodi med posebna varstvena območja Nature 2000 je potrebno, v skladu s
pravilniki o izvedbi načrtov in posegov na varovana območja, za vse posege izvesti temeljito
presojo sprejemljivosti določenih posegov v naravno okolje.
Za vsa območja, ki so del Nature 2000, veljajo splošne varstvene usmeritve in vsi posegi ter
dejavnosti se načrtujejo tako, da se v največji možni meri (Lovsko upravljavski …, 2012):
·
·
·
·

ohranja naravna razsežnost habitatnih tipov in habitatov rastlinskih ali živalskih vrst,
ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov,
ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst,
ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča
ponovno povezanost v primeru, da je ta bila prekinjena.

Čas izvajanja posegov, ki bi lahko ogrožali habitate, se prilagodi življenjskim ciklom živali in
rastlin, tako da opravljanje dejavnosti v najmanjši možni meri sovpada z obdobji, ko je
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potreben mir oz. se le te ne morejo umakniti (čas razmnoževanja, vzreje mladičev, razvoj
negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik, prezimovanje). Rastlinam pa se človeški posegi
prilagodijo tako, da jim je omogočeno semenenje, naravno zasajevanje oz. druge oblike
razmnoževanja. Prav tako se na območja zavarovana z Naturo 2000 ne vnaša živali in rastlin
tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. Obstoječe populacije alohotnih vrst
divjadi, ki jih v neko okolje vnese človek (npr. damjak – Dama dama), naj se na zavarovanih
območjih postopoma zmanjšuje oz. vzdržuje na takšnem nivoju, da ne vplivajo na ugodno
stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst. Ker je bilo za nekatera območja ocenjeno, da
ravno tujerodne vrste ogrožajo habitatne tipe in vrste, je bil izdan ukrep, da se alohtone vrste
divjadi postopoma začnejo izločati. Pomemben ukrep je tudi ta, da solnice za divjad lovci ne
smejo nameščati na način, ki bi omogočal vnos soli v mokrišča in druge vodne površine. Tako
je pravilo, da se solnica lahko namesti v razdalji 50 m in več od roba mokrišča oz. drugih
vodnih površin. Že obstoječe solnice, ki niso postavljene na način kot ga določajo predpisi, pa
se odstranijo (Lovsko upravljavski …, 2012).
Varstveni režim, ki velja na območju Jovsov, določa prepoved gradnje vseh objektov,
odstranjevanje obrežne vegetacije, dreves, grmov itd. Konkretne varstvene usmeritve določajo
izvedbo ekstenzivne rabe obstoječih travniških površin, čim kasnejšo košnjo, in sicer od
sredine travnika navzven. Na območjih, kjer se nahajajo bivališča živali (npr. gnezda, dupla,
brlogi…), se mora ohranjati obstoječe stanje, brez poseganja v naravo in vznemirjanja živali.
To še posebej velja za čas paritve, gnezdenja, polaganja jajc, kotitve in v času mladičev
(Lovsko upravljavski …, 2012).
Varstvene usmeritve na območju Dobrave pa določajo v gozdnih habitatnih tipih ustrezno
številčnost rastlinojede divjadi, ki bo zagotavljala naravno pomlajevanje v gozdu in
posledično ohranjala trajnost gozdnega ekosistema, še posebej biotopske funkcije in funkcije
ohranjanja naravnih vrednot ter biotske pestrosti. Alohtone živalske vrste se ne smejo
naseljevati na območju habitatnih tipov, število že obstoječih populacij alohtone divjadi pa naj
se zmanjša na minimum. Kar se tiče drevesnih vrst, je potrebno saditi samo rastišču primerne
vrste. Potrebno je tudi ohranjati gozdni rob (Lovsko upravljavski …, 2012).
Osnovna naloga lovstva je skrb za usklajenost številčnosti populacij divjadi z naravnim in
kulturnim okoljem. Pri tem je osnovni cilj izvajanje ukrepov, ki omogočajo divjadi in okolju
strpno sobivanje, tako da sta drug drugemu v pomoč (Lovsko upravljavski …, 2012).
Glavni cilj upravljanja s populacijami divjadi je zagotavljanje usklajenosti med populacijo
divjadi z zmožnostmi okolja oz. preprečevanje nastajanja škode, tako na kmetijskih zemljiščih
kot tudi na gozdnih površinah. Potrebno je izboljšati ukrepe povezane s populacijami divjadi
za nižinska agrarna območja, kjer se v določenih predelih pojavlja pomanjkanje vegetacije.
Ravno ti predeli pa so v zimskem času bivalno okolje za srnjad in malo divjad. Upravljavci
lovišč imajo težave z reševanjem tega problema, saj večinoma nimajo zemljišč v svoji lasti,
da bi lahko načrtno izboljševali življenjsko okolje divjadi. Vsakoletno izvajanje teh
pomembnih ukrepov je tako odvisno predvsem od dogovorov z lastniki zemljišč in
iznajdljivosti upravljavcev lovišč (Lovsko upravljavski …, 2012).
Med lovnimi vrstami so v LD Kapele najpomembnejše tiste, ki bi lahko negativno vplivale na
ugodno stanje varovanih vrst ali habitatnih tipov območja. Na tem območju je potrebno
izpostaviti predvsem srnjad in damjake. V primeru povečanja števila teh dveh vrst bi prišlo do
negativnih vplivov na stanje gozdnih habitatnih tipov in zato je naloga lovcev, da število teh
vrst nadzoruje (Hudoklin, 2007).
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Najštevilčnejša lovna vrsta je srnjad, saj so naravne razmere tako v Jovsih kot tudi v Dobravi
ugodne, hkrati pa je srnjad za upravljavce lovišč tudi gospodarsko najpomembnejša vrsta.
Trenutna številčnost je sicer optimalna in Zavod za gozdove Slovenije ocenjuje, da le-ta nima
izstopajočega vpliva na stanje gozdnih habitatnih tipov, saj je populacija srnjadi na tem
območju zaenkrat v upadanju. Poleg tega pa tudi dobravske populacije damjakov skorajda ni
več, tako da tudi ta vrsta nima pomembnejšega vpliva na stanje gozdnih habitatnih tipov.
Zmanjševanje številčnosti in dolgoročna odstranitev populacije iz območja pa je tudi eden
glavnih ciljev upravljanja s populacijo damjaka v Posavskem lovsko upravljalnem območju
(Lovsko upravljavski …, 2012).
Pomembno je omeniti še račjeke. To sta dve večji mlaki, ki so ju izkopali lovci v Dobravi in
na območju Jovsov, za vzrejo divjih rac. V njih so poleg rac naseljene tudi ribe, zato nista
ugoden habitat za dvoživke in kačje pastirje (Hudoklin, 2007). Raca mlakarica (Anas
platyrhynchos) je splošno razširjena vrsta rac v Sloveniji, zanjo pa je značilno, da je
zadovoljna tudi z bivanjem v onesnaženi vodi. V naravne vodotoke ni dovoljeno dodajati rac,
saj je že naravna populacija dovolj velika. Izjemoma je dodajanje rac dovoljeno le v umetno
ustvarjeno okolje, to so t.i. račjeki. Glavni cilj za to populacijo je ohranjati številčnost in
trajnostno izkoriščati populacijo z lovom (Lovsko upravljavski …, 2012).
Od leta 2009 je na območju LD Kapele značilna stalna prisotnost populacije divjega prašiča.
Ravno za lovišče Kapele je bila značilna najvišja, 92-odstotna stopnja realizacije načrta ulova
divjih prašičev, v drugih loviščih pa je bila med 24 in 60 %. Ocenjuje se, da je število divjih
prašičev na tem območju dokaj visoko, a glede na podatke o izplačanih odškodninah je to
razmerje še vedno dobro usklajeno z okoljskimi zmožnostmi. Poleg omenjenih živali pa so na
tem območju v manjši meri prisotne še naslednje živalske vrste: lisica (Vulpes vulpes), jazbec
(Meles meles), pižmovka (Ondatra zibethicus), poljski zajec (Lepus europaeus), navadni polh
(Glis glis), fazan (Phasianus colhicus), sraka (Pica pica), šoja (Garrulus glandarius), siva
vrana (Corvus corone cornix) itd.
V preteklosti je bil na obrobju Dobrave (LD Globoko) opažen tudi gams, sicer pa ta vrsta
divjadi na tem območju ni stalnica (Lovsko upravljavski …, 2012).
V splošnem je ciljev na območjih Nature 2000, povezanih z lovstvom, relativno malo in se
večinoma dosegajo s prilagojeno rabo divjadi. Tako kot gozdarstvo, ima tudi lovstvo veliko
vlogo za ohranjanje narave in povečevanje sonaravnosti določenega kraja. Naloga lovstva je
izdelati lovsko upravljavski načrt za določeno časovno obdobje, v katerem ocenijo stanje in
številčnost populacij, vodijo evidenco o odstrelu in izgubi gozdnih živali. Določajo tudi
ukrepe, s katerimi izboljšujejo kakovost življenjskih razmer prostoživečih živali. Njihova
naloga pa je tudi naravovarstveno ozaveščanje javnosti in skrb za sonaravno upravljanje z
divjadjo.
7.3. VPLIV ZAVAROVANEGA OBMOČJA DOBRAVA–JOVSI NA TURISTIČNO
PREPOZNAVNOST KS KAPELE
V KS Kapele je ravno zavarovano območje Dobrava–Jovsi ključnega pomena za razvoj
turistične dejavnosti. Na tem področju ima najpomembnejšo vlogo Turistično društvo Kapele,
ki je bilo ustanovljeno leta 1992 in je v preteklosti, predvsem v devetdesetih letih 20. stoletja
in prvih letih 21. stoletja s svojo dejavnostjo v veliki meri prispevalo k večji prepoznavnosti
kraja. V zadnjih letih je po besedah gospe Milene Vranetič (2013) dejavnost društva žal
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nekoliko zamrla. Potrebovalo bi predvsem posameznike, ki bi društveno dejavnost
obudili in seveda tudi nekaj finančnih sredstev, s katerimi bi omogočili izvedbo
dejavnosti. KS ima ogromno potenciala, ki bi ga bilo potrebno bolje izkoristiti
prepoznavnost območja. Največji turistični potencial in zanimivost na tem
predstavljata zavarovani območji Dobrava in Jovsi.

nekoliko
različnih
za večjo
območju

7.3.1. Koščeva pot
Slika 29: Začetek Koščeve poti

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
Leta 2001 je bila za ogled, spoznavanje in preučevanje območja Jovsov urejena t.i. »Koščeva
pot v Jovse«. Pot je urejena tako, da so ob njej postavljene informativne točke oz. table, ki so
uporabne tudi kot delovne točke za izvajanje pouka v naravi (Hudoklin, 2007). Postavljene so
bile januarja 2006, na njih pa opazovalci najdejo ključne informacije o Jovsih in Dobravi
(Dogodki in obvestila, 2013). Na Koščevi poti lahko posamezniki kot tudi zaključene skupine
spoznavajo gozd, rastlinstvo, ptice in dvoživke. Pot je speljana tako, da se iz središča Kapel,
natančneje s parkirišča pri cerkvi Marije Vnebovzete, obiskovalci spustijo po kolovozu čez
kapelske vinograde in naprej po strmem gozdnem pobočju do obrobja Jovsov. Kmalu po
prihodu v Jovse se na desni strani nahajata ornitološka opazovalnica ter učna mlaka. Za
opazovanje Jovsov iz opazovalnice je potrebna predhodna najava. Poleg dveh informativnih
tabel se na poti nahajajo tudi informativne točke, ki opisujejo Jovse kot zavarovano območje
in življenjsko okolje, na drevesih ob poti pa so oznake (kosec bele barve), ki obiskovalce
usmerjajo po poti. Od opazovalnice se po isti poti lahko vrnemo nazaj na izhodišče ali pa pot
nadaljujemo po obrobju Jovsov, po kolovozu ter nato po glavni cesti proti Kapelam. Dolžina
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prve, krajše poti je 1,5 km, daljša pa meri 5 km in z vmesnimi postanki ter predstavitvami
traja približno uro in pol (Koščeva pot …, 2013). Najprimernejši letni čas za obisk Jovsov je
zgodnje poletje. Za ogled oz. sprehode po območju pa se uporabljajo le obstoječe poljske poti.
Slika 30: Ena izmed informativnih točk v Jovsih

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
Za spoznavanje Jovsov sta bila leta 1996 izdana tudi informativna zloženka »Jovsi« ter leta
2003/2004 tiskano gradivo z učnimi listi z naslovom »Koščeva pot v Jovse«. Tako Dobrava in
Jovsi pa so del Vodne učne poti Gabernica, ki je predstavljena z zloženko ter informativnima
tablama (Hudoklin, 2007).
Načrtovana je bila tudi gozdna učna pot skozi Dobravo, vendar projekt zaenkrat žal še ni
uresničen. Namen je bil povezati 101 ekocelico v Dobravi in v učno pot vključiti tudi nekatere
druge znamenitosti kot npr. vodotoke. Za uresničitev tega projekta bodo v prihodnosti
potrebna dodatna finančna sredstva. Dodatna učna pot pa bi razširila turistično ponudbo in s
tem v kraj privabila več obiskovalcev.
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7.3.2. Multimedijska informacijska soba
V sklopu projekta LIFE je bila turistična ponudba v kraju dopolnjena z ureditvijo
informativne sobe ter postavitvijo opazovalnice v Jovsih. Multimedijska informacijska soba je
od decembra 2006 urejena v prostorih stare osnovne šole na glavnem trgu v Kapelah. Od 1.
maja 2007 pa je soba stalno odprta za obiskovalce. Soba je rezultat partnerskega sodelovanja
med Zavodom RS za varstvo narave, ki je prispeval idejno zasnovo in KS Kapele (Dogodki in
obvestila …, 2013). Njen namen je nuditi obiskovalcem osnovne informacije o naravnih
značilnostih v Kapelah, prikazati naravoslovni film in organizirati tematska predavanja,
opremljena pa je tudi z informativnim panojem in drugimi animacijami (Ponudba kraja,
2013).
Slika 31: Multimedijska informacijska soba

Vir: Dogodki in obvestila …, 2013.
Obiskovalci informacijske sobe si najprej ogledajo 20-minutni film, v katerem je
predstavljeno območje, po želji pa so jim ob predavanju predstavljene tudi različne power
point predstavitve. Nato sledi raziskovanje narave s pomočjo gibljivih stenskih foto panojev.
V zadnjim delu informacijske sobe se nahajata dva multimedijska stolpa, ki sta namenjena
spoznavanju živega sveta Dobrave in Jovsov. Z opisom in fotografijami so predstavljene
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živali (sesalci, ptice, dvoživke…), drevesne vrste in ostale rastline. Obiskovalci lahko živali
spoznajo tudi po zvokih oglašanja, ki so bili posneti v naravi. Prav tako pa se v info sobi
lahko seznanijo s posameznimi društvi v KS Kapele in lokalno ponudbo. Poseben del
informacijske sobe pa je namenjen naravovarstveno najbolj izpostavljenima in pomembnima
vrstama, in sicer koscu ter srednjemu detlu. V sobi so lesene makete ptic in njihovih mladičev
postavljene v gnezdilno okolje, tako da si obiskovalci lažje predstavljajo, kako poteka njihovo
gnezdenje in zakaj je ukrep o pozni košnji tako pomemben. V omaricah na steni se nahajajo
materiali iz narave kot npr. ilovica, prod, školjke, želod in različna semena. Vse te materiale
lahko na zanimiv in zabaven način obiskovalci prepoznavajo z otipom, kar je še posebej
zanimivo za osnovnošolce (Dogodki in obvestila …, 2013).
Obiskovalci se po obisku informacijske sobe lahko odpravijo na Koščevo pot v Jovse in si vse
znamenitosti ogledajo tudi v naravi. Multimedijska soba je podprta s sodobno medijsko
infrastrukturo in predstavlja izhodišče za pohodniške poti v naravi. Le-te so po predhodnem
dogovoru za posamezne zaključene skupine tudi vodene (Ponudba kraja, 2013).
Pomemben del projekta LIFE je tudi ornitološka opazovalnica, ki je postavljena ob učni mlaki
v Jovsih. V upravljanje KS Kapele je bila predana 21. marca 2006. Dostop do opazovalnice je
omogočen po majhnem mostičku nad poplavnimi ravnicami. Opazovalnica je končna
informacijska točka in predstavlja atraktiven zaključek Koščeve poti (Dogodki in obvestila
…, 2013).
Slika 32: Opazovalnica v Jovsih

Avtorica: Sabina Pšeničnik, 2013.
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7.3.3. Izkoriščenost turističnega potenciala
V zadnjih letih je bila najpogosteje obiskana Koščeva pot v Jovse. Največji delež
obiskovalcev predstavljajo šole, ki na tem območju izvajajo naravoslovne dneve (Hudoklin,
2007). V sodelovanju s Turističnim društvom Kapele so bili pred leti izdelani tudi delovni
listi, ki so primerni in zelo uporabni za izvedbo pouka v naravi (Dogodki in obvestila …,
2013). Šolske skupine prevladujejo v pomladnem in jesenskem obdobju, ostale pa preko
celega leta. Med individualnimi obiskovalci prevladujejo naravoslovci, ki obisk običajno
povežejo z ogledom drugih naravnih znamenitosti (Hudoklin, 2007). Po narodnosti
prevladujejo Slovenci, so si pa Dobravo in Jovse ogledali že tudi turisti iz Hrvaške,
Madžarske, Grčije in celo novinar iz Anglije (Urek, 2011). Vodeni ogledi so organizirani s
strani Turističnega društva Kapele oz. gospe Milene in Franca Vranetiča ter KS Kapele, kjer
za turistično ponudbo skrbi predsednik KS gospod Ivan Urek. Vodenje poteka v slovenskem
jeziku, po dogovoru pa tudi v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.
Območje Jovsov letno obišče okoli 1000 obiskovalcev, ki si izberejo voden ogled. Precej
obiskovalcev je takšnih, ki se na pot podajo samostojno. Zato lahko sklepamo, da je ta
številka še nekoliko višja. Naravni spomenik Dobrava–Jovsi tako letno zasluži med 1000 in
2000 evrov, kar je bistveno premalo za vzdrževanje in nadaljnji razvoj turistične ponudbe
območja. Prav tako ni dovolj finančnih sredstev, s katerimi bi pokrili vodiče in organizatorje
turistične dejavnosti v kraju. Tako da je prepoznavnost območja izven občinskih meja precej
slaba, turistični potencial pa je slabo izkoriščen. V zadnjih letih se je sicer pojavila povezava
med območjem Dobrava–Jovsi ter Termami Čatež, kot največjo turistično družbo v Občini
Brežice. Tej navezi pa se je pridružil tudi nekoliko manjši, a vse bolj uspešen zasebni termalni
center Terme Paradiso. Vse to z namenom, da bi povečali število obiskovalcev in posledično
tudi dohodke območja Dobrava–Jovsi. Tako so ti večji turistični objekti začeli promovirati
Dobravo in Jovse kot zanimivo izletniško točko, ki jo turisti lahko obiščejo med njihovim
dopustom v toplicah. V času poletne sezone Zavod za podjetništvo in turizem Brežice tudi
organizira posamezne izlete v Jovse v povezavi z ostalimi zanimivostmi v okolici kot je npr.
Bizeljsko (Laktić, 2012).
Območje Dobrava–Jovsi je kot del Nature 2000 del projekta, ki ga je leta 2007 predlagala
Regionalna razvojna agencija Posavje z naslovom »Naravne vrednote Posavja v turistični
ponudbi«. Glavni cilj tega projekta je dvigniti prepoznavnost Posavja kot regije z ohranjeno
naravno in biotsko pestrostjo, varovanje in ohranjanje naravnih vrednot, trženje njihove
turistične privlačnosti in oblikovanje učinkovitega sistema trženja integralnih turističnih
produktov. Projekt je bil sofinanciran s strani EU in je trajal do septembra 2009. Cilj projekta
je bil uspešno dosežen, saj so iz izbrane turistične ponudbe, usmerjene v zdravo življenje,
aktivno preživljanje prostega časa v naravi, spoznavanje kulturne dediščine, kulinaričnih in
gastronomskih dobrot, oblikovani turistični paketi, ki zagotavljajo določene standarde
kakovosti. V sklopu projekta je nastal tudi spletni portal Posavje, ki na enem mestu združuje
vse informacije, ki bi jih potencialni turistični obiskovalec v Posavju potreboval. Del tega
portala so tudi naravne posebnosti, med katere je uvrščeno območje Dobrava–Jovsi, opisane
so ogrožene vrste ptic, ki živijo v Jovsih, predstavljena pa je tudi Koščeva pot kot ena izmed
turistično zanimivih poti Posavja (Naravne vrednote …, 2013). Jovsi so turistično precej bolj
zanimivi kot Dobrava, ki ne privablja omembe vrednega števila obiskovalcev. Ima pa
Dobrava pomembno rekreacijsko vlogo, predvsem med domačini in prebivalci okoliških
krajev ter mesta Brežice (gobarjenje, sprehodi).
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Sam obstoj in raven turističnega obiska trenutno nista ogrožajoča, saj turizem ne predstavlja
nevarnosti za izpostavljene naravne vrednote ter habitate rastlinskih in živalskih vrst. Večina
obiskovalcev je že vnaprej dobro informirana oziroma pridobi potrebne informacije o nujnosti
ohranjanja in varstva naravnega okolja, zato v naravi ne vrši pritiska na okolje z odlaganjem
odpadkov, hrupom in podobnim. Število turistov je relativno majhno in večina se jih v kraju
ustavi le za nekaj ur, zato do sedaj ni bilo povzročenih nobenih posegov v prostor z gradnjo
infrastrukture za potrebe turizma.
7.4.
VPLIV
ZAVAROVANEGA
OBMOČJA
IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

DOBRAVA–JOVSI

NA

Na področju raziskovanja in izobraževanja ima najpomembnejšo vlogo Koščeva pot, ki
privablja skupine šolarjev, študentov in drugih raziskovalcev. Najpomembnejše institucije in
organizacije, ki na obravnavanem območju izvajajo predvsem naravoslovno izobraževanje in
raziskovanje so naslednje (Hudoklin, 2007):
·
·
·
·
·

Turistično društvo Kapele,
Osnovna šola Kapele,
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice,
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije,
Zavod RS za varstvo narave.

Najpogostejša oblika raziskovanja tega območja je monitoring. To pomeni redno spremljanje
stanja, številčnosti neke vrste v določenem časovnem intervalu (npr. vsako leto, vsakih nekaj
let) in na istem območju. Pri tem je pomembno, da se metoda in popisna površina med leti ne
smeta spreminjati, saj bi s tem izgubili verodostojnost in primerljivost rezultatov. Zaželeno je
tudi, da bi popise vedno izvajali isti popisovalci. Monitoring je zelo pomemben na območjih
kot je Dobrava–Jovsi, saj omogoča pridobivanje aktualnih podatkov, s pomočjo katerih lahko
sklepamo o nihanju števila posameznih vrst, stopnji ogroženosti itd. Države članice EU, ki
imajo del svojega območja zavarovanega z Naturo 2000, obvezuje k monitoringu tudi
Direktiva o pticah (Monitoring kosca…, 2013).
Monitoring na območju Jovsov in Dobrave je v obdobju 1992–2009 redno izvajalo Društvo za
opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji (v nadaljevanju DOPPS).
Tabela 15: Primerjava števila koscev na območju Jovsov v letih 1992–2009
Mednarodno 1992 1999
pomembno
območje za
ptice (IBA) v
Sloveniji
6
27
JOVSI
Vir: Rubinić in sod., 2009.

2002

14

2003

-

2004

2005

2006

20

21

36

2007 2008 2009

40

17

16

Po njihovih podatkih so trend števila preštetih koscev na območju Jovsov v letih 1992–2009
opredelili kot nezanesljiv. Za to območje je značilno nihanje številčnosti, a v društvu menijo,
da upad števila v letih 2008 in 2009 še ne pomeni razloga za zaskrbljenost. Nenadno
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povečano število koscev v letih 2006 in 2007 razlagajo kot posledico številnih takrat
izvedenih ukrepov, saj so izvajalci projekta LIFE v sodelovanju z lastniki zemljišč in z naravi
prijazno rabo travnikov uspeli izboljšati življenjski prostor kosca (Rubinić in sod., 2009).
Nočno štetje kosca leta 2011 je potrdilo, da se njihovo število na območju Jovsov zmanjšuje.
Vendar po besedah vodje monitoringa Andreja Hudoklina obseg pozno košenih travnikov v
Jovsih ne upada, zato sklepa, da je problem nekoliko širši (Urek, 2011).
DOPPS je v letih 2005, 2007 in 2009 na območju Dobrave izvajal tudi monitoring srednjega
detla (Dendrocopos medius) in rezultati kažejo, da je bilo na dveh popisnih ploskvah
odzvanih 23 parov srednjih detlov, kar pomeni da je populacija srednjega detla na tem
območju kratkoročno stabilna (Rubinić in sod., 2009).
Jovsi in Dobrava postajajo vse zanimivejša lokacija za mlade raziskovalce. Leta 2006 so to
območje podrobno preučevali člani Društva študentov biologije iz Ljubljane (DŠB), v sklopu
projekta »Spomladanski biološki dnevi – Jovsi 2006«. Njihovo delo je potekalo v štirih
skupinah, in sicer botanična skupina, skupina za plazilce, ornitološka skupina ter skupina za
dvoživke. Svoje delo in ugotovitve pa so predstavili v zborniku DŠB (Konte in sod., 2006).
Slika 33: Biologi v Jovsih

Vir: Konte in sod., 2006, str. 86.
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Poleti 2012 so del tega območja raziskovali člani Društva mladih geografov Slovenije
(DMGS) v sklopu 16. geografskega raziskovalnega tabora z naslovom »Obmejnost kot
priložnost brezmejnih možnosti«, ki je potekal na območju občine Brežice. Konec leta 2013 je
izšel tudi zbornik, ki so ga pripravili udeleženci tabora in v njem predstavili rezultate svojega
dela.
Območje Dobrava-Jovsi je zanimivo tako za domače kot tuje raziskovalce. Do sedaj so poleg
slovenskih obiskovalce, zanimanje za to območje pokazali tudi Hrvati, Madžari, Grki in
Angleži.
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8. SMERNICE ZA SPODBUJANJE SONARAVNEGA RAZVOJA V KS
KAPELE V PRIHODNOSTI
KS Kapele sodi med pomembnejše lokacije varstva narave v Spodnjem Posavju. Predvsem s
pomočjo projekta LIFE in ukrepov Nature 2000 se je med lokalnim prebivalstvom razširila
težnja po sonaravnem gospodarjenju v domačem okolju. Kljub temu, da je bilo izvedenih že
precej ukrepov, je sonaravni razvoj na tem območju šele na začetku. V prihodnosti bo
potrebno še veliko vlaganj, truda, sprememb in ozaveščenosti tako med lokalnim
prebivalstvom kot tudi med občinskimi in državnimi institucijami, da bo odnos med
človekom in naravo postal povsem sonaraven. Glavni predlogi oz. smernice za dosego
celovitejšega sonaravnega razvoja v KS so: uvedba ekološkega kmetijstva in ekološkega
turizma, ureditev komunalnih storitev v celotni KS, povečanje deleža OVE pri rabi energije in
dopolnitev cestne infrastrukture. To so namreč področja, na katerih ima KS še precej
neizkoriščenega potenciala. Na prvem mestu pa je vsekakor nadaljnje ohranjanje narave in
varovanje kulturne dediščine ter upoštevanje predpisov in izvajanje potrebnih ukrepov za
neokrnjenost naravnega okolja in biotske raznovrstnosti.
8.1. EKOLOŠKO KMETIJSTVO
Ekološko kmetijstvo je oblika kmetijske dejavnosti, ki pomembno prispeva k ohranjanju
kulturne kmetijske pokrajine, varstvu virov pitne vode, ohranjanju oz. izboljšanju biotske
raznovrstnosti ter v največji možni meri vpliva na trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi
naravnimi viri. Produkt ekološkega kmetijstva je visoko kakovostna in varna hrana z bogato
prehransko vrednostjo, visoko vsebnostjo vitaminov in hranilnih snovi. Glavna razlika med
navadnim in ekološkim kmetovanjem je ta, da je pri slednjem uporaba lahko topnih
mineralnih gnojil, pesticidov, gensko spremenjenih organizmov in proizvodov, pridobljenih iz
teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti, popolnoma prepovedana. Slovenija ima zaradi
raznolikosti pokrajin in naravnih danosti zelo ugodne pogoje za ekološko kmetovanje. Vsaka
kmetija, ki želi postati ekološka, mora pridobiti certifikat, ki ji dovoljuje, da svoje izdelke oz.
živila prodaja z uradno označbo »ekološko« (Ekološko kmetovanje …, 2013). Kmetijstvo
zadosti načelu trajnosti, kadar ga organiziramo tako, da ne izvajamo sile nad naravo in
poskušamo kljub intenzivni pridelavi in prireji, naravo v največji možni meri posnemati
(Osterc, 1998).
Število ekoloških kmetij v Sloveniji se je v zadnjih letih zelo povečalo. Žal pa ta podatek ne
velja za KS Kapele, kjer je trenutno registrirana le ena manjša ekološka kmetija. To je kmetija
Davorina Pinteriča, ki se nahaja v vasi Podvinje. Kmetija obsega 7 ha, ukvarjajo pa se z rejo
krav dojilj, pasme simentalke in rejo telet, ki so namenjena predvsem za nadaljnjo rejo.
Ekološko pridelujejo tudi zelenjavo, vendar zgolj za lastne potrebe (Ekološka kmetija Pinterič
…, 2013).
Na podlagi tega podatka lahko sklepamo, da ekološki, gospodarski in socialni potencial
kmetij na obravnavanem območju ni povsem izkoriščen in dopušča še nešteto možnosti za
prihodnji razvoj. Z vidika sonaravnega razvoja je ta podatek zaskrbljujoč, posebej ob
upoštevanju dejstva, da je to območje zavarovano in da je obstoj ogroženih habitatnih tipov in
vrst na obravnavanem območju tesno povezan z ustrezno kmetijsko dejavnostjo. Menim, da je
glavni razlog za takšno stanje pomanjkanje časa in interesa, premajhna ozaveščenost ljudi, kot
najpomembnejši dejavnik pa bi izpostavila velikost kmetij. Za KS Kapele velja, da ima nekaj
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večjih kmetov, ki obdelujejo velike površine zemljišč in so večinoma tržno usmerjeni v eno
panogo, najpogosteje je to reja živali, in sicer govedoreja, prašičereja ter konjereja. Večina teh
kmetov tradicionalno prenaša kmetijsko dejavnost iz roda v rod in so precej konkurenčni na
tržišču, zato se jim intenzivna kmetijska dejavnost zaenkrat bolj obrestuje.
Po drugi strani pa so za ekološko rejo živali določeni strogi in podrobni predpisi, med njimi
tudi število živali na ha kmetije. Prilagajanje tem standardom bi bilo za velike kmete s
tradicijo precej tvegano in bi potrebovali precej sredstev in poguma za uvedbo takšnih
sprememb. Tudi med majhnimi kmeti do sedaj ni bilo pravega interesa za ekološko
kmetijstvo, saj se jih večina s kmetijstvom ukvarja prostočasno in zgolj samooskrbno.
Slika 34: Ekološka kmetija Pinterič na Podvinjah

Vir: Ekološka kmetija Pinterič …, 2013.
8.2. TRAJNOSTNI IN EKOLOŠKI TURIZEM
Prisotnost turizma na določenem območju vpliva na socialno, kulturno in naravno okolje tako
pozitivno kot tudi negativno. Pozitivni vplivi so prepoznavnost kraja, nova delovna mesta,
dohodek, poživitev kraja itd. Negativna stran turizma so najpogosteje ekološki problemi:
onesnaževanje zraka in okolja, povečan promet in hrup, odlaganje smeti, onesnaževanje pitne
vode itd. Da bi zmanjšali negativne in povečali pozitivne vplive turizma, so se pojavili novi,
predvsem okolju prijazni koncepti turizma kot npr. trajnostni in ekološki turizem. Načela
trajnostnega razvoja temeljijo na treh stebrih, in sicer na ekološkem, socialno-kulturnem in
ekonomskem. Ti so medsebojno odvisni in morajo med sabo najti ustrezno ravnovesje, da se
lahko dopolnjujejo. Trajnostni turizem mora zato optimalno uporabiti naravne vire, ki so
osnova za turistični razvoj, vzdrževati ekološke procese, varovati naravno dediščino ter
biotsko raznovrstnost, spoštovati socialno-kulturno avtentičnost lokalne skupnosti, ohranjati
njihovo naravno in kulturno dediščino, zagotavljati dolgoročno ekonomsko stabilnost,
omogočiti socialno-ekonomsko korist za vse deležnike, pravično razporediti sredstva, nuditi
priložnost za zaslužek in zaposlitev, prispevati k odpravljanju revščine in podobno (Kraševec,
2009).
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Pri trajnostnem turizmu ne gre za eno izmed vrst turizma, ampak koncept, ki je primeren za
vse vrste in oblike turizma kot tudi za vse turistične destinacije. Njegovo uresničevanje
zahteva predvsem spremembe v načinu razmišljanja in odnosu do turizma. Razmišljanje
trajnostnega turizma je usmerjeno v sedanjost in prihodnost, saj upošteva tako sedanje kot
prihodnje ekonomske, socialne in okoljske vplive ter zadovoljuje potrebe obiskovalcev,
gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev (Mihalič, 2006).
Ena izmed zvrsti trajnostnega turizma je ekoturizem oz. ekološki turizem. Meja med njima je
pogosto zabrisana, kljub temu pa ju je mogoče ločiti po tem, da poleg načel trajnostnega
turizma vsebuje še dodatna, in sicer (Mihalič, 2006):
-

nujno mora biti vključen izobraževalni del,
vedno se odvija v neokrnjenem okolju,
primernejši je za manjše skupine in individualne goste.

Glavni načeli ekoturizma pa sta prijaznost do okolja in izvajanje turistične dejavnosti v
manjšem obsegu (Kraševec, 2009).
V KS Kapele predstavlja največji potencial za razvoj ekološkega turizma neokrnjena narava.
V bližnji okolici ni večjih onesnaževalcev okolja, kar predstavlja veliki potencial za razvoj
ekološkega turizma. Poleg naravnih danosti in neokrnjene narave izpolnjuje tudi druge pogoje
za ekološki turizem, saj kraj obiskujejo večinoma manjše skupine oz. individualni turisti,
obiskovalcem pa nudi tudi možnost izobraževanja. Zaenkrat lahko rečemo, da so prvi koraki
pri razvoju takšne vrste turizma na tem območju že narejeni, saj se ekološki turizem v
manjšem obsegu izvaja na območju Jovsov. Vendar je izkoriščenost kulturnih storitev
ekosistemov Dobrave in Jovsi premajhna glede na potencial, ki ga to območje ima. To
posledično negativno vpliva na samofinanciranje in povzroča finančno odvisnost od države.
Ravno finančni problemi so ovira, ki ne dovoljuje zaposlitve dodatnih oseb, ki bi se ukvarjale
s promocijo in organizacijo turizma, ozaveščanjem javnosti in podobno. Menim, da ima KS še
ogromno neizkoriščenega potenciala, ki bi ga bilo v bližnji prihodnosti potrebno izkoristiti v
turistične namene in ker je potrebno naravne danosti ohranjati, je po mojem mnenju za to
območje najboljša izbira ravno ekološki turizem. Finančna sredstva, pridobljena z razvojem
turizma, pa bi bilo potrebno nameniti za izgradnjo turistične infrastrukture in zaposlitev oseb,
ki bi se ukvarjale izključno s turistično dejavnostjo v kraju. Kapele bi nujno potrebovale vsaj
eno ekološko turistično kmetijo ali zasebnike, ki bi obiskovalcem nudili možnost prenočitve.
Na preučevanem območju je trenutno zelo skromna gostinska ponudba, zato bi jo ob razvoju
turizma vsekakor bilo potrebno izboljšati. Turistična kmetija bi turistom lahko nudila domače
jedi in svoje pridelke, obisk takšne kmetije pa bi lahko predstavljal sklepni del izleta na
območju Dobrava–Jovsi. Večji poudarek bi morali nameniti tudi povezavi med lokalnimi
društvi in turizmom. Društvo konjerejcev bi turistom lahko nudilo možnosti jahanja konj,
panoramsko vožnjo s kočijami in podobno, aktiv kmečkih žena bi lahko predstavil
tradicionalne običaje in jedi in podobno. Predlagani ukrepi bi pozitivno vplivali na
prepoznavnost in urejenost kraja, lokalnemu prebivalstvu bi nudili možnost zaslužka, hkrati
pa bi ohranili naravno in kulturno dediščino območja, saj za izboljšanje turistične ponudbe ni
potrebna gradnja večjih infrastrukturnih objektov in drugih posegov v naravno okolje.
Območje ima ogromno turističnega potenciala, vendar potrebuje posameznike, ki ga bodo
znali izkoristiti na okolju prijazen način.
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8.3. SONARAVNA ENERGETSKA OSKRBA
Poudarjanju OVE pred neobnovljivimi se zadnja leta posveča vse več pozornosti. Tudi v
Sloveniji narašča interes za rabo OVE, predvsem zaradi omejenih zalog in posledično visokih
cen fosilnih goriv. Slabost uporabe fosilnih goriv je onesnaževanje okolja in segrevanja
svetovnega ozračja. Stopnja uporabe OVE je eden pomembnejših dejavnikov za izboljšanje in
varovanje okolja ter pokazatelj stopnje sonaravnega razvoja nekega območja. Za Slovenijo
velja, da spada med države z razmeroma visokim deležem OVE v porabi primarne energije,
kar je posledica tega, da v Sloveniji prevladujejo mlade kamnine in je država z zelo
omejenimi neobnovljivimi viri energije ali pa so ti viri že v veliki meri izčrpani (Ogrin, Plut,
2009).
V KS Kapele se za ogrevanje gospodinjstev najpogosteje uporabljata lesna biomasa in kurilno
olje. Predlog za prihodnji razvoj je, da bi zmanjšali delež uporabnikov fosilnih goriv in
povečali uporabo OVE. Območje ima na področju OVE največ potenciala v lesni biomasi in
sončni energiji. Medtem ko je lesna biomasa dobro izkoriščena, je delež uporabnikov sončne
energije še pod pričakovanim povprečjem, predvsem ob upoštevanju dejstva, da KS Kapele
leži v delu Slovenije, ki je na splošno ugoden za rabo sončne energije. Najugodnejše pogoje
imajo vasi v slemenskem delu KS, in sicer Podvinje, Kapele, Vrhje, Slogonsko in Župelevec,
ki ležijo nad inverznim pasom, kar je pomembno zlasti pozimi. Vas Župelevec je predlagana
tudi kot ena izmed potencialnih lokacij v Občini Brežice za izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn
(Žigante in sod., 2012).
Poleg lesne biomase je za ogrevanje mogoče uporabljati tudi druge kmetijsko rastlinske
ostanke, kot npr. žetveni ostanki, ostanki jesenskega in spomladanskega obrezovanja
vinogradov in sadovnjakov, posušena krma iz manj kakovostnih travnikov, energetske trave
in podobno. KS Kapele ima velik potencial za izkoriščanja biomase iz območja Jovsov.
Gorivo, ki ga je možno pridobiti na tem območju, je klasificirano kot posušena trava iz manj
kakovostnih travnikov. Posušeno travo se nato predela v sekundarno obliko goriva, npr. bale.
Takšna oblika goriva se potem lahko uporablja v specialnih kotlih. Glavni problem pri
izkoriščanju takšne biomase je problem lastniške razdrobljenosti v Jovsih (veliko lastnikov
majhnih površin) in oteženega sušenja trave zaradi močvirnosti tal. Prav tako je zaradi
zavarovanosti območja potrebno slediti omejitvam pozne košnje, omejevanju izsuševanja in
preprečevanju zaraščanja (Žigante in sod., 2012).
Za večjo sonaravnost kraja je poleg uporabe primernih energetskih sredstev, potrebno tudi
zmanjšati porabno energije oz. jo učinkoviteje porabiti. Največja težava na področju oskrbe z
elektriko v KS Kapele je javna razsvetljava, ki je nepopolna, zastarela in porabi veliko preveč
električne energije (Žigante in sod., 2012).
Podatek za občino Brežice kaže, da se porabi za javno razsvetljavo kar 98,97 kWh električne
energije na prebivalca, namesto dovoljenih 44,5 kWh (Žigante in sod., 2012).
V prihodnosti bi bilo potrebno v okviru učinkovitejše rabe električne energije, poleg obnove
in dograditve javne razsvetljave, le-to nadomestiti z varčnejšimi svetili in morda tudi uvesti
sodobnejši način javne razsvetljave, npr. svetilke s sončnimi kolektorji. Raba energije v
gospodinjstvih je odvisna od različnih dejavnikov: lege bivališča, starosti hiše, števila
porabnikov električne energije v gospodinjstvu, načina življenja in podobno. Vsekakor pa je
potrebno prebivalce spodbujati k učinkovitejši rabi električne energije in varčevanju ter jim
predstaviti prednosti obnovljivih virov energije pred neobnovljivimi, možnosti prihranka in
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koristi ob pravilni rabi energije, izboljšanju kakovosti življenja itd. Učinkovitejšo rabo
električne energije v gospodinjstvih lahko dosežemo z različnimi ukrepi, kot na primer: dobra
izolacija stavb, kakovostna okna, zamenjava starih dotrajanih grelnih teles z novimi,
sodobnejšimi, v čim večji meri izkoriščati dnevno svetlobo, uporaba varčnih žarnic, ugašanje
luči kadar niso nujno potrebne, izklapljanje gospodinjskih aparatov…
Glavni cilji oz. predlogi za prihodnost so: povečati delež uporabnikov OVE, predvsem na
področju sončne energije in zmanjšati emisije, ki nastanejo pri uporabi fosilnih goriv,
spodbujati učinkovitejšo rabo energije, namestiti energetsko varčno razsvetljavo, kdaj v
prihodnosti pa morda tudi prehod iz individualnega na skupni način ogrevanja (daljinski
sistemi ogrevanja na biomaso).
8.4. SONARAVNA UREDITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
Na območju KS Kapele bi bilo na področju prometne infrastrukture nujno potrebno odpraviti
nekatere pomanjkljivosti ob upoštevanju naslednjih predlogov:
· Zmanjšati število osebnih avtomobilov in povečati uporabo javnega prevoza, saj
se je v zadnjih letih število potnikov v javnem prometu precej znižalo, medtem ko je
število osebnih avtomobilov iz dneva v dan višje, predvsem zaradi večje potrebe po
mobilnosti in višjega življenjskega standarda prebivalcev. Vendar so prebivalci na nek
način v to prisiljeni, saj je na območju KS Kapele ponudba javnega prometa zelo slaba
in slabo organizirana. Edino obliko javnega prometa v KS predstavlja avtobusna
povezava Brežice–Kapele–Bizeljsko–Orešje, ki jo izvaja Integral Brežice. Glavna
težava, s katero se soočajo uporabniki javnega prometa je naslednja: avtobusi vozijo
le v dopoldanskem času in so skoncentrirani na zgodnje jutranje ure (med 6. in 7. uro)
ter tako namenjeni predvsem šolarjem. Težava je tudi v tem, da omenjena avtobusna
linija vključuje le vasi, ki se nahajajo ob glavni slemenski cesti, medtem ko so vasi
Rakovec, Jereslavec in del Slogonskega popolnoma izključene iz javnega prometa
(razen šolski avtobus). Da bi dosegli povečanje interesa za javni promet, bi bilo
potrebno uvesti pogostejše avtobusne linije, ki bi vozile vsaj enkrat na uro in tudi v
popoldanskem času, morale pa bi biti tudi cenovno konkurenčne, saj so trenutne cene
v primerjavi z osebnim prevozom precej visoke. To bi lahko dosegli tudi tako, da bi
namesto velikih avtobusov vozili kombiji ali manjši avtobusi, ki bi porabili manj
goriva in bi bilo finančno bolj ugodno tudi za avtobusne prevoznike. Za javni promet
bi bile potrebne tudi spodbude s strani Občine Brežice, tako na področju ozaveščanja
prebivalstva kot tudi subvencioniranja avtobusnih kart dijakom, upokojencem,
brezposelnim itd.
· Izgradnja pločnika in kolesarske steze. Cestišče brez pločnika v večini vasi, z
izjemo Podvinj in majhnega dela vasi Kapele, je ena glavnih pomanjkljivosti prometne
infrastrukture v KS Kapele. Zaradi povečanega števila kolesarjev je tudi kolesarska
steza nujno potrebna. Uresničitev teh dveh predlogov bi za KS pomenila veliko
pridobitev in bi prinesla precej pozitivnih vplivov: povečala bi se prometna varnost
predvsem za pešce in kolesarje, izboljšala bi se kvaliteta življenja lokalnega
prebivalstva, povečala bi se mobilnost s kolesi in zmanjšala uporaba motornih vozil,
zmanjšali bi se negativni vplivi prometa na okolje, izboljšala bi se podoba kraja,
povečal bi se turistični obisk (kolesarji) in podobno. Nekaj napredka na tem področju
se že kaže v delu naselja Župelevec, kjer so decembra 2013 začeli z gradnjo pločnika.
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· Obnova cest. Obnoviti bi bilo potrebno predvsem občinski del ceste, ki poteka skozi
Podvinje, del vasi Kapele, Vrhje in Župelevec. To je cesta, ki je v KS najbolj
prometno obremenjena. Prav tako bi bilo potrebno obnoviti in ustrezno vzdrževati
krajše javne in gozdne poti.
8.5. IZBOLJŠAVA KOMUNALNIH STORITEV
Organiziranost komunalnih storitev v KS Kapele je zaenkrat še premalo sonaravna in jo bo v
prihodnosti potrebno korenito izboljšati. Komunala Brežice ima kar nekaj načrtov za to
območje, med katerimi sta najpomembnejša in nujno potrebna: izgradnja malih čistilnih
naprav in obnova vodovoda.
8.5.1. Male komunalne čistilne naprave
Izgradnja malih čistilnih naprav je predvidena na vseh objektih na območjih, ki še vedno
nimajo zgrajene kanalizacije. Eno izmed takih območij v Občini Brežice je tudi KS Kapele.
Poraba vode je namreč vse večja, posledično pa se povečuje tudi onesnaženost voda, ki jo bo
v prihodnosti nujno potrebno zmanjšati, če želimo doseči sonaravnejši razvoj.
Male komunalne čistilne naprave so naprave, ki omogočajo zmanjševanje onesnaženosti
voda. Njihova naloga je obdelava odpadnih voda z možnostjo čiščenja odpadnih komunalnih
voda iz gospodinjstev. Skrajni rok za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav je
31. 12. 2017, na občutljivih vodovarstvenih območjih pa 31 .12. 2015 (Mala komunalna …,
2013).
Poznamo dve vrsti malih čistilnih naprav, in sicer montažne ter rastlinske. Razlika med njima
je, da rastlinska čistilna naprava deluje gravitacijsko, brez strojne in električne opreme, tako
da posnema samočistilno sposobnost narave za čiščenje odpadnih voda, medtem ko mehanska
za svoje delovanje nujno potrebuje električno energijo in vso potrebno mehanizacijo.
Rastlinske čistilne naprave so večinoma sestavljene iz treh do štirih medsebojno zaporednih
gred, izoliranih s folijo in napolnjenih s substratom (rečni prod, pesek, mivka, zemlja, šota),
skozi katerega se voda pretaka. V gredah so posajene različne vlagoljubne rastline in ob
sodelovanju mikroorganizmov ter močvirskih rastlin se voda očisti do zahtevanih standardov.
Rastlinske čistilne naprave v grobem delimo na dva tipa: s površinskim in podpovršinskim
tokom vode skozi sistem (Male čistilne …, 2013).
KS Kapele ima ob upoštevanju velikosti naselij, gostote prebivalstva, razgibanosti terena in
drugih kriterijev ugodne pogoje za izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav. Po podatkih
Komunale Brežice niso do sedaj na tem območju zabeležili nobene rastlinske čistilne naprave
(Črpič, 2014). Menim, da je glavni vzrok za takšno stanje slaba ozaveščenost ljudi in dejstvo,
da se velika večina krajanov KS Kapele še ni odločila za projekt izgradnje male čistilne
naprave.
Odločitev za izgradnjo rastlinske čistilne naprave je ugodna tako s finančnega vidika (nižji
stroški investicije in vzdrževanja) kot tudi z vidika varstva narave, saj za njihovo delovanje ne
potrebujemo strojne opreme, umetnih materialov in električne energije. Sestavljene so iz
naravnih in okolju prijaznih materialov, zato ne predstavljajo dodatnega bremena za okolje.
So večnamenske, saj poleg svoje osnovne funkcije, predstavljajo tudi življenjsko okolje
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različnim vlagoljubnim rastlinam in živalim. Rastlinske čistilne naprave imajo tako v
primerjavi z mehaničnimi številne ekosistemske in ekonomske prednosti.
Slika 35: Prerez skozi gredo rastlinske čistilne naprave

Vir: Rastlinska čistilna …, 2014.
Glavne slabosti rastlinskih čistilnih naprav v primerjavi z montažnimi so (Male čistilne …,
2013):
-

Potreba po večji površini zemljišča in primerni reliefni izoblikovanosti za njeno
izgradnjo, kar je pogosto glavni omejitveni dejavnik.

-

Odvisnost od vremenskih razmer (npr. ob zelo nizkih temperaturah pozimi lahko voda
zamrzne).

-

Krajša doba trajanja, in sicer približno 10 let, do največ 20 let ob primernem vzdrževanju.

Na območju KS Kapele je bilo v letu 2012 že zgrajenih 22 montažnih malih komunalnih
čistilnih naprav, v 2013 pa še nekaj več. Na Komunali Brežice pa pričakujejo, da se bo to
število v letu 2014 še močno povečalo (Ferlan, 2013). Občina Brežice sofinancira izgradnjo
čistilnih naprav, to velja za montažne čistilne naprave in tudi za rastlinske, vendar morajo lete ustrezati zahtevanim standardom (Črpič, 2014). Vsi zainteresirani pa se morajo prijaviti
preko javnega razpisa. Finančna pomoč občine znaša 30–50 %, odvisno od lokacije območja.
Za tista območja, kjer bi bila kanalizacija nujno potrebna, občina financira 50 % stroškov, za
odmaknjena in samotna območja pa 30 %. Vsa naselja v KS Kapele sodijo v prvo kategorijo
(Ferlan, 2013).
Menim, da bi bilo potrebno pred uvedbo bodočega zakona o malih čistilnih napravah za
prebivalce KS Kapele organizirati delavnico na to temo, kjer bi krajane informirali o različnih
vrstah čistilnih naprav, prednostih in slabostih in mogoče bi se na ta način več ljudi odločilo
za rastlinske čistilne naprave.
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8.5.2. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
Poleg izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, je drugi najpomembnejši ukrep izvedba
projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«. Projekt je delno
financiran s strani EU, zajema pa tudi KS Kapele. Vodovodni sistem na tem območju je bil
zgrajen v letih 1971–1975 in je že precej dotrajan. To je pomembna dolgoročna investicija za
občino Brežice, saj bo omogočila nadgraditev dotrajanega sistema in boljšo oskrbo
prebivalcev s pitno vodo v naslednjih 30–50 letih. Glavni cilji izvedbe tega projekta so, poleg
obnove, še kakovostnejša in varnejša oskrba s pitno vodo, zmanjšanje vodne izgube in varstvo
okolja na področju voda. Obnova se je začela oktobra 2013, zaključek pa je predviden v prvi
polovici leta 2015 (Hidravlične izboljšave …, 2013).
8.5.3. Obvezno praznjenje greznic
Ravnanje z odpadki je v KS trenutno dobro organizirano (glej poglavje 5.6.2.) in na tem
področju zaenkrat niso potrebne večje izboljšave. Pomemben ukrep za prihodnost pa je
obvezno praznjenje greznic enkrat na tri leta, ki je začel veljati s 1. 1. 2014. Na podlagi Načrta
praznjenja greznic bodo na celotnem območju občine Brežice redno praznili in odvažali
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic. Enkrat na tri leta bodo praznili in odvažali
blato iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter izvajali obratovalni
monitoring le-teh. Greznični odpadki namreč vsebujejo velike količine nitratov ter okolju in
zdravju škodljivih snovi, zato jih bodo odvažali na Centralno čistilno napravo Brežice, ki se
nahaja na Mostecu pri Dobovi. Tam odpadke obdelajo in jih razgradijo, s tem pa zmanjšajo
negativne vplive na okolje. Plačila za storitev praznjenja greznic in malih čistilnih naprav so
oproščeni uporabniki iz gospodinjstev, ki se ukvarjajo z živinorejo in imajo možnost, da
odpadke iz greznice oziroma male čistilne naprave zmešajo z gnojevko ali gnojnico in jo
skladiščijo najmanj šest mesecev, nato pa uporabijo v kmetijstvu (Praznjenje greznic …,
2014).
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9. ZAKLJUČEK
Krajevna skupnost Kapele leži na vzhodnem robu občine Brežice na nadmorski višini 225 m,
tik ob meji z Republiko Hrvaško. V sedmih vaseh na 1.400 ha velikem ozemlju živi približno
1.200 prebivalcev. Gričevnat svet Kapelskih goric se nahaja na jugu slovenskega
subpanonskega sveta in se proti vzhodu spušča v ravninske predele, ki jih je izoblikovala reka
Sotla. Na prvi pogled se zazdi, da so Kapele majhno območje, kjer se ljudje še vedno
ukvarjajo s kmetijstvom in obrtjo, se družijo v različnih društvih ter ohranjajo tradicijo in
običaje, ki so v drugih krajih že večinoma zamrli. Tisto, kar je izjemnega, je dejstvo, da so
Kapele eden redkih krajev, kamor še do danes ni prodrla industrija, zato je narava ostala
neokrnjena, kar je ugodno za uvajanje sonaravnih načel in ena pomembnejših vrednot
današnjega časa. To je ključni dejavnik, da so na tem območju našle svoj življenjski prostor
nekatere izmed ogroženih vrst, ohranjeni pa so tudi redki habitatni tipi.
Tema o možnostih sonaravnega razvoja v Kapelah, ki sem jo obravnavala v diplomski nalogi,
je aktualna in povezuje vsakdanje življenje domačinov z varstvom narave. Nemogoče je
ustaviti razvoj določenega kraja, lahko pa se potrudimo, da kljub sodobnosti in tehnologiji
ravnamo z naravo na tak način, da jo ohranjamo za prihodnje generacije. S preučevanjem
stanja na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju v KS Kapele sem ugotovila, da so
temelji za sonaravni razvoj vsekakor postavljeni, obstajajo pa kritične točke, ki jih bo
potrebno izboljšati. Zato sem v obliki smernic podala nekaj realnih in merljivih ciljev, ki jih
bo v prihodnosti potrebno izpolniti v prid sonaravne vizije prihodnosti.
KS Kapele je območje, ki zaradi biotske pestrosti in posledično velikega ekološkega pomena
potrebuje sonaravni razvoj, če želi ohraniti neokrnjeno naravo in naravne danosti. Zato je
ozaveščanje in informiranje ljudi na tem področju nujno potrebno. Ozaveščanje prebivalstva
se je začelo že v drugi polovici devetdesetih letih, intenzivneje pa od leta 1995 naprej, ko je
območje Dobrava–Jovsi postalo zavarovano območje. Največ aktivnosti na tem področju je
bilo izvedenih v sklopu projekta LIFE, saj so leta 2005 izvedli kar enajst delavnic, na katerih
so lastnikom travniških parcel v Jovsih predstavili možnosti njihovega aktivnega vključevanja
v ohranjanje travišč in varstvo narave. Po podatkih, ki sem jih dobila, so se aktivnosti
vključevanja prebivalstva v zadnjih letih zmanjšale. Vsekakor bi bilo za ugodno stanje v
prihodnosti potrebno organizirati še več novih delavnic z aktualnimi informacijami in dajati
več poudarka na okoljski vzgoji tako otrok kot odraslih.
Kljub temu da je delež izrazito kmečkega prebivalstva vse manjši in prevladuje delavskokmečko prebivalstvo, je na območju KS Kapele zaradi ugodnih naravnih pogojev in tradicije
kmetijstvo še vedno ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti. Značilna je razdrobljenost
kmetijskih zemljišč, velik delež majhnih kmetij in le nekaj večjih kmetov, ki imajo v najemu
zemljo nekmetov. Med prevladujočimi intenzivnimi kmetijskimi površinami so zaradi varstva
narave ter naravnih pogojev (mokrotnost) ohranjena kmetijska zemljišča, kjer poteka
ekstenzivna obdelava. To velja za ožje varovano območje Jovsov, kjer prevladujejo travniki,
in tukaj se lastniki večinoma držijo dogovora o pozni košnji, tako da ni konfliktov med
kmetijstvom in zavarovanimi območji. Glavna pomanjkljivost na področju kmetijstva je
premajhen interes za ekološko kmetovanje, ki bi pozitivno prispevalo k sonaravnosti. Menim,
da je pomanjkanje ekološke pridelave deloma posledica dejstva, da le to nima neposrednega
vpliva na ohranjanje populacij kosca, kateremu se posveča največ pozornosti in posledično so
kmetje premalo ozaveščeni o tej obliki kmetovanja. Trenutno je v celotni KS le ena manjša
ekološka kmetija, kar je ob upoštevanju dejstva, da so Kapele eno pomembnejših območij
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varstva narave v Spodnjem Posavju, precej zaskrbljujoče. Predlog, ki bi lahko izboljšal to
stanje, je ponuditi informacije kmetom, jim podrobneje predstaviti ekološko kmetijstvo,
organizirati delavnice na to temo, morda organizirati tudi izlet na kakšno izmed večjih
ekoloških kmetij, kjer bi dobili zanesljive informacije iz prve roke.
Za večjo sonaravnost kraja in izboljšanje kakovosti življenja v Kapelah so potrebne tudi
izboljšave na področju prometne in komunalne infrastrukture. Izgradnja pločnika in
kolesarske steze bi, poleg večje varnosti, v naselja prinesla tudi bolj zdravo in okolju prijazno
obliko transporta. Prav tako bi bilo potrebno oživeti in izboljšati javni promet, kar bi vsaj
deloma zmanjšalo uporabo osebnih avtomobilov in posledično zmanjšalo emisije CO2 v
okolje. Pozitivne spremembe se kažejo v načrtih Komunale Brežice za ureditev komunalne
infrastrukture v KS Kapele. Obnova vodovoda in gradnja malih čistilnih naprav bosta
pomembna dejavnika za zmanjšanje onesnaženosti voda in povečanje kakovosti življenja.
Sonaravna energetska oskrba je zaenkrat zadovoljiva, saj imajo obnovljivi viri energije (OVE)
prednost pred fosilnimi gorivi. To velja predvsem za lesno biomaso, veliko premalo pa je
uporabnikov drugih OVE. Cilj za prihodnost je, povečati rabo sončne energije in izkoristiti
ugoden potencial, ki ga ima KS.
Izkoriščenost območja Dobrava–Jovsi v turistične namene je manjša kot bi pričakovali.
Območje ima namreč veliko turističnega potenciala, ki pa je zaenkrat še slabo izkoriščen.
Turizem, ki se trenutno izvaja, je preveč odvisen od večjih okoliških turističnih centrov
(Terme Čatež, Terme Paradiso in Bizeljsko), zato predstavlja zavarovano območje Kapel v
trenutnih turističnih ponudbah Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice le eno izmed
vmesnih postojank. Predlog za večjo turistično prepoznavnost Kapel in s tem trženje naravnih
danosti je dopolnitev in razširitev trenutne turistične ponudbe z ekološkimi turističnimi
kmetijami, ki bi obiskovalcem nudile domačo hrano in pijačo ter prenočišče, lahko bi
organizirali celodnevne izlete, šolo v naravi in podobne aktivnosti. Potrebna bi bila tudi
povezava z lokalnimi konjerejci, ki bi organizirali panoramske vožnje turistov ter poleg
Koščeve poti v Jovse urediti tudi gozdne učne poti v Dobravo. Glavna slabost KS na tem
področju je premajhen interes, pomanjkanje finančnih sredstev in nezmožnost zaposliti osebo,
ki bi izdelala podrobnejši načrt za dopolnitev turistične ponudbe in trženje kraja, seveda s
poudarkom na varovanju narave.
V uvodu sem si zastavila tri hipoteze, ki sem jih skušala preveriti tekom izdelave diplomskega
dela. Prva hipoteza predpostavlja, da je naravno okolje dobro ohranjeno in nudi dobre
možnosti za hitro uvajanje sonaravnega razvoja, saj ima velik ekološki, kmetijski in turistični
potencial. Hipotezo lahko potrdim, saj sem ob analiziranju in preučevanju stanja ugotovila, da
na obravnavanem območju ni večjih onesnaževalcev okolja, kar je deloma posledica
gospodarske nerazvitosti. Naravni pogoji, predvsem reliefne in podnebne značilnosti nudijo
dober kmetijski potencial. Tako je najpomembnejša gospodarska dejavnost v KS kmetijstvo,
ki pa se z različnimi ukrepi in omejitvam prilagaja načelom varovanja okolja. Pestra biotska
raznovrstnost, predvsem ogrožene vrste in habitatni tipi na zavarovanem območju Dobrava–
Jovsi predstavljajo ekološki potencial območja. Iz tega pa izhaja tudi turistični potencial, ki
trenutno še nima pomembnejše vloge, saj je slabo izkoriščen. Druga hipoteza se glasi, da
največjo oviro pri sonaravnem razvoju predstavlja intenzivna kmetijska dejavnost in
premajhen interes za ekološko kmetovanje. To hipotezo lahko le deloma potrdim. Vsekakor je
v KS premalo interesa za ekološko kmetovanje, menim pa, da takšno stanje ni posledica
intenzivne kmetijske dejavnosti. Bolj problematično se mi zdi dejstvo, da v KS do sedaj še ni
bilo izvedene nobenega izobraževanja oziroma ozaveščanja na to temo, posledično so tudi
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kmetje premalo informirani in zainteresirani. Glavni problem je velikost kmetij, saj
prevladujejo majhne, samooskrbne kmetije z razdrobljeno posestjo. Vse bolj je prisotno tudi
opuščanje kmetijske dejavnosti, predvsem med mladimi. Velikih kmetij je zelo malo, vendar
imajo tradicijo in so tržno usmerjene, zato bi bil zanje prehod na ekološko kmetovanje lahko
tvegan. Tretja hipoteza pa pravi, da predstavljajo zavarovana območja v KS Kapele največji
potencial za sonaravni razvoj. Ta hipoteza drži, saj so vse aktivnosti v zvezi z varovanjem
narave in ozaveščanjem krajanov vezane na zavarovano območje Dobrava–Jovsi. Ob
doslednem upoštevanju vseh predpisov in omejitev Nature 2000 se bo neokrnjena narava
ohranila tudi za prihodnje generacije in ravno takšno okolje ima ob sodelovanju lokalne
skupnosti odlične predpogoje za uvajanje načel sonaravnega razvoja.
Cilj KS Kapele je ohraniti število prebivalstva in postati zanimivo življenjsko okolje tudi za
mlajše generacije, ki se bodo s svojim znanjem, iznajdljivostjo in aktivnostjo trudile to
območje razviti v privlačno in kakovostno življenjsko okolje, tako za obstoječe prebivalstvo
kot tudi za nove priseljence. Vsekakor pa ima kraj z bogato naravno in kulturno dediščino
dovolj potenciala, da bo ob upoštevanju predlogov in smernic, podanih v tem diplomskem
delu, večjem interesu krajanov Kapel in sofinanciranju občine ali države postal zanimiva
ekološko-turistična točka Posavja.
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10. SUMMARY
Local community Kapele lies on the eastern edge of the municipality Brežice, at an altitude of
225 meters near the Slovenian border with Croatia. Seven villages of local community Kapele
have a population of 1200 inhabitants and cover an area of 1,800 ha. Hilly area of Kapelske
gorice is located on the southern part of subpannonian Slovenia and is surrounded by the river
Sotla floodplain on east. At first sight it seems, that local communitry Kapele is a small area
where people are still actively engaged in agriculture and crafts, they socialize in various
associations and still preserve the old traditions and customs. What makes Kapele exceptional
compared to other local communities is a lack of industry. A positive consequence of this fact
is well preserved environment that represents an important potential for future sustainable
development. Lack of industry is also a key factor that numerous rare and endangered plants
as well as animal species have found their natural habitat here, particularly birds and
amphibians.
The theme of this thesis, sustainable development is a topical issue and represents a
correlation between daily life of the local people and nature protection. Although it is nearly
impossible to avoid the development of a place, we must find a way to reconcile development
and conservation of nature for future generations. Economic, social and environmental
situation indicates the possibilities for sustainable development, but there are many
insufficiencies that will have to be improved. Therefore I constructed guidelines that give
some realistic and measurable goals and will have to be fulfilled in order to reach sustainable
development.
Local community of Kapele is important ecological area with high biodiversity that
desperately needs sustainable development to preserve unspoiled nature and natural resources.
Therefore there is an urgent need to raise awareness among people. It started already in the
nineties, more intensively since 1995, when the area Dobrava-Jovsi become a protected area.
As a part of the LIFE project they organized eleven workshops in year 2005 for the owners of
wet meadows in Jovsi, where they got information about the possibilities of active
participation in the conservation of meadows and nature. According to the information that I
got, the activities of the locals has been declining in last years. Consequently, it is urgent to
organize new workshops with current information and pay more attention on environmental
education of children and adults.
High economic importance of agriculture remains, despite the fact that the share of the
agricultural population is decreasing. Such a high importance of agriculture is tightly
connected with favorable natural conditions for agriculture and importance of traditional
conservation. All the villages in local community are characterized by the fragmentation of
agricultural land, a large proportion of small farms and a few large farmers who have rented
land by non-farmers. Intensive agriculture dominates on most of the land, but due to natural
conditions (wet meadows) and nature conservation there is also extensive agricultural activity,
especially in the narrow protected area of Jovsi. The owners of meadows are mostly stick to
an agreement on a late mowing to prevent the overgrowing, so there is no conflict between
agriculture and protected areas. The main disadvantage in the field of agriculture is
insufficient interest in organic farming, which is highly diserable for sustainable development.
In my opinion the lack of interest in organic farming is consequence of the fact that it has no
direct impact on the conservation of the corncrake population. Currently there is only one
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small organic farm in local community Kapele and this is quite alarming according to the fact
that Kapele are one of the most important nature conservation areas in the Lower Sava valley.
Therefore it is important to provide information to the farmers, to make detailed presentation
of organic agriculture, organize workshops on this topic and maybe even organize trips to
some of the largest organic farms of Slovenia where they could get first-hand information. A
way to improve sustainable development of the local community, is to improve transport
infrastructure and utility infrastructure. A sidewalk and cycling tracks would increase traffic
safety and quality of life. Furthermore, an improvement and revive of public transport is
needed to reduce use of private motor vehicles and consequently to reduce carbon dioxide
(CO2) emissions into the atmosphere. Some positive changes are reflected in the plans of
Komunala Brežice who intends to modernize utility infrastructure in local community Kapele,
their main plans are reconstruction of water supply system and construction of small
wastewater treatment plants.
Sustainable energy supply is currently sufficient, renewable energy sources have for now a
priority over fossil fuels (especially wood biomass), which is very important in order to
achieve sustainable development. Other renewable energy sources are not sufficiently
exploited. The aim for the future is to increase the use of solar energy and exploit the positive
potential for it.
Utilization of the area Dobrava-Jovsi for tourism purposes is below expectations. The area has
great tourism potential, but it is currently underutilized. Present tourism relies too heavily on
nearby larger tourist centers (Čatež Spa, Paradiso Spa and Bizeljsko). Therefore the area
Dobrava-Jovsi represents a minor role in tourist offer of Organization for Business and
Tourism Brežice. In the future it will be necessary to complement and extend the current
tourist offer with ecological tourism, including local food, drinks, accomodation and other
products. Consequently, the area would be appropriate for organization of excursions, school
in nature and similar activities The owners of horses could organize panoramic carriage ride
or riding. The existing Corncrake educational trail in Jovsi needs to be complemented with a
new organize educational forest trail in Dobrava to increase tourism potential. The biggest
deficiencies on this field are lack of interest, lack of financial resources, financial inability to
employ a person who would complement tourism offer and promote it.
In the introduction of this thesis I gave three hypotheses. First hypothesis assumes that the
natural environment is well preserved and it offers good prospects for the rapid deployment of
sustainable development, since it has high ecological, agricultural and tourism potential. The
hypothesis can be confirmed, as there are no significant environmental pollutants, partly as a
result of economic underdevelopment. The natural conditions, especially the relief features
and climatic characteristics provide good agricultural potential, so dominant economic
activity in local community Kapele is agriculture. Biodiversity, particularly endangered
species and habitat types within the protected area Dobrava-Jovsi represent the ecological
potential of the local community. Tourism potential is underutilized and currently plays a
minor role. Second hypothesis assumes that the greatest obstacle to the natural development
represents an intense agricultural activity and the lack interest in organic farming. This
hypothesis is only partially confirmed. Certainly there is lack of interest in organic farming,
but in my opinion this is not due to intensive agricultural activities. More problematic is the
fact that until now there has not been made any kind of education or workshop on this issue,
and consequently there is lack of information and interest among the farmers. The main
problem is farm size, domination of small subsistence farms and land fragmentation. Most
young people have abandoned agriculture, because they are not interested in it or have other
80

jobs. There are not many large farms, but those few that are have tradition and are marketoriented so the transition to organic agriculture can be very risky for them. The third
hypothesis assumes that the protected area Dobrava-Jovsi represents the greatest potential for
sustainable development in local community Kapele. The hypothesis can be confirmed, as all
the activities related to the protection of nature and awareness of local people is closely
connected to the protected area Dobrava-Jovsi. Unspoiled nature can be preserved for future
generations, only with strict compliance to all the rules and restrictions of Natura 2000.
The main aim of local community Kapele is to maintain the number of inhabitants and
become interesting living environment for the younger generations who will use their
knowledge, ingenuity and activity, to develop this area into an attractive and high-quality
living environment for existing population and new migrants. Taking into account that local
community Kapele has rich natural and cultural heritage proves that it has enough potential to
become interesting ecotourism destination of Posavje. To achieve this aim it will be necessary
to follow guidelines given in this thesis, increase the interest of local people and get municipal
co-financing.
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