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REKREACIJSKA VLOGA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ V OBČINI BREŽICE NA
PRIMERU GORJANCEV
Izvleček: Počitniška bivališča so objekti, ki so namenjeni občasnemu bivanju v prostem času.
V Sloveniji so se počitniška bivališča začela pogosteje pojavljati od 60. let dalje, kot
posledica preobrazbe slovenskega podeželja. Kmetje na podeželju so opuščali kmetije in se
selili v mesta ter se zaposlovali v tovarnah. Kasneje so si predvsem ti izseljeni kmetje izven
mest preuredili oziroma na novo zgradili manjše bivališče, kjer so preživljali svoj prosti čas in
bili zopet v stiku z naravo. Rekreacija je dejavnost, s katero se človek telesno in duševno
sprosti, in je ena od sedmih socialno-geografskih funkcij, ki so temeljnega pomena za
človeka. Že samo bivanje v počitniškem bivališču je neke vrste rekreacija, večina lastnikov na
preučevanem območju pa se ukvarja tudi z vinogradništvom (»hobby« kmetijstvo). Ugotoviti
kakšno rekreacijsko vlogo predstavljajo počitniška bivališča v občini Brežice (na primeru
Gorjancev), je bil glavni namen diplomske naloge.
KLJUČNE BESEDE: rekreacija, počitniška bivališča, Gorjanci, občina Brežice, regionalna
geografija, turistična geografija
THE RECREATIONAL ROLE OF SECOND HOMES IN THE MUNICIPALITY OF
BREŽICE (THE RANGE GORJANCI)

Abstract:
Second homes are facilities for occasional staying in people’s free time. In Slovenia, the
second homes began to emerge gradually from the 60’s onwards, as a result of the
transformation of Slovene’s countryside. The farmers on the countryside abandoned their
farms and moved to cities where they found work in factories. Later, these migrated farmers
reorganized or built anew smaller houses outside the city, where they spent their free time,
and were in contact with nature again. Recreation is the activity of physical and mental
release. It is also one of the seven socio-geographic functions which are essential for the
human beings. Staying in second homes is itself a sort of recreation. However, most of the
owners in the study are also occupied with wine growing (‘‘hobby’’ farming). The main aim
of the thesis was to determine the recreational role of the holiday accommodation in the
Municipality of Brežice (in the case of the range Gorjanci).
Key words: recreation, second homes, the range Gorjanci, the Municipality of Brežice,
regional geography, geography of tourism.
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1. UVOD
Tema diplomskega dela je rekreacijska vloga počitniških bivališč v občini Brežice s
poudarkom na primeru Gorjancev. Preučevano območje (območje Gorjancev) se razteza na
skrajnem jugu občine Brežice. Na jugu je območje omejeno z državno mejo, ki poteka med
Slovenijo in Hrvaško, na severu pa sem območje omejila z reko Krko in reko Savo. Območje
preučevanja je del vinorodne dežele Posavje, natančneje Dolenjskega vinorodnega okoliša.
Počitniška bivališča so tako stalni spremljevalec preučevanega območja in imajo tudi prav
poseben videz. V večini primerov so to zidanice, leseni hrami in kleti, s pripadajočim
vinogradom, vrtom ali manjšim sadovnjakom. V zidanicah lastniki pridelujejo cviček,
značilno vino za to območje. V nalogi me je predvsem zanimalo, kaj lastnikom predstavlja
preživljanje časa v počitniškem bivališču in obdelovanje vinograda (tistim, ki ga imajo).
Oziroma, če je vinogradništvo ("hobby" kmetijstvo) neke vrste rekreacija.

1.1 NAMEN, HIPOTEZE, CILJI
Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti rekreacijsko vlogo počitniških bivališč v občini
Brežice (na primeru Gorjancev).
Cilji so bili naslednji:
- predstaviti splošne naravno in družbenogeografske značilnosti območja, ki pogojujejo
nastanek oziroma pojav počitniških bivališč na proučevanem območju
- s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti/predstaviti rekreacijsko vlogo počitniških
bivališč v občini Brežice (na primeru Gorjancev)
- predstaviti nekatere osnovne značilnosti počitniških bivališč (velikost počitniškega
bivališča, število sob in vrsto počitniškega bivališča)
- predstaviti motive za pridobitev počitniških bivališč ter ugotoviti pogostost
obiskovanja le-teh
- ugotoviti, kaj lastniki počitniških bivališč počnejo, ko obiščejo počitniško bivališče in
kaj jim pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču.
Hipoteze
-

Večini lastnikov počitniških bivališč predstavlja bivanje v počitniškem bivališču in
obdelovanje vinograda način preživljanja prostega časa
Obdelovalne površine/vinogradi lastnikom ne prinašajo zaslužka, ampak jih lastniki
obdelujejo v svoje veselje, v rekreativne namene
Počitniška bivališča na obravnavanem območju bodo v prihodnosti pridobivala na
pomenu turizma.
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1.2 METODE DELA
Uporabljene so bile kabinetne in terenske metode dela. Kabinetne metode dela so vključevale
pregled obstoječe literature ter zbiranje in obdelavo podatkov, ki mi je služilo kot osnova pri
pisanju diplomske naloge. Preden sem se lotila terenskega dela, sem iz Statističnega urada RS
pridobila podatke o številu počitniških bivališč po posameznih naseljih v občini Brežice.
Podatki so bili pridobljeni v okviru zadnjega popisa prebivalstva, ki se je v Sloveniji izvajal
leta 2002. Terenska metoda dela je bila anketa, s katero sem pridobila podrobnejše podatke o
obravnavani temi. Anketo sem izvajala med lastniki počitniških bivališč v občini Brežice, na
območju Gorjancev. Večina vprašanj je bila zaprtega tipa, pri dveh pa je bilo možnih več
odgovorov. Anketa je bila razdeljena na dva dela: v prvem delu sem ugotavljala rekreacijsko
vlogo počitniških bivališč, drugi del pa je predstavljal splošne oziroma demografske
značilnosti anketirancev. Z anketo sem želela ugotoviti splošen videz počitniških bivališč
(velikost počitniškega bivališča, število sob in vrsto počitniškega bivališča), predstaviti
motive za pridobitev počitniških bivališč ter ugotoviti pogostost obiskovanja počitniških
bivališč in ugotoviti kaj lastniki in njihove družine počnejo, ko obiščejo počitniško bivališče
in kaj jim preživljanje časa v počitniškem bivališču pomeni. Podatke, ki sem jih s pomočjo
anketnih vprašalnikov pridobila, sem vnesla v program SPSS in jih nato analizirala.

1.3 UPORABLJENA LITERATURA
Literature o preučevanem območju ni veliko. O občini Brežice na splošno sem podatke
pridobila na spletni strani občine. O Gorjancih, predvsem naravnogeografskih značilnostih pa
mi je bila v največjo pomoč knjiga z naslovom Po Žumberku in Gorjancih ter knjiga Slovenija
– pokrajine in ljudje. O družbenogeografskih značilnostih, predvsem o poselitvi in videzu
naselij, pa Dolenjski zbornik iz leta 1997, kjer so se avtorji ukvarjali s problematiko
Gorjancev. O tematiki rekreacije in počitniških bivališč je prav tako malo napisanega. Ta dva
pojma sta se v literaturi večinoma ločeno obravnavala, le Jeršič je v svojih dveh delih, z
naslovom Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije iz leta 1998 in Prostorsko planiranje
rekreacije na prostem iz leta 1999, ugotavljal povezave med rekreacijo in preživljanjem časa v
počitniških bivališčih. Najnovejši je prispevek Cigaleta iz leta 2009, ko je v publikaciji
Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji, objavil članek z naslovom Vplivi
nastanitvenih objektov na okolje. Še manj literature je na temo počitniških bivališč v
Sloveniji, oziroma je ta dokaj zastarela. S to temo se je že v 60. letih 20. stoletja ukvarjal
Matjaž Jeršič (Sekundarna počitniška bivališča v Sloveniji in Zahodni Istri, 1968), ter nekaj
let kasneje tudi Plut (1977), ki je preučeval območje doline zgornje Krke in počitniška
bivališča. Leta 1978 je obsežno delo z naslovom Počitniška stanovanja v krajinskem prostoru
Slovenije napisal tudi Peter Ogorelec. Kasneje so se avtorji ukvarjali s problematiko
počitniških bivališč po posameznih pokrajinskih tipih. V Dolenjskih Toplicah je bilo leta 1984
13. zborovanje slovenskih geografov, v okviru katerega je Anton Gosar napisal prispevek z
naslovom Počitniška bivališča na Dolenjskem s posebnim ozirom na razvoj v novomeški
pokrajini. Nekaj let kasneje, leta 1987, pa sta o problematiki počitniških bivališč in njihovega
vpliva na okolje prav tako pisala Gosar in Jeršič. Gosar je leta 1988 napisal tudi doktorsko
disertacijo z naslovom Počitniške hiše kot element transformacije slovenskih alpskih pokrajin.
Isti avtor je leta 1996 napisal prispevek z naslovom Počitniške hiše v pokrajinski podobi
Spodnjega Podravja. Kasneje, leta 2000, je nastala tudi raziskovalna študija avtorjev Stanič,
I., Jakoš, A., Pavliha, M., Ploštajner, Z., z naslovom Bivalne navade Slovencev in njihov
vpliv na prostor – občasna bivališča: raziskovalna študija za potrebe prostorskega plana
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Slovenije. Torej, vse raziskave do sedaj na temo počitniških bivališč so obravnavale različna
območja, od Alp, do Istre, Podravja ter Slovenije na splošno. Nihče do sedaj ni obravnaval te
tematike na primeru Gorjancev in v povezavi z vinogradništvom kot obliko rekreacije.

1.4 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
Za lažje nadaljnje razumevanje naloge sem podala nekaj razlag dveh pojmov, ki sta rdeči niti
diplomske naloge. In sicer sta to pojma rekreacija in počitniška bivališča.

REKREACIJA
... "dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi" (Slovar slovenskega
knjižnega jezika, 2000).
…"dejavnost, namenjena obnovi telesnih in duševnih zmogljivosti" (Geografski terminološki
slovar, 2005, str. 339).
…"obnavljanje psihičnih in fizičnih moči ljudi, ki so ogrožene ali izrabljene zaradi
enostranskih obremenitev. Gre torej za aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo zaradi sprostitve in
zdravja, pa naj bo z uravnovešenjem med delom in počitkom (posedanje, ležanje), s
spremembo okolja, ki vpliva na duševno razpoloženje ter z dejavnostjo, s katero krepimo
telesne moči (na primer s športom)…Po mnenju številnih avtorjev je lahko rekreacija vsaka
dejavnost, ki omogoča kompenzacijo" (Jeršič, 1999, str. 21).

POČITNIŠKA BIVALIŠČA
…"nepremično ali premično stanovanje, namenjeno občasnemu prebivanju v prostem času,
zlasti ob koncu tedna, med počitnicami" (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 286).

…"počitniške hiše so objekti, ki so namenjeni občasnemu ali prostočasnemu bivanju
posameznikov in njihovih družin. Po svoji pojavni obliki, načinu izgradnje, komunalni
opremljenosti in bivanjski kakovosti se lahko razlikujejo od drugih oblik stanovanj, zaradi
česar pa ne morejo prevzeti funkcije stalnega bivališča. Zaradi svoje specifične namembnosti,
se za tovrstne objekte določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj uporabljajo smiselno" (Odlok o strategiji prostorskega
razvoja Slovenije (OdSPRS), Uradni list RS, št. 76/2004).
…"o sekundarnem domu oz. stanovanju govorimo takrat, ko ima posamezno gospodinjstvo
stanovanje, bodisi lastniško ali najeto, ki ni njihovo primarno stanovanje in kraj bivanja. Da je
posamezno stanovanje obravnavano kot sekundarno mora izpolnjevati enega ali več izmed
sledečih pogojev:
-

Gre za običajno okolje enega ali več članov gospodinjstva, vendar to ni njihovo
primarno bivališče;
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-

-

gre za počitniško stanovanje, ki ga v namene rekreacije, počitka ali druge namene, ki
ne bodo rezultirali v plačilu na mestu sekundarnega stanovanja, obiskuje eden ali več
članov določenega gospodinjstva;
gre za stanovanje, ki ga iz razlogov dela občasno obišče član gospodinjstva.

Običajno okolje: "definiramo kot eno ali več geografskih področij, v katerih se posameznik
navadno zadržuje in v katerih opravlja redne aktivnosti, npr. stanuje, dela, jih redno obiskuje"
(Ocena ekonomskega pomena turizma v Sloveniji v letu 2003 in ekstrapolacija za leto 2006,
2008, str. 30, 31).

2. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
2.1 FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.1.1 LEGA IN POLOŽAJ
Občina Brežice obsega površino 268 km². Tu živi 24.473 prebivalcev, v 109 naseljih, kar jo
uvršča med večje občine v Sloveniji (Občina Brežice, 2010). V občini Brežice se Gorjanci
razprostirajo na skrajnem jugu občine. Na jugu mejijo na sosednjo Hrvaško, na zahodu mejijo
na občino Kostanjevica na Krki, na severu se strmo spuščajo v Prigorjanske gorice in nato
potonejo pod nasutine Krške ravni, na severovzhodu in vzhodu pa se Gorjanci med Čatežem
ob Savi in Bregano končajo ob savskem tektonskem jarku, ki poteka v dinarski smeri od
severozahoda proti jugovzhodu med Brežicami in Zagrebom in je šele pred dobrim milijonom
let ločil Gorjance od podobne Medvednice in Marije Gorice (Natek, 1997).
Meja območja preučevanja na jugu poteka po državni meji s sosednjo Republiko Hrvaško, na
severu pa sem si kot mejo izbrala reki Krko in Savo.
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Karta 1: Območje preučevanja

Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2010

Gorjanci so 50 km dolgo in 18 – 22 km široko planotasto hribovje. Potekajo v smeri
jugozahod proti severovzhodu vzdolž meje s Hrvaško. Hrvati jim pravijo Žumberak ali
Žumberačka gora. Meja večinoma poteka po najvišjem slemenu, kjer je tudi razvodnica med
rekama Krko in Kolpo (Natek, 1997; Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999, str. 498). Po
nastanku so eden najtipičnejših gorskih čokov v Sloveniji, obdajajo jih mladoterciarne gorice,
ki vsebujejo tudi morske usedline miocenskega in pliocenskega panonskega morja in pričajo o
tem, da je pogorje predstavljalo kopni polotok (Melik, 1951).
Glede na geografski položaj, velikost, oblikovanost ter višinski razpon celotnega masiva,
delimo območje Gorjancev na tri višinske pasove: nižinskega, gričevnato – podgorskega in
gorskega. Nižinski predel predstavlja dolina Krke, ki ima na območju preučevanja že značaj
ravnine. Gričevnato – podgorski oziroma večinoma gričevnat pas je tu najbolj izrazit, ki nato
proti vzhodu potone pod debele nasutine savskega proda in peska. V tem pasu se prepletajo
predeli, grajeni iz prepustnih apnencev, ki so zakraseli (vrtače, suhe doline, velika površinska
skalovitost) in predeli, grajeni pretežno iz dolomitov, laporjev in drugih neprepustnih kamnin,
zato je tu relief bolj razgiban in razrezan s številnimi manjšimi vodotoki. Prav tako v tem pasu
ležijo počitniška bivališča, ki so predmet preučevanja. Delež gorskega pasu, ki ga
9

predstavljajo predvsem gorske planote in je zgrajen iz apnencev in dolomitov, je tu
zanemarljiv (Po Žumberku in Gorjancih, 1989).
Gorjanci so tako na vseh straneh, razen na jugozahodu, omejeni s pokrajinsko zelo
izstopajočimi mejami. Te meje večinoma potekajo ob prelomih, vzdolž katerih sta se v
miocenu pogreznili Krška kotlina na severozahodu in Karlovška kotlina na jugovzhodu, v
kvartarju pa tudi savski tektonski jarek na skrajnem severovzhodu (Natek, 1997).
V tektonskih robovih Gorjancev se uveljavljata tako alpska kot dinarska smer. Orografsko
alpska smer celo prevladuje, zato so Gorjance dolgo časa prištevali k Alpskim pokrajinam.
Geološka proučevanja so pokazala, da dinarska smer prevladuje nad alpsko, kar se kaže zlasti
v slemenitvi gub in tudi v smereh prelomov ter tudi v večji potresni aktivnosti prelomov, ki
potekajo v dinarski smeri (Melik, 1951).

2.1.2 GEOLOŠKA ZGRADBA
Obravnavano območje Gorjancev je zgrajeno predvsem iz apnenca in dolomita, ki skupaj
pokrivata več kot štiri petine površja, ponekod pa je ob apnencu tudi lapor (Natek, Pavšek,
Perko, 1996).
Najstarejše kamnine izpred 290 – 250 mil. let so iz zgornjega karbona in perma, ko je
celotno ozemlje prekrivalo plitvo morje, v katerega so reke prinašale prod, pesek in glino. Iz
teh nanosov so pozneje nastali kremenovi konglomerati, peščenjaki in glinasti skrilavci, ki v
večjem delu prekrivajo mlajše plasti. Danes jih na površju dobimo na Gorjancih med
Mokricami in Breganskim selom v sosednji Hrvaški. V spodnjem triasu, okoli 230 mil. let
nazaj, so iz apnenčevega blata nastali trdni apnenci, s kopnega pa so reke istočasno še vedno
prinašale pesek in glino, ki se je usedala med apnenci. Iz tega obdobja imamo številne školjke
in polže, ki so živeli in odmrli na morskem dnu, nato jih je prekrilo blato in so okameneli.
Dobimo jih večinoma v laporju med apnenci in z njihovo pomočjo ugotavljamo starost
kamnin. Te kamnine najdemo na Gorjancih pri Mokricah in v dolini rečice Bregane. Sledilo je
obdobje srednjega triasa (pred 200 mil. let), v katerem se je apnenčevo – dolomitna plošča
Gorjancev in sosednjega Žumberka ob prelomih razlomila na manjše grude. Nekatere so se
potopile globlje v morje, kjer so se na dneh globokih morij nalagali ploščati apnenci, laporji in
glinovci, druge pa so pogledale iz morja kot kopno. Ob globokih prelomih je privrela na dan
vulkanska lava, vulkani pa so bruhali tudi veliko vulkanskega pepela, ki se je strdil v kamnino
tuf. Danes te kamnine prav tako najdemo na območju Mokric v obliki dolomita, ki je nastal iz
plitvomorskega apnenca. Iz obdobja zgornjega triasa najdemo kamnine na vzhodnem delu
Gorjancev med Gradcem, Poklekom, Stojdrago, Velikim Cirnikom, dolino Bregane, Malim
Lipovcem in Tihočajem. Te kamnine pripadajo skladovitemu dolomitu, ki je nastal iz apnenca
v zelo plitvi morski vodi. V obdobju spodnje in srednje jure (195 – 165 mil. let nazaj) je
območje vzhodnih Gorjancev (meja je bila črta Šutna – Poklek – Plešivica) prekrivalo
globoko morje, v katerem so nastali ploščati apnenci z roženci in apnenčeve breče, zahodno
od črte Šutna – Poklek – Plešivica pa je v tem obdobju še naprej obstajalo plitvo morje.
Globoko morje je v zgornji juri pustilo za seboj bele in zelenkaste ploščate apnence, ki
vsebujejo pole in gomolje roženca in laporje. Te kamnine so bile zaradi majhne debeline
kasneje erodirane in jih danes na obravnavanem območju najdemo v obliki ozkih pasov in krp
pri Pirošici, med Brvmi, Gabrovico, Osredkom in Plešivico, pri Koritnem, Cirniku,
Kostanjevcu, Grdanjcih in Sošicah. Zahodni del Gorjancev pa je še naprej prekrivalo plitvo
morje in je v njem nastal obsežen greben. Obdobje spodnje krede, približno 141 mil. let nazaj,
je še naprej zaznamovalo globoko morje, v katerem so najprej nastali ploščati apnenci in
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laporji, kasneje pa se je morje še poglobilo in na njegovem dnu so se kopičili laporji, glinovci,
peščenjaki in breče. Skupno ime za vse te kamnine, ki se med seboj menjavajo je fliš, ki je
izredno dobra podlaga za vinograde. Zahodne Gorjance pa je še naprej prekrivalo plitvo morje
(Po Žumberku in Gorjancih, 1989).
Obravnavano območje Gorjancev je prvič postalo kopno sredi krede pred približno sto
milijoni let. Kasneje se je večkrat ugreznilo pod morsko gladino. Na prehodu v terciar se je
spet pojavilo obsežnejše kopno in ostalo do začetka miocena. Sredi miocena se je večina
kopnega ugreznila, Gorjanci pa so postali polotok ali celo otok Panonskega morja. Konec
miocena se je morje spet umaknilo, na prehodu v pliocen pa se je hkrati s spuščanjem
nekaterih delov takratne pokrajine nadaljevalo umikanje morja proti vzhodu. Začetek
pliocena je bil tektonsko sorazmerno miren, tako da je erozija močno uravnala površje in
zapolnila sladkovodne kotanje, ostanke nekdanjega morja (Natek, Pavšek, Perko, 1996). Sredi
pliocena so površje začeli preoblikovati neotektonski procesi in enotno, sorazmerno uravnano
gmoto Gorjancev so razkosali prelomi. Kamninske gmote so se ob prelomih dvigale in
pogrezale, oblikovala pa se je tudi obsežna udorina Krškega polja in dvignjen masiv
Gorjancev in Žumberka. Zemeljske sile se do danes še vedno niso umirile in jih čutimo v
obliki potresov. V ledeni dobi so potoki in rečice iz Gorjancev in iz Žumberka prinašali v
kotline prod, pesek in glino. Tople medledene dobe so izredno pospešile raztapljanje oziroma
preperevanje apnencev in dolomita (Po Žumberku in Gorjancih, 1989).

2.1.3 HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Mreža vodotokov je zaradi prepustnih kamnin na površju zelo redka. Največ vodotokov je
ravno v vzhodnem delu Gorjancev, ki so tudi predmet mojega preučevanja. Ti vodotoki so:
Piroški potok/Pirošica, Globočec/Globoški potok, Prilipski potok, Grajski in Dolinski oz.
Koriški potok, potok Kamenjak, potok Sklednik, potok Toplice, Jalovski potok, potok
Skradnice ter mejna reka Bregana. Piroški potok in Globočec sta leva pritoka reke Krke,
Prilipski, Grajski in Dolinski potok ter reka Bregana pa so pritoki reke Save. Zaradi velikih
višinskih razlik in nizke erozijske osnove Gorjancev, imajo potoki, ki tečejo večinoma po
strmih debreh, kjer skoraj ni ravnega dna, veliko erozijsko moč (Slovenija – Pokrajine in
ljudje, 1999).
Ob vznožju Gorjancev je ob desnem bregu reke Save pri Prilipah okoli 800 m dolga in do 35
m široka mrtvica, ki je po regulaciji Save edina ohranjena mrtvica v spodnjem delu Savinega
toka skozi Slovenijo. Vanjo priteka nekaj manjših pritokov, voda pa odteka po stari strugi v
Savo. Najgloblja je v osrednjem delu. Je zmerno evtrofična in ima bogato vodno in obvodno
rastje, saj tu živi tudi več ogroženih rastlinskih vrst (Natek, Pavšek, Perko, 1996).
Posebnost Gorjancev so tudi številni termalni vrelci, ki prihajajo na dan na obrobju
Gorjancev. Površinska voda pronica skozi vodoprepustne dolomite in apnence na Gorjancih
in se podzemno pretaka proti Krško-brežiškemu polju. V globinah nekaj sto metrov se pod
neprepustnimi terciarnimi laporji precej segreje, nato pa se pretaka nazaj proti severnem
obrobju Gorjancev, kjer se nahaja tektonska prelomnica, ob kateri prihaja voda na dan v
termalnih vrelcih. Temperatura vode je od 26 do 28°C (Po Žumberku in Gorjancih, 1989).
Najbolj znane so Klunove toplice v Bušeči vasi.
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2.1.4 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Glede na Ogrinovo (1996) členitev Slovenije na podnebne tipe ima preučevano območje
zmernocelinsko podnebje, ki po Köppenovih merilih spada med Cfb podnebja (zmernotopla
vlažna podnebja s toplim poletjem). Povprečne temperature najhladnejšega meseca so med 0
in -3 °C, najtoplejšega pa med 15 in 20 °C. Zmernocelinsko podnebje je Ogrin (1996) razdelil
na štiri podtipe, od katerih se dva prepletata na preučevanem območju. In sicer
zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije ter zmernocelinsko podnebje vzhodne Slovenije
(subpanonsko podnebje). Razlika med tema dvema podtipoma je v letni količini padavin in v
oktobrskih oziroma aprilskih temperaturah. Pri subpanonskem podnebju so aprilske
temperature enake oziroma višje od oktobrskih, pri zmernocelinskem podnebju osrednje
Slovenije so oktobrske temperature višje od aprilskih. Količina padavin pri subpanonskem
podnebju je med 1000 in 800 mm, pri zmernocelinskem podnebju osrednje Slovenije pa med
1300 in 1000 mm. Mejo med tema dvema podtipoma pa natančneje opredeljuje kulturna
izraba pokrajine, saj je za subpanonsko podnebje značilno gojenje vinske trte po gričevju, v
termalnem pasu. Termalni pas se začenja nekaj deset metrov nad dnom kotlin, dolin ter sega
do 200 (300) m relativne višine. Vinogradi pa se začenjajo 10 do 30 m nad dolinskim dnom in
segajo 400 do 550 m nadmorske višine (Ogrin, 1996).

2.1.5 PRST IN RASTJE
Na apnencih in dolomitih so se razvile rendzine ter pokarbonatne in rjave skeletne prsti, na
predelih z več laporja pa je nastala kisla rjava prst. Prsti so na Gorjancih skoraj v celoti
odvisne od kamninske podlage (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999). Kisla rjava prst je
pomembna, predvsem iz vidika vinogradništva. Seveda pa moramo poleg ugodne kamninske
osnove upoštevati tudi naravno lego, ki je tista, ki omogoča dobre pogoje za rast vinske trte.
Potrebno je veliko svetlobe in toplote ter sončnega obsevanja, zaradi boljšega zorenja grozdja
(Ivanšek, 2004).
Večji del Gorjancev prekrivajo bukovi gozdovi. Na višjih zakraselih planotah so jih v
preteklosti izkrčili za pašnike. Ti pašniki so danes večinoma v zaraščanju, ponekod pa so jih
načrtno pogozdili s smreko in jelko. V nižjih legah rastejo podgorski bukovi gozdovi, v višjih
gorski bukovi gozdovi. Obrobje obravnavanega območja poraščajo gabrovi gozdovi, na
poplavnem svetu v ozkih dolinah pa najdemo tudi jelše, vrbe in topole. Za izkoriščanje
gozdov so po drugi svetovni vojni na slovenski in hrvaški strani prepredli hribovje s
številnimi gozdnimi cestami, s katerimi so tudi višje ležeče vasi nekoliko približali večjim
krajem v dolini in hkrati hribovje odprli planincem in izletnikom (Natek, 1997; Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1999).
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2.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.2.1 POSELITEV IN NASELJA
Poselitev Gorjancev je bila sprva povsem agrarna. V tem času je bilo prebivalstvo močno
navezano na pokrajino, poselitvene oblike ter obdelovalna zemljišča in njihova parcelacija pa
so bile tesno povezane. Kot posledica širjenja urbanizacije in industrializacije, so sledile
strukturne spremembe, ki so znatno vplivale na število prebivalstva in izgled naselij v
Gorjancih.
Prvi sklop strukturnih sprememb so predstavljale socialno – ekonomske spremembe. Ob
koncu stoletja so se ljudje zaradi agrarne prenaseljenosti izseljevali predvsem v prekomorske
dežele. Kasneje se je z mehanizacijo kmetovanja učinek agrarne prenaseljenosti še povečal, v
povojnem obdobju je sledil nov val odseljevanja v večja zaposlitvena središča, kot posledica
industrializacije in spremenjenih odnosov do kmetijske dejavnosti. Tako se je med leti 1931
in 1991 delež kmečkega prebivalstva zmanjšal od dveh tretjin na eno petino. Vendar, bolj kot
zmanjšanje deleža kmečkega prebivalstva je bilo pomembno poslabševanje
socialnodemografske strukture, predvsem starosti prebivalstva. Z zmanjšanjem števila
kmečkega prebivalstva in poslabšanjem demografske strukture se je tako žal zmanjševal
obseg agrarne dejavnosti, ne pa njeno kvalitativno spreminjanje. Vedno več je bilo socialnega
preloga, opuščenih zemljišč in neizkoriščenih lokalnih potencialov naselij v Gorjancih. Prav
tako so v veljavo stopile nove funkcije, ki so pripeljale do višjega osebnega in družbenega
standarda in izboljšanja bivalnega okolja. Kmetijstvo torej ni več bila edina dejavnost, ki na
podeželju ustvarja dohodek.
Drugi in tretji sklop strukturnih sprememb predstavljajo morfološke spremembe in
spreminjanje funkcije objektov. Med morfološkimi spremembami je izrazita predvsem nova,
neplanska tlorisna zasnova naselij, ki je nadomestila nekdanjo organsko. Tako ima danes
veliko naselij dva dela, star oziroma kmečki del naselja in novi del naselja. V novem delu
najdemo predvsem obnovljene vinogradniške hrame, katere so lastniki preuredili v počitniške
hiše ali dozidali še bivalni del ter novozgrajene počitniške hiše. Stare kmečke hiše so imele
ločene objekte za bivanje in delo, nove hiše pa imajo danes vse združeno pod eno streho. Prav
tako so prometnice v novih delih naselja zasnovane drugače, so širše in prilagojene drugim
oblikam prometa. Zadnji sklop strukturnih sprememb predstavljajo fiziognomske spremembe,
kot so spremenjena silhueta naselja in razvrednotene vedute (Ravbar, 1997; Rus, 1997).
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Preglednica 1: Naselja na preučevanem območju s številom počitniških bivališč
NASELJE
POČITNIŠKA
BIVALIŠČA
Brezje pri Veliki Dolini
z
Brvi
/
Bušeča vas
z
Cerina
/
Cirnik
11
Čedem
/
Dobeno
z
Dolenja Pirošica
/
Dvorce
z
Gaj
z
Globočice
z
Gorenja Pirošica
24
Izvir
z
Jesenice
z
Kamence
/
Koritno
4
Kraška vas
/
Laze
/
Mala Dolina
5
Mrzlava vas
29
Nova vas pri Mokricah
z
Obrežje
/
Perišče
z
Podgračeno
/
Ponikve
8
Poštena vas
/
Prilipe
4
Rajec
4
Ribnica
13
Slovenska vas
6
Sobenja vas
4
Stankovo
z
Stojanski vrh
6
Velika Dolina
4
Velike Malence
50
Vinji Vrh
5
Vrhovska vas
10
Žejno
6
Vir: Upravna enota Brežice, 2010; Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002
Opomba: Vrednost z pomeni 3 ali manj počitniških bivališč v določenem naselju. Točna
vrednost ni podana zaradi varovanja pravil statistične zaupnosti.
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Od 109 naselij v občini Brežice jih je na območju Gorjancev 38. Od tega ima kar 28 naselij
počitniška bivališča. Preglednica 1 prikazuje naselja na preučevanem območju ter število
počitniških bivališč, v tistih naseljih kjer so. Vrednost z pomeni 3 ali manj počitniških bivališč
v določenem naselju. Točna vrednost ni podana zaradi varovanja pravil statistične zaupnosti.

2.2.2 GOSPODARSTVO
Še danes so prebivalci močno odvisni od kmetijstva in gozdarstva. Skoraj dve tretjini vseh
površin v Gorjancih predstavlja gozd, slaba četrtina je travnikov in pašnikov, ki se zaradi
praznjenja naselij zaraščajo, njive predstavljajo slabo desetino površja in se prav tako
opuščajo, vinogradi pa predstavljajo le 3 % vseh obdelovalnih površin (Slovenija – pokrajine
in ljudje, 1999). Največ jih je ravno na mojem območju preučevanja.
Gorjanci so prometno slabo prehodni. V prometnem pogledu se robna lega Gorjancev kaže v
tem, da potekajo magistralne ceste in železnice na obrobju, po dolini Krke in Kolpe. Prek njih
vodita dve prečni cestni povezavi, in sicer lokalna cesta Bregana – Stojdraga – Kostanjevac –
Krašić in na skrajnem vzhodnem delu cesta Samobor – Jastrebarsko. Zato in ker je osrednji
del hribovja neposeljen, ni presenetljivo, da tu ni nobenega mejnega prehoda med Slovenijo in
Hrvaško. Za nižje predele je značilna dokajšnja gostota lokalnih cest, v višjih predelih pa so
gozdne ceste. V krajevnih okvirih je gostota vertikalnih cestnih povezav (pobočje-dolina)
zadovoljiva, kar pa ne velja za slemensko povezavo (Natek, 1997; Po Žumberku in Gorjancih,
1989).
Hitrejši in boljši razvoj Gorjancev lahko domačinom prinese razvoj turizma. Temelj za njegov
razvoj je bogata naravna in kulturna dediščina.
Spodaj naštete aktivnosti in znamenitosti imajo pomembno vlogo pri razvoju turizma danes
ter tudi v bodoče.
- Številne športne aktivnosti ob in na reki Krki, kot so plavanje, ribolov, kajak, kanu,
odbojka na mivki, kraji za piknik.
- Naravna znamenitost je tudi savska mrtvica z bogatim vodnim in obvodnim rastjem.
- Zelo znane so tudi Klunove toplice v Bušeči vasi, ki so termalni izvir s stalno
temperaturo vode od 26 do 28 °C. Že leta 1816 so jih obzidali grofje Auerspergi iz
Leskovca in so jih uredili v kopališče. Danes Klunove toplice ponujajo poletni
turizem, kjer se obiskovalci lahko kopajo v zunanjem bazenu in tudi v bližnji reki
Krki, v ponudbi imajo tudi igrišče za odbojko na mivki ter nogomet. Nekdaj bivši
kozolec je preurejen v manjši gostinski obrat, kjer se obiskovalci lahko okrepčajo,
prav tako so z letošnjim letom uredili tudi sanitarije. Pozimi pa se obiskovalci prav
tako lahko okopajo v manjšem notranjem bazenu, kjer jim je na voljo tudi savna, tisti
pogumnejši pa si lahko privoščijo kopanje tudi v zunanjem bazenu.
- Grad Mokrice z grajskim parkom, katerega zasnova je nastala že v srednjem veku.
Zasadili so drevje, uredili jezdne in sprehajalne poti, ob njih pa so postavili klopi. Ob
gradu so zgradili tudi kapelico, v dolini so uredili manjši ribnik, nad njim pa zasadili
sadovnjak in vinograde. V 19. stoletju so lastniki gradu, Auerspegi, v duhu poznega
baroka, preuredili sprehajalne poti, jih obsadili z drevjem, postavili kipe štirih letnih
časov, ribnik pa spremenili v jezerce. V začetku 20. stoletja so grofje Gagerni parku
dodali romantične poteze, dosajali so tuje vrste in uredili še več poti. Zgradili so tudi
rastlinjake, ki pa so jih kasneje podrli (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1999). Danes je
grad preurejen v hotel visoke kategorije, neposredno ob gradu je igrišče za golf, znana
je tudi grajska vinska klet ter grajski masažni studio. Prav tako grad ponuja izvedbo
poslovnih in družabnih srečanj, ter možnost poroke.
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Podgorjanska vinsko-turistična cesta. Vinorodni okoliši so znani po cvičku,
dolenjskem posebnežu. Ob VTC so tri gostilne, ki poleg hrane in pijače ter degustacij
in prodaje vina, ponujajo še prenočišča, pohodništvo, kajak, kanu, ribolov, paintball.
Prav tako je ob VTC tudi ena turistična kmetija (kjer nudijo degustacijo, ogled kleti,
prodajo vina, ponudbo hrane in pijače, prenočišče, ogled kmetije, živali, pohodništvo)
ter vinotoč (degustacija, ogled kleti, prodaja vina, ponudba hrane in pijače, ogled
vinograda) (Podgorjanska VTC, 2010). V zadnjem času se na območju poskuša
uveljaviti projekt Turizem v zidanicah, vendar zaenkrat ni bilo večjega odziva.

3. POČITNIŠKA BIVALIŠČA IN REKREACIJA
Človek je del narave in narava je del človeka. Narava je človeku nudila kar je rabil za
preživetje in svoj obstoj. Poznejša industrializacija in z njo povezana urbanizacija sta močno
preobrazili pokrajino. Do takšne mere, da težko govorimo o naravnem okolju, ampak se raje
uporablja izraz kulturna pokrajina, kjer »antropogene pokrajinske prvine prevladujejo nad
naravnimi« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 194).
Kot posledica industrializacije je bilo tudi vedno večje število delovnih mest v industriji, tako
je veliko kmetov opustilo svoje kmetije in so se preselili v mesta in se tako zaposlovali izven
kmetijstva. Predvsem ti prebivalci so želeli ob koncih tedna, ko jim je na voljo ostajal prosti
čas, spremeniti okolje in vsaj občasno uživati v naravi. Razdalje so postajale vedno krajše,
človek pa vse bolj mobilen, zato je bilo to lahko uresničljivo. Človek občasno beži iz svojega
vsakodnevnega okolja, v mirno, čisto naravo, in se tako vrača v okolje, v kakršnem je živel
pred intenzivnim razvojem industrializacije in urbanizacije. To je eden osnovnih motivov za
pojav počitniških bivališč (Ogorelec, 1978; Oseli, 2009).

Grafikon 1 : Povezava med delom, prostim časom, rekreacijo in počitniškimi bivališči

PROSTI
ČAS

REKREACIJA

POČITNIŠKA
BIVALIŠČA

DELO

Vir: Jeršič, 1968; Jeršič 1998
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Rekreacija, prosti čas in delo so med seboj tesno povezani pojmi. Počitniška bivališča so neke
vrste »vmesni oziroma povezovalni produkt« med delom, rekreacijo in prostim časom. Jeršič
(1968) z izrazom počitniško bivališče, imenuje »statistično registrirano skupino objektov, ki
so v lasti zasebnikov s stalnim bivališčem v drugem kraju in služijo za občasno
zadovoljevanje rekreativnih ali kulturnih potreb, kot so počitek, osvežitev, restitucija,
osvežitev in kontaktiranje.«
Človek ima vedno več dela, oziroma se delovni čas podaljšuje, posledično je tako vedno manj
prostega časa. Zato se trudi čim bolj kakovostno preživeti prosti čas, bodisi tako da si spočije,
se rekreira ali kako drugače zadovolji osebne potrebe. Tako je danes rekreacija temeljna
človekova potreba. »Na splošno pomeni rekreacija obnavljanje psihičnih in fizičnih moči
ljudi, ki so ogrožene ali izrabljene zaradi enostranskih obremenitev. Gre torej za dejavnosti, s
katerimi se ukvarjamo zaradi sprostitve in zdravja, pa naj bo z uravnovešenjem med delom in
počitkom (posedanje, ležanje), s spremembo okolja, ki vpliva na doživljanje in duševno
razpoloženje ter za dejavnosti, s katerimi krepimo telesne moči (na primer s športom). Poleg
tega lahko telesne in duševne moči obnavljamo tudi z dražilnimi vplivi nekaterih naravnih
sredstev, na primer z vodo in podnebjem. Po mnenju številnih avtorjev je lahko rekreacija
vsaka dejavnost, ki omogoča kompenzacijo« (Jeršič, 1998, str.10). Rekreacija je torej ena od
oblik preživljanja prostega časa, zato težko ločimo med sabo prostočasne in rekreacijske
dejavnosti, meja med njimi ni jasna. Jeršič (1998) ugotavlja, da lahko prosti čas in rekreacijo
pojmujemo kot sinonima.

3.1 RAZVOJ POJAVA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ
S pojavom mesta in mestnega načina življenja se je med meščani oblikovala želja, da se del
dneva ali letnega časa preživi drugje. Iz obdobja renesanse imamo materialne ostanki vil, ki
izvirajo še iz rimske dobe. Obdobje klasicizma in tudi že prej obdobje renesanse sta poleg
arhitekturnega izročila oživljali tudi idejo o nujnosti človekove povezanosti z naravo, o
preživljanju prostega časa na deželi. Tako so meščani začeli uporabljati letne hiše (summer
house, maison de campagne,…) predvsem konec tedna ali poleti, če pa je bila ta oblika
predraga, so jo nadomestili z vrtnim paviljonom ali utico. Skromnejša oblika so bile koče.
Prav tako arheološka izkopavanja inkovskega mesta Cuzco iz leta 1968 nakazujejo, da je ena
od najdenih palač služila kot poletna rezidenca (Ogorelec, 1978).
Na območju Slovenije so se bivališča za občasno, predvsem poletno bivanje, začela pogosteje
pojavljati v 19. stoletju, predvsem na območju Bleda in Bohinja. To so bile predvsem vile za
občasno, predvsem poletno bivanje tujcev, vendar so bile redke in vezane na višji sloj
prebivalstva. Na drugih območjih Slovenije (Slovenske gorice, Haloze) so si premožnejši tuji
nekmečki lastniki poleg viničarije, namenjene za stanovanje delovne sile ter za spravljanje
orodja in pridelkov, zgradili tudi posebne, pogosto enonadstropne hiše urbanega videza
(Jeršič, 1968). »Ti objekti, ki so služili za bivanje »gospode«, so imeli vsaj delno funkcijo
sekundarnega-počitniškega bivališča, saj občasni obisk nekmečkega lastnika na
vinogradniškem posestvu ni imel le gospodarskega namena, temveč je bil povezan s
počitkom, zabavo in podobno« (Jeršič, 1968, str. 54). Do druge svetovne vojne se sekundarna
počitniška bivališča niso pomembneje razširila. Po vojni so začela nastajati po letu 1950,
hitreje pa je njihovo število začelo naraščati po letu 1961.
Gosar (1994) povojno obdobje deli na nekaj značilnih faz in oblik poselitve. V prvi fazi se
alohtono lastništvo povečuje v izletniških, zdraviliških in turističnih krajih (npr. Bled,
Jezersko, Trška gora, Piran, Rakitna, Gorenja vas, Kamniška Bistrica). Sredi 60. let se krepi
težnja po lasti nepremičnine, namenjene rekreaciji na podeželju, ponavadi v suburbani coni
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mest, oziroma v območju dnevne migracije, a tudi po izgradnji ali rekonstrukciji hiš v
osrednjealpskih in primorskih območjih (npr. Škofjeloško hribovje, Slovensko primorje,
Bohinj…). Za tretjo fazo, obdobje »socialnega bogastva« (70. leta), je značilna preslojitev
prebivalstvene strukture mest in podeželja. Posebno izrazito povečanje števila lokacij s
počitniškimi bivališči beležimo v tem obdobju v subpanonskem vinorodnem območju in na
Krasu. Poleg naraščanja števila počitniških bivališč v subpanonskem vinorodnem območju in
na Krasu je število počitniških bivališč naraščalo tudi že na tistih območjih, ki so bila
obljudena že poprej, kot so zimsko – športna središča in na podeželju različnega geografskega
značaja (planine, vinorodne gorice…) (Gosar, 1994; Plut 1977).

3.1.1 RAZPOREDITEV POČITNIŠKIH BIVALIŠČ PO POSAMEZNIH
POKRAJINSKIH TIPIH
Jeršič (1987) je v svoji raziskavi, ki jo je takrat izvajal na celotnem jugoslovanskem prostoru,
izdvojil 7 pokrajinskih tipov, kjer so se osredotočila počitniška stanovanja.
Prvi tip: naselja počitniških stanovanj v primorskem pasu
Drugi tip: visokogorski pas, kjer segajo gore preko 1.500 m ali v njegovem neposrednem
vznožju oziroma gorskih dolinah.
Tretji tip: naselja s počitniškimi stanovanji, ki leže neposredno ob obalah večjih
jugoslovanskih jezer.
Četrti tip: počitniška stanovanja v krajih z mineralnimi in termalnimi vrelci.
Peti pokrajinski tip: počitniška bivališča, ki so v hribovitem svetu, to je v pokrajini, kjer
dosegajo najvišji predeli od 500 do nekaj preko 1.000 metrov nadmorske višine, vendar pa so
znotraj posamezni predeli izkoriščeni za vinogradništvo in sadjarstvo. Gre torej za reliefno
razgibano agrarno pokrajino, ki ji dajejo svojstvene poteze vinogradniške površine v večjih ali
manjših kompleksih, pretežno na prisojnih in razglednih pobočjih ter grebenih. Vinogradi in
sadovnjaki temu pokrajinskemu tipu ne dajejo samo poseben zunanji izgled, temveč nudijo
tudi možnost za ljubiteljsko delo na teh zemljiščih.
Šesti pokrajinski tip zajema sorazmerno višje pokrajinske tipe, v katerih klimatske razmere
ne omogočajo vinogradništva in je zato agrarna izraba v večji meri usmerjena v travinje, visok
pa je tudi delež gozda.
V zadnji, sedmi tip je Jeršič uvrstil počitniška stanovanja v tistih pokrajinskih območjih, ki
leže v širših ravninah ali v večjih mestih.
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4. POČITNIŠKA BIVALIŠČA V OBČINI BREŽICE NA
PRIMERU GORJANCEV
Občina Brežice ima po zadnjem Popisu leta 2002 kar 951 počitniških bivališč. Ta počitniška
bivališča so razporejena na območju Bizeljskega gričevja, v sklopu Term Čatež ter na
območju Gorjancev. Za Gorjance, ki se razprostirajo na jugu občine Brežice, so značilne
vinorodne gorice in posledično imajo tu počitniška bivališča prav poseben izgled. To so
večinoma zidanice z vinogradi, kjer lastniki pridelujejo cviček, značilno vino tega območja.

Slika 1 : Počitniška bivališča na območju Gorjancev

Foto: Anita Jurečič, oktober 2010

V tem poglavju bom najprej z analizo anketnih vprašalnikov predstavila splošne značilnosti
anketirancev (spol, starost, stopnja izobrazbe anketirancev, aktivnost, stalno prebivališče
anketirancev ter število članov gospodinjstva), nato pa bom, prav tako z analizo anketnih
vprašalnikov, predstavila splošne značilnosti počitniških bivališč v občini Brežice na primeru
Gorjancev (število počitniških bivališč, splošni izgled in vrsto počitniških bivališč na
preučevanem območju ter pogostost obiskovanja počitniških bivališč na območju Gorjancev).
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4.1 SPLOŠNA ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV
Po zbrani in pregledani literaturi sem sestavila anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je bil
namenjen lastnikom počitniških bivališč v občini Brežice na primeru Gorjancev. Kljub dokaj
dobremu poznavanju prostora sem za lažjo predstavo o številu počitniških bivališč na
preučevanem območju zaprosila Statistični urad RS, ki mi je posredoval podatek o številu
počitniških bivališč za naselja v občini Brežice na območju Gorjancev, glede na zadnji popis
leta 2002.
Skušala sem obiskati vsako naselje s počitniškimi bivališči na preučevanem območju in
opravila 42 anket. Anketiranje sem izvajala v mesecu avgustu, septembru in oktobru. Večino
anket sem opravila osebno, tako da sem obiskala lastnike počitniških bivališč, ki so mi nato
odgovarjali na zastavljena vprašanja. Menim, da je bil to dober način zbiranja podatkov, saj
sem osebno prisostvovala pri anketiranju. Vendar pa je bilo predvsem pri vprašanjih o
velikosti počitniškega bivališča in številu sob v počitniškem bivališču čutiti nezaupanje,
oziroma določen zadržek, saj ima večina anketirancev nekakšen strah pred prihajajočo
obdavčitvijo nepremičnin.

Grafikon 2 : Delež anketiranih glede na spol
Spol

26%

M
Ž

74%

Vir: Lastno terensko delo, 2010
Med anketiranci so prevladovali moški, saj jih je bilo kar 74 %, žensk je bilo 26 %. Večje je
zanimanje moških za preživljanje prostega časa v počitniških bivališčih, pa tudi moški se v
večji meri ukvarjajo z vinogradništvom, oziroma je to neke vrste bolj »moška« oblika
rekreacije. Moramo pa tudi upoštevati, da je v tistih počitniških bivališčih, ki sem jih obiskala
in kjer je bila prisotna celotna družina oziroma partnerja, največkrat na vprašanja odgovarjal
moški.
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Grafikon 3 : Starostna struktura anketiranih
Starost

0%

19%

21%

18-25
26-45
46-60
61 in več

60%

Vir: Lastno terensko delo, 2010
Največ vprašanih, 60 % je bilo v starostni skupini 46 – 60 let. Sledil je razred 61 let in več, z
21 %. Z 19 % je sledil razred 26 – 45 let, iz starostne skupine 18 – 25 let ni bilo nobenega
vprašanega.
Tretja starostna skupina, ki je najštevilčnejše zastopana, predstavlja delovno aktivno
prebivalstvo. Prav tako druga starostna skupina. Ti dve skupini skupaj predstavljata slabih 80
% vseh anketirancev. Kar je z vidika prihodnosti razvoja počitniških bivališč dobro, saj bodo
ti ljudje nadaljevali z obiskovanjem počitniških bivališč in z obdelovanjem vinogradov
oziroma vrtov/sadovnjakov in s tem skrbeli za ohranjanje kulturne pokrajine. Četrta starostna
skupina, 61 let in več, predstavlja staro, manj aktivno populacijo. Ostalih 20 % predstavlja
četrta starostna skupina, to je 61 let in več. Iz prve starostne skupine, 18 – 25 let, ni bilo
nobenega anketiranega, kar kaže na malo zanimanje mladih za počitniška bivališča in za
preživljanje časa v počitniških bivališčih.
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Preglednica 2 : Število in delež (%) anketiranih glede na doseženo stopnjo izobrazbe
Število Procent
(%)
deloma/zaključen
5
11,9
a osnovna šola
zaključena
29
69,0
srednja
šola/gimnazija
zaključena
8
19,1
višja/visoka šola
42
100,0
SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2010
Največ anketiranih (69, %) ima zaključeno srednjo šolo oziroma gimnazijo. Slaba četrtina (19
%) ima zaključeno višjo oziroma visoko šolo, le 11,9 % pa ima le deloma/zaključeno osnovno
šola. Ti podatki kažejo na dokaj dobro izobrazbeno strukturo.

Preglednica 3 : Število in delež (%) anketiranih glede na aktivnost
Število Procent
(%)
zaposlitev s
30
71,4
polnim delovnim
časom
brezposeln
2
4,8
upokojenec
8
19,0
drugo
2
4,8
42
100,0
SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2010
Največ odstotek anketiranih (71,4 %) je zaposlenih za polni delovni čas. Z 19 % sledi delež
upokojencev, najmanjši je delež brezposelnih (le 4,8 %) in enak delež, 4,8 % pod rubriko
drugo. Tu sta dva anketiranca navedla polovični delovni čas ter invalidsko upokojitev.
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Preglednica 4 : Število in delež (%) anketiranih glede na kraj njihovega stalnega prebivališča
Število Procent
(%)
občina Brežice
26
61,9
7
16,7
stalno
prebivališče v
drugi občini
Republika
8
19,0
Hrvaška
drugo
1
2,4
42
100,0
SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2010

Največ vprašanih (61,9 %) je navedlo kot kraj bivanja občino Brežice. 19 % vprašanih prihaja
iz sosednje Republike Hrvaške, 16,7 % vprašanih ima prebivališče v drugi občini ter eden
anketirani prihaja iz Nemčije.
Po pričakovanjih ima največ anketirancev stalno prebivališče v občini Brežice. Jeršič (1968)
navaja, da je lahko za graditelje odločilnega pomena izbira lokacije počitniških bivališč v
bližini kraja stalnega prebivališča. Prav tako Jeršič (1968) pravi, da lastnikom počitniških
bivališč, ki imajo počitniško bivališče v oddaljenosti do 60 km od kraja stalnega prebivališča,
to omogoča pogostejšo uporabo (tudi ob koncu tedna), aktivno sodelovanje pri gradnji objekta
ter morebiti tudi cenejši odkup zemljišča zaradi boljšega poznavanja lokalnih razmer (Jeršič,
1968).
Slaba četrtina vprašanih prihaja iz sosednje Hrvaške, kar tudi ne preseneča, saj se območje
preučevanja nahaja neposredno ob meji s Hrvaško. Hrvati so imeli veliko zemlje na ozemlju
sedanje Slovenije in po osamosvojitvi Slovenije jih je večina to zemljo obdržala. Prav tako pa
so nedolgo tega nazaj, v času 2. svetovne vojne, kar tri naselja pripadala Neodvisni državi
Hrvaški (NDH).
16,7 % anketirancev ima stalno prebivališče v drugi občini, od tega štirje prihajajo iz sosednje
občine Krško, dva anketiranca iz občine Ljubljana ter eden iz občine Logatec. Ti anketiranci
iz občine Ljubljana ter Logatec so večinoma domačini povratniki, ki so se preselili v mesto,
ter tu, na podeželju podedovali ali na novo zgradili oziroma kupili počitniško bivališče, da bi
ostali v stiku z domačim okoljem. Eden anketirani pa prihaja iz Nemčije.
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Preglednica 5 : Število in delež (%) članov gospodinjstva
Število Procent
(%)
2
9
21,4
3
7
16,7
4
24
57,1
5 ali več
2
4,8
42
100,0
SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2010

Največji odstotek (57,1 %) anketiranih živi v štiričlanskem gospodinjstvu. To so večinoma
starši ter dva otroka. Nato sledi dvočlansko gospodinjstvo (21,4 %), to so večinoma
upokojenci. Najmanjša pa sta deleža tri (16,7 %) in pet ali več članskega gospodinjstva (4,8
%).

4.2 ŠTEVILO POČITNIŠKIH BIVALIŠČ NA PREUČEVANEM OBMOČJU
Preglednica 6 : Število zgrajenih počitniških bivališč po posameznih popisnih letih v občini
Brežice in Sloveniji
LETO OBČINA SLOVENIJA
BREŽICE
1971
99
4.281
1981
707
18.965
1991
569
26.374
2002
951
31.681
Vir: Popisi prebivalstva 1971, 1981, 1991, 2002

Med popisnima letoma 1971 in 1981 je bilo v občini Brežice zgrajenih največ počitniških
bivališč. Gosar (1987) imenuje to obdobje »socialnega bogastva«. Značilna je bila preslojitev
prebivalstvene strukture mest in podeželja in največja rast počitniških bivališč v
subpanonskem vinorodnem območju in na Krasu. Leta 1991 je v primerjavi z letom 1981
število počitniških bivališč v občini Brežice upadlo, v Sloveniji pa je še naprej naraščalo.
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Preglednica 7 : Število počitniških bivališč po posameznih naseljih v občini Brežice na
območju Gorjancev
Naselje
Število
počitniških
bivališč
Brezje pri Veliki
z
Dolini
Bušeča vas
z
Cirnik
11
Dobeno
z
Dvorce
z
Gaj
z
Globočice
z
Gorenja Pirošica
24
Izvir
z
Jesenice
z
Koritno
4
Mala Dolina
5
Mrzlava vas
29
Nova vas pri
z
Mokricah
Perišče
z
Ponikve
8
Prilipe
4
Rajec
4
Ribnica
13
Slovenska vas
6
Sobenja vas
4
Stankovo
z
Stojanski Vrh
6
Velika Dolina
4
Velike Malence
50
Vinji Vrh
5
Vrhovska vas
10
Žejno
6
SKUPAJ
193
Vir: Statistični urad RS, 2010

Preglednica 7 prikazuje naselja s počitniškimi bivališči v občini Brežice na območju
Gorjancev ob zadnjem popisu leta 2002. Vrednosti 3 ali manj so prekrite s črko z, zaradi
pravil varovanja statistične zaupnosti na Popisu 2002. V primerjavi s številom vseh
počitniških bivališč v občini Brežice, ki jih je bilo 951, jih je na območju Gorjancev 193, kar
pomeni le dobro petino (20,3%). Pri tem moramo upoštevati, da je počitniških bivališč v
naselju Čatež ob Savi kar 374 (39,3%).
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Karta 2: Karta vseh naselij na preučevanem območju
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4.3 NEKATERE OSNOVNE ZNAČILNOSTI POČITNIŠKIH BIVALIŠČ NA
PREUČEVANEM OBMOČJU
Po definiciji statističnega urada RS je površina stanovanja »seštevek« površin vseh sob,
kuhinje in drugih pomožnih prostorov (kopalnice, stranišča, predsobe) ter površin zaprtih
teras in verand. V površino stanovanja ni všteta površina odprtih teras, balkonov in lož,
površina gradbeno ločenih pomožnih prostorov, površina garaž, kleti in podstrešij,
neprimernih za bivanje (Definicije in pojasnila – stavbe in stanovanja, Statistični urad RS,
2010). Razrede sem povzela po metodologiji Popisa 2002, ki ga je izvajal Statistični urad RS.

Preglednica 8: Velikost počitniškega bivališča
VELIKOST
OBMOČJE
OBČINA
SLOVENIJA
POČIT.
PREUČEVANJA
BREŽICE (%)
(%)
BIVALIŠČA (V M²)
(%)
0 – 20
4,8
2,8
7,8
21 – 40
45,2
44,0
37,7
41 – 60
38,1
35,5
30,4
61 – 80
11,9
11,6
13,5
81 in več
0
6,1
10,6
Vir: Stanovanja za počitek in rekreacijo po številu sob, površini in vrsti stavbe ter skupna
površina, občine, Slovenija, Popis 2002; Lastno terensko delo, 2010
Največ (45,2 %) počitniških bivališč po površini v m² je v drugem razredu. Torej počitniška
bivališča v velikosti 21- 40 m². Prav tako je v celotni občini Brežice in Sloveniji največ
počitniških bivališč v razredu od 21-40 m². 38,1 % počitniških bivališč je v velikostnem
razredu 41 – 60 m². V razredu 61 – 80 m² je 11,9 % počitniških bivališč in 4,8 % počitniških
bivališč v razredu do 20 m². V razredu 81 m² in več na preučevanem območju ni počitniških
bivališč, v občini Brežice jih je 6,1 % in v celotni Sloveniji 10,6 %.
Cigale (2009) navaja, da so zmogljivosti počitniških bivališč primerljive z zmogljivostmi t.i.
»pravih« turističnih objektov. Po popisu iz leta 2002 je bilo število počitniških bivališč
31.681, kar je približno enako številu sob v turističnih nastanitvenih objektih v istem letu
(30.274). Vendar je v preučevanem primeru kar 88,1 % počitniških bivališč velikih do 60 m²,
kar je z vidika rabe in potratnosti prostora ter njihove prostorske razpršenosti v sprejemljivih
mejah.
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Preglednica 9 : Število sob v počitniškem bivališču
OBČINA
SLOVENIJA
ŠTEVILO
OBMOČJE
PREUČEVANJA BREŽICE (%)
(%)
SOB
(%)
1
14,3
45,4
36,5
2
28,6
41,5
38,7
3
42,9
10,2
16,7
4 in več
14,3
2,9
8,1
Vir: Stanovanja za počitek in rekreacijo po številu sob, površini in vrsti stavbe ter skupna
površina, občine, Slovenija, Popis 2002. Lastno terensko delo, 2010

Soba je »prostor, namenjen za prebivanje, ki je od drugih stanovanjskih prostorov ločen z
zidovi, ima neposredno dnevno svetlobo in najmanj 6 m2 površine.« (Definicije in pojasnila –
stavbe in stanovanja, Statistični urad RS, 2010). Razrede sem povzela po metodologiji Popisa
2002, ki ga je izvajal Statistični urad RS.
Največji odstotek anketiranih (42,9 %) je odgovorilo, da je število sob v njihovem
počitniškem bivališču 3. V občini Brežice ima le 10,2 % počitniških bivališč 3 sobe. Največ
počitniških bivališč (45,4 %) ima le eno sobo. V celotni Sloveniji pa ima največ (38,7 %)
počitniških bivališč 2 sobi. Podatki se torej med sabo precej razlikujejo. Menim, da je razlog
tako velikega odstopanja v drugačnem tipu počitniških bivališč. Na preučevanem območju
prevladujejo tipična počitniška bivališča. Kar pomeni, da imajo počitniška bivališča dva dela.
Gospodarski del predstavlja klet, v kateri je shranjeno vino oziroma drugi pridelki ter bivalni
del, ki ponavadi vsebuje kuhinjo, sanitarije, kopalnico in sobo / sobe z ležišči. Marsikje
drugod po Sloveniji pa gre za prava (čeprav počitniška) stanovanja.
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4.4 VRSTA POČITNIŠKEGA BIVALIŠČA
Grafikon 4: Vrsta počitniškega bivališča
Kakšna je vrsta objekta namenjenega za počitniško bivališče?

29%

preurejen pomožni gosp.
objekt (zidanica)
preurejena stara hiša
novozgrajeno
počitniško bivališče

5%

66%

Vir: Lastno terensko delo, 2010
Kar 66 % anketiranih je odgovorilo, da je njihovo počitniško bivališče preurejen gospodarski
objekt (zidanica). Novozgrajenih počitniških bivališč je 29 % in preurejenih starih hiš le 5 %.
Jeršič (1968) ugotavlja, da so v kontinentalnem delu Slovenije najštevilčnejši primeri
preureditve kmečkih objektov v sekundarna počitniška bivališča v vinogradniških področjih
ter na planinah. Na preučevanem območju je takšen preurejen gospodarski objekt zidanica.
Večina teh zidanic ima tudi manjšo parcelo vinograda ali vrta oziroma sadovnjaka. Zidanica
ne služi samo kot gospodarsko poslopje ali klet za vino, ampak večina lastnikov v objektu
uredi tudi prostor za daljše ali krajše bivanje. Dejstvo, da stroški pridelave vina v »lastni
kleti« za precejšnji del lastnikov niso bistveno nižji od vina, ki bi ga lahko kupili, potrjuje
mnenje, da lahko večino takih zidanic prištevamo kot poseben tip sekundarnega počitniškega
bivališča (Jeršič, 1968).
Tradicija pridelovanja lastnega vina je značilnost preučevanega območja. V preteklosti so
kmetje imeli kmetijo, kjer so živeli in obdelovali zemljo, višje v gričevnatem svetu pa manjšo
zidanico, kjer so pidelovali svoje vino. Imeti svojo zidanico je bilo prej pravilo kot izjema.
Kot tudi velja še danes, so bile parcele na katerih je uspevala vinska trta majhne, kar je
onemogočalo tržno produkcijo, temveč le, ob intenzivnem delu, boljšo kvaliteto produkta –
vina. Tako se danes lastniki počitniških bivališč lotevajo vinogradništva vedno bolj iz veselja
(rekreacije) kot iz ekonomske nuje.
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Slika 2: Primer preurejenega pomožnega gospodarskega objekta (zidanice) in dograditve
zraven še bivalnih prostorov.

Foto: Anita Jurečič, oktober 2010
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Slika 3 : Primer novozgrajenega počitniškega bivališča

Foto: Anita Jurečič, avgust 2010
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4.5 POGOSTOST OBISKOVANJA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ
Grafikon 5: Pogostost obiskovanja počitniškega bivališča
Kako pogosto obiskujete počitniško bivališče?

12%

5%

vsak dan

7%

nekajkrat tedensko
ob koncih tedna
36%
40%

nekajkrat mesečno
v času del na
obdelovalnih
površinah

Vir: Lastno terensko delo, 2010

Največ (40 %) anketiranih obišče svoje počitniško bivališče ob koncih tedna. Malo manj (36
%) anketiranih obišče počitniško bivališče nekajkrat tedensko. Nekajkrat mesečno obišče
počitniško bivališče le 12 % lastnikov. Vsak dan počitniško bivališče obišče le 7 %
anketirancev in najmanj, le 5 % lastnikov obišče počitniško bivališče le v času del na
obdelovalnih površinah.
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Preglednica 10: Povezava med številom anketirancev, glede na pogostost obiskovanja
počitniškega bivališča in glede na njihovo stalno prebivališče
Kje je vaše stalno prebivališče?
Skupaj
občina
Brežice

Kako pogosto
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6
4
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3
0
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2
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površinah
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7
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Vir: Lastno terensko delo, 2010
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Jeršič (1968) je zapisal, da se z oddaljenostjo in s stopnjevano razliko od vsakodnevnega
okolja veča vrednost rekreativnih motivov, manjša pa se možnost večkratnega obiska (Jeršič,
1968). Zato me je tu zanimala povezava med pogostostjo obiskovanja počitniškega bivališča
ter med stalnim prebivališčem anketirancev.
Motorizacija omogoča hitro premagovanje razdalj, torej lahko lastniki pogosteje obiščejo
počitniško bivališče, na drugi strani pa vedno več prometa v mestih poslabšuje bivalne
pogoje, kar posledično vpliva na vse večje število počitniških bivališč, saj želijo ljudje vsaj ob
koncih tedna ubežati hrupu in onesnaženosti mest. Zaradi lažje primerjave sem tu uporabila
število odgovorov in ne odstotke odgovorov. Anketiranci, ki imajo stalno prebivališče v
občini Brežice (takšnih je kar 26 anketirancev), najpogosteje obiskujejo počitniško bivališče
nekajkrat tedensko (takšnih je 12 anketirancev), kar je tudi nekako pričakovano, saj se lahko
občani v roku pol ure pripeljejo iz enega konca občine na drugega, tako da jim razdalja ne
predstavlja večjih stroškov in porabe časa. Šest anketirancev s prebivališčem v občini Brežice
obiskuje počitniško bivališče ob koncih tedna, trije vsak dan, prav tako trije nekajkrat
mesečno ter le dva anketiranca obiskujeta počitniško bivališče v času del na obdelovalnih
površinah. Tisti s stalnim prebivališčem v drugi občini (7 anketirancev) najpogosteje
obiskujejo počitniško bivališče ob koncih tedna (takšni so 4 anketiranci) ter nekajkrat
tedensko (3 anketiranci). Kot razlog lahko navedemo večjo oddaljenost. Prav tako anketiranci
iz sosednje Republike Hrvaške največ (7 anketirancev) obiskujejo počitniško bivališče ob
koncih tedna, le eden anketirani nekajkrat mesečno. Anketiranec, ki prihaja iz Nemčije pa
obiskuje svoje počitniško bivališče nekajkrat mesečno, kar je dokaj pogosto, glede na
oddaljenost.
Torej lahko potrdimo Jeršičevo trditev, da se z oddaljenostjo in s stopnjevano razliko od
vsakodnevnega okolja manjša možnost večkratnega obiska.
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Grafikon 6 : Obiskovanje počitniškega bivališča
S kom običajno obiskujete počitniško bivališče?

14%

17%

največkrat sam
skupaj s partnerjem
skupaj s celo družino
(partner in otroci)
69%

Vir: Lastno terensko delo, 2010
Anketiranci največkrat obiščejo počitniško bivališče skupaj s partnerjem. Takšnih je 69 %
vprašanih. 17 % vprašanih je odgovorilo, da največkrat obiščejo počitniško bivališče skupaj s
celo družino (partner in otroci), najmanj (14 %) vprašanih pa največkrat obiščejo počitniško
bivališče sami.
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5. REKREACIJSKA VLOGA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ
Kot bo predstavljeno v nadaljevanju diplomskega dela, sta rekreacija in počitniška bivališča
med seboj tesno povezana pojma. Tako so najprej predstavljene oblike rekreacije ter že prej
omenjena povezava med rekreacijo in počitniškimi bivališči. Predstavljeni so tudi vzroki in
motivi pojava počitniških bivališč, ki veljajo v Sloveniji na splošno. Ti vzroki so lahko
subjektivne ali objektivne narave. S pomočjo analize anketnih vprašalnikov sem ugotovila
oziroma izpostavila tiste subjektivne in objektivne dejavnike, ki veljajo na preučevanem
območju. V nadaljevanju sem prav tako z analizo anketnih vprašalnikov skušala potrditi
hipotezo, da je vinogradništvo in preživljanje časa v počitniškem bivališču oblika rekreacije in
da obdelovalne površine (v večini primerov so to vinogradi) lastnikom ne prinašajo zaslužka,
ampak jih ti obdelujejo v svoje veselje, v rekreativne namene.

5.1 OBLIKE REKREACIJE
Glede na nagibe lahko identificiramo naslednje skupine dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo
prebivalci Slovenije:
- Skupina dejavnosti, pri katerih se rekreacijski motiv prepleta z utilitarnim. Gre za
dejavnosti, s katerimi se skušajo v prostem času z lastnim delom pridelati nekateri
kmetijski pridelki, ter ob tem hkrati tudi zavestno obnavljati fizično moč. Prav tako je
tu v ospredju tudi želja po psihični sprostitvi, saj jim delo na zemlji oziroma vrtu (to je
na prostem) pomeni tudi možnost za kompenzacijo nasproti vsakodnevnemu rednemu
delu. Geografske učinke te skupine dejavnosti lahko vidimo v obliki sorazmerno
velikega deleža počitniških hiš, ki so povezane s to dejavnostjo, zlasti v
vinogradniških pokrajinah in razmeroma številnih večjih in manjših območij vrtičkov,
raztresenih po mestnem in obmestnem območju naših mest, posebej tistih z
"blokovskimi" stanovanjskimi soseskami.
- Skupina dejavnosti, pri katerih so osrednji motivi neposredno komuniciranje z
drugimi ljudmi ali družabnost.
- Tretja skupina so prostočasne telesne dejavnosti, pri katerih je v ospredju nagib po
telesni in duševni sprostitvi ali krepitvi teh moči.
- V četrto skupino lahko uvrstimo tiste prostočasne dejavnosti zunaj doma, ki sodijo
po nekaterih definicijah med pasivne oblike rekreacije, saj pri njih ne gre za
telesno gibanje (Jeršič, 1998).
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5.2 REKREACIJA IN POČITNIŠKA BIVALIŠČA
»Bivanje v počitniškem stanovanju je lahko že samo zase način preživljanja prostega časa
(pomeni lahko spremembo vsakodnevnega okolja, neugodnega podnebja), lahko pa ponuja
možnost za bivanje v pokrajini, ki omogoča ukvarjanje s priljubljeno dejavnostjo v prostem
času (na primer z obdelavo vinograda, s planinarjenjem, lovom, ribolovom, smučanjem in
podobnim)« (Jeršič, 1998, str. 91).
Na podlagi pomembnejših motivov lahko ločimo več funkcijskih oblik počitniških bivališč:
-

-

Pri prvi obliki se delovni oziroma oskrbni motivi prepletajo z rekreacijskimi. To
pomeni, da je bilo za graditelje tega tipa stanovanj pomembno zlasti obdelovanje
vinograda, sadovnjaka ali vrta. Gre za prebivalstvo, ki je bilo nagnjeno k prostočasnim
dejavnostim z delovno naravo. Ta oblika počitniških stanovanj je razširjena predvsem
v vinogradniških območjih Subpanonske Slovenije in ponekod na Dinarskih planotah,
kjer je pridelava lastnega vina od nekdaj imela tudi prestižni pomen. Sedanji lastniki
teh počitniških stanovanj pripadajo prvi ali drugi iz kmetijske dejavnosti preslojeni
generaciji, zato jim delo v vinogradu in proizvodnja vina nista neznano opravilo. Da je
obdelava kmetijskega zemljišča za številne lastnike počitniških stanovanj pomembna
dejavnost za prosti čas, potrjuje tudi prostorska razporeditev teh stanovanj. Velik del
teh stanovanj je namreč razporejen prav po gričevnatih vinorodnih predelih.
Druga oblika počitniških stanovanj je bila spodbujena pretežno z rekreacijskimi
nagibi. Na to kaže njihova razporeditev v rekreacijsko privlačnih pokrajinskih
območjih. Predvsem v hribovitem predalpskem svetu, v prisojnih legah, nad višinsko
mejo temperaturne inverzije, v alpskem svetu ter v Submediteranskem svetu pa tudi ob
jadranski obali sosednje Hrvaške (Jeršič, 1998; Jeršič, 1999).

Na preučevanem območju se pojavlja prva oblika počitniških bivališč, kjer se delovni oziroma
oskrbni motivi prepletajo z rekreacijskimi. Nadaljnje lahko razčlenimo objektivne in
subjektivne dejavnike pojava počitniških bivališč, ki pa so predstavljeni v naslednjem
poglavju.

5.3 VZROKI IN MOTIVI POJAVA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ V OBČINI
BREŽICE NA PRIMERU GORJANCEV
V literaturi se omenjata dve vrsti vzrokov in motivov nastanka počitniških bivališč. To so
subjektivni oziroma inicialni dejavniki nastajanja počitniških bivališč ter objektivni oziroma
disperzivni dejavniki nastajanja počitniških bivališč. Najprej sem ti dve skupini vzrokov in
motivov predstavila na splošno, nato pa z analizo anketnih odgovorov ugotovila tiste, kateri v
večji meri veljajo za preučevano območje.
Subjektivni oziroma inicialni dejavniki nastajanja počitniških bivališč:
1. Rekreativna potreba: predvsem pri prebivalcih, ki živijo v urbaniziranih in
industrializiranih območjih. Rekreativna potreba, želja po sprostitvi in počitku ima
običajno večji učinek v spremenjenem okolju. Potreba po miru, počitku in sprostitvi;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

želja po bivanju v naravi: želja po možnosti ukvarjanja z deli za hobi – vinogradništvo,
vrtičkarstvo; želja, da se otroku nudi rekreacija in zdravo okolje;
Družbenopolitične razmere: do devetdesetih let so bile zaradi omejevanja zasebnih
"proizvajalnih sredstev" in zakonsko limitirane zasebne lastnine na nepremičninah
možnosti za vlaganje presežkov osebnih denarnih sredstev omejene. Gradnja ali nakup
počitniškega stanovanja je bila zato ena redkih oblik vlaganja osebnih finančnih
sredstev v materialne dobrine.
Proces deagrarizacije in z njim povezano opuščanje manj rodovitnih kmetijskih
zemljišč sta v številnih hribovitih območjih sproščala zemljišča tudi za gradnjo
počitniških stanovanj.
Motivi, ki izhajajo iz posebnih rekreacijskih in bivalnih želja: želja po dosegu
posebnih oblik rekreacije in športov na prostem; želja po zagotovitvi stalnega mesta
počitniškega bivanja - v najbolj priljubljenem kraju; želja po zagotovitvi stanovanja v
primernejšem okolju za stara leta; zdravstvene potrebe po spremembi podnebja ali
mikroklime;
Motivi (dejavniki), ki izhajajo iz materialnih pogojev: Finančna sredstva omogočajo
samo delu prebivalstva graditi sekundarno počitniško bivališče, zato sposobnost
investiranja neposredno pogojuje njihovo nastajanje; finančna možnost ali priložnost
pridobitve zasebnega bivališča za oddih; želja po povečanju lastnine-posesti; želja po
zavarovanju in dobri naložbi prihrankov; želja po gospodarjenju in manipulacijski
prihranki - tudi špekuliranje; nekoliko manj je za počitniška bivališča v subpanonskem
svetu značilna težnja po naložbi denarja v stvarne vrednosti in težnja po zaslužku z
oddajanjem sekundarnega počitniškega bivališča.
Večletna visoka stopnja inflacije, zlasti v sedemdesetih in osemdesetih letih, ni
spodbujala osebnega varčevanja domačega denarja. Hkrati je bilo najemanje bančnih
posojil za nakup ali gradnjo počitniških stanovanj ob večletni fiksni obrestni meri
ugodna naložba.
Moda in socialni ugled: želja po posnemanju-snobizem; želja po prestižu, priznanju
statusa-socialni ugled; želja po družbi - pridruževanje znancem, prijateljem,
sorodnikom; moda (Jeršič, 1968; Jeršič, 1998; Ogorelec, 1978).

Objektivni oziroma disperzivni dejavniki nastajanja počitniških bivališč:
1. Vzpon splošnega in osebnega (materialnega) blagostanja prebivalstva: najbolje
situirana populacija ni vedno tudi najbolj številčna med interesenti za nakup bivališč
za oddih.
2. Družbeno-ekonomske razmere v privlačnih področjih: poklicna preslojitev
kmečkega prebivalstva; zaradi nje za marsikatero gospodinjstvo zemljiška posest ni
bila več edini ali poglavitni življenjski vir. Vzporedno s tem se je spremenila tudi
vrednost zemljišča, pri marsikom pa se je spremenila tudi nekdanja miselnost o potrebi
ohranjevanja celotnega posestva. Vse to je pospeševalo nastajanje počitniških bivališč,
saj je bilo možno marsikje za relativno nizko ceno kupiti zemljišče za gradnjo
počitniške hiše. Prav tako marsikateri preslojeni ali v »mesto« odseljeni potomec v
domačem kraju deduje kos zemljišča, na katerem pa si, če je posest v turistično
atraktivnem področju, želi zgraditi počitniško hišo ali pa posest v ta namen prodati. Na
drugi strani, v mestih posledice razvoja sodobne civilizacije (dehumanizacija
življenjskih pogojev prebivalstva, predvsem mestnega): slabšanje življenjskih razmer
v mestih, predvsem v mestih z večjo populacijo. Slabše življenjske razmere v mestih
pomenijo predvsem hrup, nemir, zadušljivost, nenaravno in nehumano okolje, idr.
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3. Naravni pogoji: Izhodiščni indikator nastajanja počitniških bivališč je nedvomno
potreba po rekreaciji. Le-ta pa se uspešno realizira v okolju, ki je drugačno od
vsakodnevnega delovnega in stanovanjskega okolja. Za tako okolje so pomembni
predvsem naravni elementi, ki imajo lahko fiziološki ali psihološki učinek.
4. Vabljivost dostopnega atraktivnega pokrajinskega prostora in posebnih
rekreacijsko-športnih in kulturnih lokalitet: morajo obstojati osnovni atraktivni pogoji
območja, ki (naj) privlači interesente (npr. obrežje voda, razgledna mesta na pobočjih,
gozdnih robovih ali gozdnih jasah).
5. Razdalja izhodiščnih centrov do počitniških bivališč ter razvoj prometnih
sredstev in poti: dosežena velika, skoraj neomejena mobilnost prebivalstva: ko po eni
strani motorizacija pogojuje slabšanje življenjskih pogojev v mestih, v krajih stalnega
bivanja večine interesentov bivališč za oddih, omogoča po drugi strani rešitev iz te
zagate.
6. Izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj je bilo med posameznimi občinami
neuravnoteženo; medtem ko so bile nekatere gradnji počitniških stanovanj naklonjene,
so jo druge zavirale.
7. krajši delovni čas = več prostega časa: družbeni in ekonomski razvoj je prinesel ob
krajšem delovnem času več prostega časa, ki ga posameznik lahko namenja oddihu.
Četudi ta pojav pogosto zamenjujemo s pojavom reorganizacije delovnega časa, le-ta
je postal časovno bolj zgoščen in vsebinsko bolj intenziven, zato je še toliko večja nuja
po oddihu v tedenskih in sezonskih intervalih (Jeršič, 1968; Jeršič, 1998; Ogorelec,
1978).

Zgoraj našteti vzroki in motivi pojava počitniških bivališč veljajo v pokrajini na splošno.
Zanimalo me je, kateri motivi so igrali ključno vlogo za pridobitev počitniškega bivališča na
preučevanem območju.
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Preglednica 11 : Motivi za pridobitev počitniškega bivališča
Število Procent
(%)
20
28,6%
potreba po miru,
Motivi za
počitku
pridobitev
počitniškega
bivališča
želja po možnosti
26
37,1%
ukvarjanja z
vinogradništvom/
delo na vrtu
želja po
4
5,7%
zagotovitvi
stanovanja v
primernejšem
okolju za stara
leta
dedovanje
20
28,6%
70
100,0%
Skupaj
Vir: Lastno terensko delo, 2010
Tu je bilo možnih več odgovorov. Največ, 37,1 % anketiranih je odgovorilo, da je bil njihov
motiv za pridobitev počitniškega bivališča želja po možnosti ukvarjanja z vinogradništvom
oziroma delo na vrtu. Glede na ugodne pogoje, ki jih preučevano območje za vinogradništvo
nudi, je to pričakovan odgovor. Potreba po miru, počitku ter dedovanje sta dobila enak
odstotek odgovorov (28,6 %). Najmanj, 5,7 % anketiranih je odgovorilo, da je bil njihov
motiv za pridobitev počitniškega bivališča želja po zagotovitvi stanovanja v primernejšem
okolju za stara leta.
Subjektivni dejavniki so bili med anketiranci v ospredju. To je rekreativna potreba (želja po
možnosti ukvarjanja z vinogradništvom/delo na vrtu ter potreba po miru in počitku) ter
motivi, ki izhajajo iz posebnih rekreacijskih in bivalnih želja, kot je želja po zagotovitvi
stanovanja v primernejšem okolju za stara leta. Od objektivnih dejavnikov lahko izpostavim
kot enega od motivov naravne pogoje ter družbeno – ekonomske razmere v privlačnih
območjih (dedovanje).
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Preglednica 12: Povezava med motivi za pridobitev počitniškega bivališča in pogostostjo
obiskovanja počitniškega bivališča
Kako pogosto obiskujete počitniško bivališče?
Vsak nekajkrat ob nekajkrat v času Skupaj
del
dan tedensko koncih mesečno
tedna
potreba po miru,
2
5
2
0
20
Motivi za
11
počitku
pridobitev
počitniškega
bivališča
želja po možnosti
2
7
3
2
26
12
ukvarjanja z
vinogradništvom/delo
na vrtu
želja po zagotovitvi
0
0
1
0
4
3
stanovanja v
primernejšem okolju
za stara leta
dedovanje
0
2
2
20
8
8
4
25
29
8
4
70
Skupaj
Vir: Lastno terensko delo, 2010

Zanimala me je tudi povezava med motivi za pridobitev počitniškega bivališča in pogostostjo
obiskovanja počitniškega bivališča. Anketiranci, katerim je bil motiv za pridobitev
počitniškega bivališča potreba po miru, počitku, največkrat obiščejo počitniško bivališče ob
koncih tedna. Takšnih je kar 11 anketirancev. Iz tega lahko sklepamo, da so to večinoma
zaposleni, ki med tednom delajo, ob koncih tedna pa obiščejo počitniško bivališče, ki jim nudi
mir in kjer si lahko spočijejo. Tisti, katerim je bil motiv želja po možnosti ukvarjanja z
vinogradništvom/delo na vrtu, največkrat obiščejo počitniško bivališče nekajkrat tedensko
(12). Ti anketiranci bolj pogosto obiskujejo počitniško bivališče, saj je v njihovem interesu
čim boljše skrbeti za obdelovalne površine. Ob koncih tedna obiskujejo počitniško bivališče
tisti, katerim je bil motiv za pridobitev počitniškega bivališča želja po zagotovitvi stanovanja
v primernejšem okolju za stara leta. Tisti, katerim je bil eden od motivov za pridobitev
počitniškega stanovanja dedovanje, največkrat obiščejo počitniško stanovanje nekajkrat
tedensko ter ob koncih tedna, vendar gre tudi pri teh anketirancih za ukvarjanje z
vinogradništvom / vrtnarstvom, kar je prikazano v nadaljevanju.
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5.4. VINOGRADNIŠTVO KOT OBLIKA REKREACIJE
V nadaljevanju sem želela potrditi dve hipotezi. In sicer:
• Obdelovalne površine/vinogradi lastnikom ne prinašajo zaslužka, ampak jih lastniki
obdelujejo v svoje veselje, v rekreativne namene
• Večini lastnikov počitniških bivališč predstavlja bivanje v počitniškem bivališču in
obdelovanje vinograda način preživljanja prostega časa

Najprej sem želela ugotoviti, ali imajo anketiranci poleg počitniškega bivališča tudi
obdelovalne površine ter katere so te obdelovalne površine.

Grafikon 7: Obdelovalne površine v sklopu počitniških bivališč
Imate poleg počitniškega bivališča tudi kakšne obdelovalne
površine?

12%

da
ne

88%

Vir: Lastno terensko delo, 2010

Kar 88 % anketiranih ima poleg počitniškega bivališča tudi obdelovalne površine. Kar je za
pričakovati, glede na samo izrabo pokrajine, ter glede na velik odstotek (37,1 %) tistih, ki so
navedli kot motiv za pridobitev počitniškega bivališča željo po možnosti ukvarjanja z
vinogradništvom. Le 12 % anketirancev pa nima obdelovalnih površin.
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Preglednica 13: Obdelovalne površine, ki jih imajo anketiranci poleg počitniških bivališč
Odgovori
Število
Obdelovalne površine

vinograd
vrt
sadovnjak

37
8
2
47
Skupaj
Vir: Lastno terensko delo, 2010

Procent
(%)
78,7%
17,0%
4,3%
100,0%

Zanimalo me je, kaj od obdelovalnih površin imajo anketiranci. Največ anketirancev (78,7 %)
ima vinograd, 17 % jih ima vrt ter 4,3 % sadovnjak.

Naslednje vprašanje se je nanašalo na zaslužek, katerega anketirancem prinašajo oziroma ne
prinašajo obdelovalne površine. Le 11 % vprašanim obdelovalne površine prinašajo zaslužek,
ostalim 89 % vprašanih obdelovalne površine ne prinašajo zaslužka.
Te navedbe potrjujejo eno od hipotez, da obdelovalne površine lastnikom ne prinašajo
zaslužka, ampak, da jih lastniki obdelujejo v svoje veselje, v rekreativne namene.

Grafikon 8: Zaslužek, katerega lastnikom počitniških bivališč prinašajo obdelovalne površine
Ali vam obdelovalne površine oziroma njihov pridelek prinašajo
zaslužek?

11%

da
ne

89%

Vir: Lastno terensko delo, 2010

Večini (89 %) lastnikov počitniških bivališč obdelovalne površine ne prinašajo nikakršnega
zaslužka, kar je za pričakovati, saj na preučevanem območju prevladujejo manjši vinogradi,
katere lastniki obdelujejo v rekreativne namene. S tem sem potrdila drugo hipotezo, in sicer:

42

Obdelovalne površine/vinogradi lastnikom ne prinašajo zaslužka, ampak jih lastniki
obdelujejo v svoje veselje, v rekreativne namene, 11 procentom pa obdelovalne površine
prinašajo zaslužek.
Pri naslednjem vprašanju je bilo zopet možnih več odgovorov. Zanimalo me je, kaj lastniki
oziroma njihova družina največkrat počne, ko obiščejo počitniško bivališče. Največ (47 %) jih
je odgovorilo, da delajo v vinogradu/vrtu, 40 % pa jih je odgovorilo, da se sprostijo in si
odpočijejo v mirnem okolju. Le 13 % vprašanih pa je odgovorilo, da se družijo s prijatelji.

Grafikon 9 : Kaj anketiranci največkrat počnejo, ko obiščejo počitniško bivališče
Kaj največkrat počnete, ko obiščete počitniško bivališče?

13%
40%

se sprostim in si odpočijem v
mirnem okolju
delam v vinogradu/vrtu
se družim s prijatelji

47%

Vir: Lastno terensko delo, 2010
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Preglednica 14: Povezava med motivi za pridobitev počitniškega bivališča in načinom
preživljanja časa lastnikov počitniških bivališč
Skupaj
Preživljanje časa
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počitniškega
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m/delo na vrtu
želja po
3
4
zagotovitvi
stanovanja v
primernejšem
okolju za stara
leta
dedovanje
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Skupaj
Vir: Lastno terensko delo, 2010
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Zopet sem ugotavljala povezavo, in sicer med motivi za pridobitev počitniškega bivališča in
preživljanjem časa v počitniškem bivališču. Zaradi lažje primerjave sem naredila analizo na
podlagi števila odgovorov (frekvenca).
Večina (20) vprašanih, katerim je bil motiv za pridobitev počitniškega bivališča potreba po
miru, počitku, se ob obisku počitniškega bivališča sprosti in odpočije v mirnem okolju, 13 jih
najpogosteje dela v vinogradu/vrtu, 6 se jih najpogosteje druži s prijatelji. Tisti, katerim je bil
motiv želja po možnosti ukvarjanja z vinogradništvom oziroma delo na vrtu, največkrat (24
anketiranih) ob obisku počitniškega bivališča delajo v vinogradu/vrtu. Štirje vprašani, ki so
navedli kot enega od motivov za pridobitev počitniškega bivališča željo po zagotovitvi
stanovanja v primernejšem okolju za stara leta, se v počitniškem bivališču največkrat sprostijo
in odpočijejo v mirnem okolju. Večina (18) anketirancev, ki so navedli kot enega od motivov
za pridobitev počitniškega bivališča dedovanje, največkrat delajo v vinogradu/vrtu.
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Grafikon 10 : Kaj anketiranim pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču
Kaj vam pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču?

sprostitev, beg iz vsakodnevnega
okolja

29%

delo
delo in hkrati sprostitev
5%

66%

Vir: Lastno terensko delo, 2010

Večini (66 %) vprašanih pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču delo in hkrati
sprostitev. 29 % vprašanih pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču sprostitev, beg iz
vsakodnevnega okolja, le 5 % pa pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču le delo.
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Preglednica 15: Povezava med motivi za pridobitev počitniškega bivališča in pomenom
preživljanja časa v počitniškem bivališču
Skupaj
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Vir: Lastno terensko delo, 2010
Podobno kot pri prejšnjem vprašanju sem tudi tokrat ugotavljala povezavo med motivi za
pridobitev počitniškega bivališča ter med preživljanjem časa. Analizo sem naredila na podlagi
števila odgovorov (frekvenca).
Anketirancem, ki so navedli kot enega od motivov za pridobitev počitniškega bivališča
potrebo po miru in počitku, pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču sprostitev, beg
iz vsakodnevnega okolja (10) ter delo in hkrati sprostitev (10). Večini tistih (20), ki so navedli
kot enega od motivov željo po možnosti ukvarjanja z vinogradništvom/delo na vrtu, pomeni
preživljanje časa v počitniškem bivališču delo in hkrati sprostitev, šestim pa sprostitev, beg iz
vsakodnevnega okolja. Anketiranci ki so kot motiv navedli željo po zagotovitvi stanovanja v
primernejšem okolju za stara leta, pomeni preživljanje časa sprostitev, beg iz vsakodnevnega
okolja (3 anketiranci), enemu anketirancu pa delo in hkrati sprostitev. Večini (15) tistih, ki so
kot motiv navedli dedovanje, pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču delo in hkrati
sprostitev, trem sprostitev, beg iz vsakodnevnega okolja in dvema delo. Le dvema
anketirancema pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču delo.
Pri tej analizi se potrjuje ena od hipotez, da lastnikom počitniških bivališč pomeni bivanje v
počitniškem bivališču ter obdelovanje vinograda oziroma vrta/sadovnjaka delo in hkrati
sprostitev.
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6. PRIHODNOST RAZVOJA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ V
OBČINI BREŽICE NA PRIMERU GORJANCEV
Stanič et. al (2000) navaja tri koncepte razvoja počitniških bivališč:
-

POČITNIŠKA BIVALIŠČA KOT VZVOD OHRANJANJA POSELJENOSTI

-

POČITNIŠKA BIVALIŠČA KOT VZVOD VAROVANJA KULTURNE POKRAJINE IN
OHRANJANJA ARHITEKTURNE DEDIŠČINE

-

POČITNIŠKA BIVALIŠČA KOT POTENCIAL ZA RAZVOJ TURIZMA

Občasno bivanje je za ohranjanje kulturne pokrajine ustrezna raba. V območjih tradicionalne
razpršene gradnje ali v depopulacijskih območjih se praviloma z občasno rabo ohranja podoba
prostora, ki ni zanimiva z ekonomskega vidika. Veliko ljudi zemljo obdeluje ljubiteljsko ali za
lastne potrebe (prim. Pohorje, mariborski vinogradi, dolenjske zidanice,…), tako da je
tovrstno bivanje lahko opredeljeno kot dopolnilno bivanje urbanega prebivalstva z neurbanimi
dejavnostmi. Prav tako prenovljena počitniška bivališča doprinesejo k ohranjanju arhitekturne
dediščine, ki bi s časoma lahko izginila. Seveda pa mora biti ta prenova oziroma obnova
počitniških bivališč v skladu s preteklo arhitekturno dediščino (Stanič et. al, 2000).

V zadnjem letu se na preučevanem območju oziroma v Posavju na splošno razvija nov,
inovativen turistični proizvod – Turizem v zidanicah, namenjen krajšemu bivanju turistov, ki
iščejo avtentičnost, pristnost v ponudbi, mir in sprostitev na podeželju, v vinorodni kulturni
pokrajini (Turizem v zidanicah - brošura, 2010).

Na podlagi zgoraj opisanih konceptov razvoja počitniških bivališč sem z analizo odgovorov
anketnih vprašalnikov ugotavljala, koliko je posamezen koncept razvoja v rabi na
preučevanem območju. Obenem sem skušala potrditi tretjo hipotezo, da bodo počitniška
bivališča v občini Brežice na območju Gorjancev pridobivala na pomenu.

47

6.1 POČITNIŠKA BIVALIŠČA KOT VZVOD OHRANJANJA
POSELJENOSTI

Zanimalo me je, koliko anketirancev razmišlja, da bi njihovo počitniško bivališče v
prihodnosti postalo primerno bivališče, kamor bi se preselili za stalno.

Grafikon 11: Primarno bivališče v prihodnosti

Ali razmišljate, da bi v prihodnosti vaše počitniško bivališče postalo
primarno bivališče, kamor bi se preselili za stalno?

36%

da
ne

64%

Vir: Lastno terensko delo, 2010

Kar 64 % vprašanih razmišlja o tem, da bi v prihodnosti njihovo počitniško bivališče postalo
primarno bivališče, kamor bi se preselili za stalno. 36 % vprašanih pa o tem ne razmišlja. To
je zelo zanimiv podatek, predvsem z vidika obremenitve okolja. Po večini ni urejena
komunalna infrastruktura (odvoz komunalnih odpadkov, kanalizacija), kar bi pomenilo še
dodaten pritisk in obremenitev za okolje. Torej, ob ustrezni komunalni sanaciji, bi večina
lastnikov počitniška bivališča uporabljalo kot primarno bivališče.
Počitniška bivališča so na tem območju pomemben vzvod ohranjanja poseljenosti. Temu v
prid govori tudi starostna struktura anketirancev, saj je bilo kar 60 % vprašanih iz razreda 46 –
60 let. Ta razred predstavlja delovno aktivno prebivalstvo
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Preglednica 16 : Povezava med motivi za pridobitev počitniškega bivališča in željo, da bi v
prihodnosti počitniško bivališče postalo primarno bivališče
Skupaj
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Vir: Lastno terensko delo, 2010
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Skupaj

Tudi pri tem vprašanju sem ugotavljala povezavo med motivi za pridobitev počitniškega
bivališča in med željo, da bi v prihodnosti počitniško bivališče lastniki uporabljali kot stalno
prebivališče. Analiza je bila narejena na podlagi števila odgovorov.
Od 27 anketiranih, ki so izrazili željo, da bi v prihodnosti njihovo počitniško bivališče postalo
stalno prebivališče, jih je kar 19 kot enega izmed motivov navedlo željo po ukvarjanju z
vinogradništvom, na drugem mestu (15 anketiranih) pa je kot eden od motivov potreba po
miru, počitku. Zanimiv je podatek, da od 15 anketiranih, ki si ne želijo, da bi v prihodnosti
njihovo počitniško bivališče postalo primarno, je kar 9 anketiranih navedlo kot enega od
motivov dedovanje. Po čemer lahko sklepamo, da so počitniško bivališče dobili oziroma
podedovali po sili razmer in da to ni bila nikoli njihova želja. Lahko pa je šlo tudi za željo, a
zgolj v povezavi z občasnim preživljanjem prostega časa. Ti anketiranci zato tudi ne vidijo
potrebe, da bi počitniško bivališče postalo njihovo primarno bivališče.
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6.2 POČITNIŠKA BIVALIŠČA KOT VZVOD VAROVANJA KULTURNE
POKRAJINE IN OHRANJANJA ARHITEKTURNE DEDIŠČINE
Počitniška bivališča so izjemno pomembna za varovanje kulturne pokrajine. Lastniki skrbijo
za samo počitniško bivališče, ga obnavljajo in vzdržujejo, prav tako pa skrbijo tudi za okolico
(vinograd, vrt, sadovnjak) in s tem preprečujejo zaraščanje obdelovalnih površin.
Kot je bilo predstavljeno že v tretjem poglavju je 66 % počitniških bivališč nastalo iz
preurejenega pomožnega gospodarskega objekta (zidanica). Ti objekti imajo dva dela,
gospodarski, ki predstavlja klet in bivalni, kjer so ponavadi kuhinja, kopalnica in sobe z
ležišči. Te dograditve in obnovitve počitniških bivališč so večinoma v skladu z arhitekturno
dediščino preučevanega območja. Kot je že ugotavljal Plut (1977) v svoji raziskavi, gradbeni
materiali in sam izgled počitniških bivališč, ki ima osnovo v temelju stare zidanice, pomenijo
osvežilen element pri optičnem vtisu.
Tako me je zanimala prihodnost počitniških bivališč, torej če mislijo lastniki počitniško
bivališče obdržati ali ne.

Grafikon 12 : Prihodnost počitniških bivališč
Ali imate v prihodnosti namen obdržati počitniško bivališče?

5%

0%

da
ne
ne vem

95%

Vir: Lastno terensko delo, 2010
Zanimala me je tudi prihodnost počitniških bivališč. Torej, Kar 95 % vprašanih je odgovorilo,
da imajo namen obdržati počitniško bivališče. Le 5 % (2 anketiranca) počitniškega bivališča
nima namena obdržati. Nihče od anketirancev pa ni izbral tretje možnosti (odgovor ne vem).
Na podlagi tega lahko sklepamo, da se bosta v prihodnje kulturna pokrajina in arhitekturna
dediščina varovali in ohranjali.
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Preglednica 17 : Odnos med starostno strukturo in nameni o prihodnji rabi počitniških bivališč
Skupaj
Ali imate v prihodnosti namen
obdržati počitniško bivališče?
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Ne vem
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2
Vir: Lastno terensko delo, 2010
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Pomembna je tudi povezava med starostno strukturo anketirancev in prihodnjo rabo
počitniških bivališč na preučevanem območju. Kot smo ugotovili že pri prejšnjem odgovoru,
le dva anketiranca ne nameravata obdržati počitniškega bivališča. Oba anketiranca, ki sta
izbrala to možnost, sodita v zadnji dve starostni skupini.
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6.2.1 ODNOS DOMAČINOV DO LASTNIKOV POČITNIŠKIH BIVALIŠČ

Grafikon 13: Odnos domačinov do lastnikov počitniških bivališč

Kakšen je odnos domačinov do vas?

0% 5%

domačini nas dobro sprejemajo

5%

domačini nas zavračajo
z domačini nimamo nikakršnega
stika
drugo
90%

Vir: Lastno terensko delo, 2010
Večina anketirancev (90 %) ima dober odnos z domačini, saj jih domačini dobro sprejemajo.
Takšen visok odstotek je posledica tega, da je večina lastnikov počitniških bivališč
domačinov, ki prihajajo iz sosednjih vasi oziroma bližnjih mest, torej se vsi med sabo
poznajo. Nihče od anketirancev nima z domačini slabe izkušnje, da bi jih zavračali. Le 5
odstotkov z domačini nima nikakršnega stika. To so predvsem tisti, ki imajo svoje počitniško
bivališče nekoliko odmaknjeno od ostalih. Le dva anketiranca (5 %) sta izbrala možnost
drugo, kjer sta lahko sama razložila odgovor. Navedla sta, da so vsi domačini, oziroma vsi so
med seboj domačini.
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6.3 POČITNIŠKA BIVALIŠČA KOT POTENCIAL ZA RAZVOJ TURIZMA

Grafikon 14: Oddajanje počitniškega bivališča (Turizem v zidanicah)

Ali občasno oddajate vaše počitniško bivališče turistom
(Turizem v zidanicah)?

19%

0%

da
ne

81%

ne, vendar v prihodnosti razmišljam
o tem

Vir: Lastno terensko delo, 2010
»Turizem v zidanicah je potovanje in začasna nastanitev gosta v zidanici, v krajih, kjer imata
vinogradniška in vinarska kultura bogato in raznoliko dediščino, z namenom uživanja vina,
lokalne kulinarike in posebnosti socialnega ter naravnega okolja, katerih doživetje zagotavlja
bivanje v zidanicah« (Turizem v zidanicah, 2010).
Glede na to, da v zadnjem času projekt Turizem v zidanicah pospešeno pridobiva na pomenu
na splošno v Posavju, me je zanimalo, kako je ta ideja sprejeta pri anketirancih.
Kar 81 % vprašanih ne oddaja počitniškega bivališča turistom. Ostalih 19 % pa svojega
počitniškega bivališča ne oddaja turistom, vendar v prihodnosti razmišljajo o tem. Iz tega
lahko sklepam, da projekt Turizem v zidanicah na preučevanem območju še ni popolnoma
zaživel, bo pa v prihodnosti pridobival na pomenu, saj je slaba četrtina vprašanih odgovorila,
da v prihodnosti razmišljajo o oddajanju svojega počitniškega bivališča turistom.
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6.4 POČITNIŠKA BIVALIŠČA IN VPLIV NA OKOLJE
Na preučevanem območju so iz vidika vplivov na okolje pomembni naslednji vidiki:
-

Velika prostorska razpršenost: Počitniška bivališča v občini Brežice na območju
Gorjancev so prisotna v kar 28 naseljih od 38. Poleg tega je razpršenost pogosto
značilna tudi za njihovo razporejenost v okviru posameznega naselja. V sklopu
posameznih naselij so počitniška bivališča tako razpršena in odmaknjena od prvotnega
naselja, da imajo pogosto prav posebna krajevna imena (npr. Vitovec, ki je uradno
zabeležen, kot del naselja Velike Malence, Kozelc, uradno del naselja Mrzlava vas,
Gadova peč kot del naselja Vrhovska vas,…). S tem sta močno spremenjeni
fiziognomija in funkcija posameznih naselij.

Slika 4: Naselje počitniških bivališč, ki ga domačini imenujejo Kozelc in je prostorsko ločen
od naselja Mrzlava vas

Foto: Anita Jurečič, avgust 2010

-

Naraščanje števila počitniških bivališč: Ob popisu leta 1991 je bilo v občini Brežice
zabeleženih 569 počitniških bivališč, ob zadnjem popisu leta 2002 pa 951. V obdobju
enajstih let je število počitniških bivališč povprečno vsako leto naraslo za več kot 30
počitniških bivališč. Torej, število počitniških bivališč še zmeraj narašča. To pomeni,
da se vzporedno povečujejo tudi z njimi povezane obremenitve in hkrati se večajo
potrebe in zahteve njihovih prebivalcev.
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Jeršič (1987) je na primeru naselja počitniških stanovanj v vinogradniški pokrajini preučeval
dinamiko učinkov počitniških stanovanj na okolje:
1. faza: Pred razvojem počitniških stanovanj
Oblika rabe tal: vinogradi s tradicionalnim načinom obdelovanja (koli) in majhnim deležem
žlahtnih sort vinske trte.
Naselja: zidanice le na redkih vinogradniških parcelah imajo le gospodarsko funkcijo
2. faza: Obdobje razvoja počitniških stanovanj
Oblika rabe tal: vinogradi se posodobijo za načine novega obdelovanja (žice); stare vrste
vinske trte zamenjajo z novimi, žlahtnejšimi; število vinogradniških parcel se poveča z
delitvijo oziroma zaradi prodaje.
Naselja: zidanice se razširijo postopno na večino vinogradniških parcel; zidanice dobe poleg
gospodarske tudi občasno stanovanjsko funkcijo. Transformirajo se v udobna počitniška
stanovanja. Naselja opremijo s komunalno infrastrukturo (voda, elektrika), ceste posodobijo.
Tradicionalni gradbeni elementi se vse manj upoštevajo, uvaja se slog gradnje, ki je neodvisen
od arhitektonskega izročila.
3. faza: Možen končni stadij razvoja počitniških stanovanj
Oblika rabe tal: vinogradi se še bolj posodobijo, okrog hiš se oblikujejo vrtovi.
Naselje: del zidanic se transformira v stalne stanovanjske hiše. Vzporedno s tem se med
zidanicami pojavljajo večje, stalne stanovanjske hiše. Če je naselje blizu mesta in komunalno
opremljeno, postane postopno stalna stanovanjska soseska urbanega videza (Jeršič, 1987, str.
79).
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7. ZAKLJUČEK
Počitniška bivališča so se na ozemlju Slovenije pogosteje začela pojavljati od 60. let 20.
stoletja dalje. Razloge za njihov razmah najdemo v pospešeni industrializaciji na eni strani ter
deagrarizaciji na drugi. Ljudje so se iz podeželja selili v mesta, kjer so bila delovna mesta,
opuščali so kmetije in zemljo. Večina odseljenih "kmetov" je želela ohraniti stik z naravo,
tako da so bodisi kupili bodisi podedovali manjši objekt, kamor so prihajali ob koncih tedna
in se sprostili.
Tako danes najdemo počitniška bivališča v skoraj vseh pokrajinskih tipih. Na jugu občine
Brežice se razprostirajo Gorjanci, ki se spuščajo proti ravninskem predelu Brežiško – Krškega
polja, zato imajo tu Gorjanci obliko gričevja. Ugodna prst, podnebje in osončenost so poleg
primerne lege vplivali na to, da so se na tem območju Slovenije razvila prav posebna
počitniška bivališča.
To so večinoma počitniška bivališča, ki so nastala iz preurejenega gospodarskega objekta (v
našem primeru je ta gospodarski objekt zidanica). Takšnih počitniških bivališč je na
preučevanem območju kar 66 %. Preureditve teh objektov so v večji meri v skladu z
arhitekturno dediščino tega območja. To so večinoma manjši objekti z gospodarskim delom,
ki je v kleti (kjer lastniki hranijo vino) in bivalnim delom, ki zavzema pritličje. Na novo
zgrajenih počitniških bivališč je na preučevanem območju 29 %, le 5 % počitniških bivališč
pa je nastalo iz preurejene stare hiše. Večina (83,3 %) počitniških bivališč obsega površino od
21 do 60 m², kar ne odstopa od povprečja celotne občine Brežice in Slovenije. Največ (42,9
%) počitniških bivališč na območju Gorjancev ima tri sobe.
Dve tretjini lastnikov počitniških bivališč ima stalno prebivališče v občini Brežice. Večina
lastnikov je domačinov. Razlog tako velikega števila domačinov izhaja iz preteklosti, ko je
bilo v navadi, da ima vsaka kmetija svoj vinograd in zidanico, kjer prideluje vino. Velik je
tudi delež lastnikov, ki imajo stalno prebivališče v sosednji Republiki Hrvaški. Takšnih je 19
% vprašanih. Tako velik odstotek Hrvatov ne preseneča, saj je po razpadu Jugoslavije in
osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške, večina lastnikov obdržala tu zemljo. Anketirancev s
stalnim prebivališčem v drugi občini je 16,7 %. To so domačini "povratniki", ki so se preselili
v mesta, tu pa podedovali ali kupili počitniško bivališče. Lastniki počitniških bivališč so tako
večinoma domačini in tudi lastniki iz sosednje Hrvaške so tu že nekaj časa, zato ima tudi
večina anketirancev (90 %) z domačini dobre odnose in jih tako domačini dobro sprejemajo.
Nihče ni odgovoril, da jih domačini zavračajo.
Anketiranci običajno obiskujejo počitniško bivališče skupaj s partnerjem (takšnih je 69 %
vprašanih). 17 % vprašanih pa največkrat obišče počitniško bivališče skupaj s celo družino
(partner in otroci).
Kar 37,1 % vprašanim je bil eden od motivov za pridobitev počitniškega bivališča želja po
možnosti ukvarjanja z vinogradništvom / delo na vrtu. Glede na to, da je območje del
vinorodne pokrajine, velik odstotek ne preseneča. 28,6 % vprašanih je kot enega od motivov
navedlo dedovanje, isti odstotek vprašanih (28,6 %) pa potrebo po miru, počitku. Le 5,7 %
anketirancev je odgovorilo, da je bil eden od motivov želja po zagotovitvi stanovanja v
primernejšem okolju za stara leta. Torej rekreativna potreba (vinogradništvo /delo na vrtu, mir
ter počitek) je pri anketirancih v ospredju. Večina (88 %) vprašanih ima poleg počitniškega
bivališča tudi obdelovalne površine. Te obdelovalne površine predstavljajo vinograd (78,7 %),
vrt (17 %) in sadovnjak (4,3 %). To so večinoma majhne površine, saj 89 % anketirancev
obdelovalne površine ne prinašajo zaslužka. Tako lahko potrdimo eno od hipotez, da
obdelovalne površine lastnikom ne prinašajo zaslužka, ampak jih lastniki obdelujejo v svoje
veselje, v rekreativne namene.
Anketiranci, ko obiščejo počitniško bivališče, največkrat delajo v vinogradu / vrtu (takšnih je
47 % vprašanih). 40 % se v počitniškem bivališču odpočije in sprosti v mirnem okolju, 13 %
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pa se jih večinoma druži s prijatelji. Preživljanje časa v počitniškem bivališču vprašanim
pomeni delo in hkrati sprostitev (66 %), 29 % vprašanim sprostitev, beg iz vsakodnevnega
okolja, le 5 % vprašanih pa delo. Tu se potrjuje druga hipoteza, in sicer, da večini lastnikov
počitniških bivališč predstavlja bivanje v počitniškem bivališču in obdelovanje vinograda
način preživljanja prostega časa.
Kar 64 % vprašanih razmišlja, da bi počitniško bivališče v prihodnosti postalo njihovo
primarno bivališče. Z vidika ohranjanja poseljenosti je to dokaj vzpodbuden podatek. Vendar
pa moramo tu opozoriti na neustrezno komunalno opremljenost počitniških bivališč, saj jih
večina nima urejene kanalizacije, odvoza komunalnih odpadkov, veliko jih tudi še nima
urejenega vodovoda. Neustrezna komunalna opremljenost je prav gotovo posledica velike
prostorske razpršenosti počitniških bivališč v okviru posameznega naselja. V veliko primerih
so počitniška bivališča tako ostro ločena od prvotnega naselja, da imajo posebna krajevna
imena (Kozelc, Vitovec, Gadova Peč, Belinje, …). Bolj kot prostorska razpršenost počitniških
bivališč v okviru posameznega naselja, je z vidika vpivov na okolje problematična
pomankljiva komunalna infrastruktura.
Kar 95 % vprašanih ima namen obdržati počitniško bivališče. S tem se ohranja kulturna
pokrajina in hkrati se ohranja arhitekturna dediščina preučevanega območja. Le nekatere
novogradnje, ki jih je v našem primeru 29 %, odstopajo od tipičnega izgleda počitniških
bivališč na tem območju. Marsikje imajo podobo "pravih" stanovanjskih hiš.
Pri vprašanju oddajanja počitniškega bivališča turistom, so bili odgovori aknetirancev
nekoliko presenetljivi, saj v večini primerov (81 % aknetiranih) lastniki ne oddajajo
počitniškega bivališča turistom, le 19 % vprašanih pa v prihodnosti razmišlja o tem. Turizem
v zidanicah je nov turistični proizvod, ki se je uspešno uveljavil že drugod po evropskih
vinorodnih deželah pa tudi ponekod na območju Slovenije (Bela Krajina, okolica Mirne, v
zadnjem času tudi na območju Sremiča). Po pripovedovanju anketirancev lahko razloge za
slabo zanimanje najdemo v dokaj visokih zahtevah, ki jih postavljajo pobudniki tega
proizvoda. Počitniško bivališče mora med drugim imeti urejene sanitarije, ustrezne prostore in
urejene papirje, da se lahko registrirajo kot ponudniki Turizma v zidanicah. Kljub temu lahko
potrdimo tretjo hipotezo, da bodo počitniška bivališča v občini Brežice na primeru Gorjancev
pridobivala na pomenu turizma. Vendar lahko na podlagi odgovorov lastnikov počitniških
bivališč poudarimo, da bo v prihodnje turistična funkcija počitniških bivališč ostala bistveno
manj pomemba kot pa prostočasna funkcija.
Počitniška bivališča na obravnavanem območju so drugačna od številnih tistih, ki se
pojavljajo v alpski in obmorski Sloveniji. Razlikujejo so po svojem izgledu, po prevladujoči
prostočasni funkciji, ki je v ospredju, po lokalni privlačnosti območja ter različnih motivih za
pridobitev počitniških bivališč. Prevladujoč izgled počitniških bivališč na obravnavanem
območju je zidanica, ki ima gospodarski ter bivalni del. V večini primerov imajo lastniki
počitniških bivališč poleg zidanice tudi obdelovalno zemljišče (vinograd), ki ga obdelujejo za
lastne potrebe. V ospredju je torej "proizvodna" funkcija počitniških bivališč. Lastniki so
večinoma domačini ali domačini povratniki, kar nakazuje na močno lokalno privlačnost
območja. Posledično prostočasna funkcija prevladuje pred turistično funkcijo, zato tudi
proizvod Turizem v zidanicah zaenkrat ni doživel večjega uspeha na obravnavanem območju.
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8. SUMMARY
Second homes in the territory of Slovenia started to arise more often from the 60’s of 20th
century. The reasons for their expansion can be found in the rapid industrialization on the one
hand, and deaggregation on the other. People have migrated from the rural to urban areas
where they found jobs and abandoned the farms and land. Most of the emigrant 'farmers'
attempted to maintain the contact with nature by either buying or inheriting a smaller facility
where they came at the weekend and relaxed.
Nowadays, we find second homes in almost all landscape types. On the south of the
Municipality of Brežice spreads the range Gorjanci, descending towards the planes of
Brežiško – Krško polje field. Thus, the range Gorjanci has a form of a hill. Besides the
suitable location, the rich soil, climate and a lot of sun have affected that this area of Slovenia
has developed a very special homes.
Most of them are second homes formed from the converted working facilities (in our case,
this is a vineyard cottage). There are 66 % of such second homes in the studied area. The
conversions of these facilities are largely in line with the architectural heritage of this area.
These are mostly smaller facilities with working areas in the basement (where the owners
keep the wine), and living areas on the ground floor. 29 % of second homes on the studied
area are newly built; only 5 % of the homes were formed from the converted old houses. Most
(83.3 %) of second homes stretch on 21 to 60 square meters, which does not step out of the
average of the entire Municipality of Brežice and Slovenia. A huge number of them (42.9 %)
have three rooms.
Two thirds of the second homes’ owners have a permanent residence in the Municipality of
Brežice, therefore most of the owners are locals. The reason for such huge number is because
in the past there was a custom that each farm had its own vineyard and vineyard cottage
where they produce wine. A lot of owners are residents of the neighbouring Republic of
Croatia – 19 % of the respondents. Such a high percentage of Croats does not surprise, since
most owners keep land after the dissolution of the Yugoslavia and the independence of
Slovenia and Croatia. 16.7 % of respondents are residing in other municipalities. These are so
called home 'returnees' who have moved into cities, but inherited or purchased a second home.
The owners of second homes are therefore mostly locals, and also owners of neighbouring
Croatia who have been here for quite some time. This is also the reason why the majority of
respondents (90 %) are in good relations with the locals. None of them answered that the
locals reject them.
The respondents usually visit second home with their partner (69 % of those questioned). 17
% mostly visit second homes together with the whole family (partner and children).
For 37.1 % of respondents one of the motives for the acquisition of homes was the desire to
occupy themselves with wine growing or working in the garden. Such a large percentage is
not surprising due to the fact that this area is part of the region which is good for making
wine. 28.6 % of respondents have stated the inheritance as one of the motives for that, the
same percentage of respondents mentioned the need for peace and rest. Just 5.7 % of the
respondents replied that one of the motives was the desire to provide a place in a more
appropriate environment when they will get older. In the foreground lies the recreational need
(wine growing or work in the garden, peace and rest). Most of the respondents (88 %) have
also some cultivated areas besides the second home. These areas represent the vineyard (78.7
%), garden (17 %) and orchard (4.3 %). These are mostly smaller areas, since for 89 % of the
respondents cultivated areas do not generate income. So, we can confirm one of the
hypotheses, since cultivated areas do not bring benefit to the owners but the owners cultivate
them because this makes them happy and for recreational reasons.
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When the interviewees visit their second homes, they in most cases work in a vineyard or
garden (47 % of them). 40 % of them rest and relax in a peaceful environment and 13 %
mostly spend the time with friends. Spending time in a second home means work and
relaxation for 66 % of the interviewees, for 29 % of respondents this means a relaxation and
an escape from the everyday environment, while only for 5 % of respondents this represents
work. With this we can confirm the second hypothesis. Namely, most of the owners of second
homes see staying in holiday homes and cultivating their vineyards as a way of spending their
free time.
64% of respondents are thinking of turning their second homes into primary residences in the
future. In terms of maintaining the population, this is a very encouraging. However, we must
draw attention to inadequate utility infrastructure of second homes, since most of them do not
have the regulated wastewater and the removal of public utility. Many of them still do not
have the arranged water supply. Inadequate utility infrastructure is certainly a consequence of
a large spatial dispersion of homes within each village. In many cases, second homes are so
isolated from the original settlement, that they have a special place names (Kozelc, Vitovec,
Gadova Peč, Belinje, ...). However, from the aspect of the impact on the environment, the
spatial dispersion of second homes in the settlements is not as problematic as it is the
insufficient utility infrastructure.
95 % of respondents intend to keep their second homes. In this way, the cultural landscape
and also the architectural heritage of the studied area are preserved. There are some new
constructions, more precisely, 29 % of second homes deviate from the typical appearance of
homes in that area. Many of them have the image of "real" houses.
As far as the issue of renting a second home to tourists is concerned, the answers of the
interviewees were somewhat surprising, since in most cases (81 %) the owners do not rent the
accommodation to the tourists. Only 19 per cent of respondents are seriously thinking about
doing this in the future. ‘‘Tourism in the vineyard cottages’’ is a new tourist project which has
been successfully implemented in the European wine regions and some areas in Slovenia (the
Bela Krajina region, in the surrounding area of the town Mirna, and recently also in the area
of Sremič). According to the interviewees, the reasons for the low interest can be found in
relatively high requirements imposed by the founders of this project. Second home has to
have organized sanitation, proper facilities and all the necessary paperwork in order to be
registered as a provider of the ‘‘Tourism in the vineyard cottages’’. Nevertheless, we can
confirm the third hypothesis that second homes in the Municipality of Brežice in the case of
Gorjanci will gain the importance of tourism. However, the responses of owners emphasize
that in the future tourist function of second homes will be significantly less important than the
leisure function.
Second homes on the studied area are different from those in the alpine and coastal Slovenia.
They vary according to their appearance, the prevailing leisure function, which is in the
foreground, the local attraction of the area and various motives for the acquisition of second
homes. The dominant appearance of facilities in the area is the vineyard cottage with working
as well as the living quarters. In most cases, the owners have next to the cottages also the
cultivated land (vineyards), which is used in their own purposes. The focus is therefore on the
"productive" function of second homes. The owners are mostly the locals or local
‘‘returnees’’, which suggests a strong local attraction of the area. Consequently, the leisure
function dominates the tourist function. Thus, the product ‘‘Tourism in the vineyard
cottages’’ has not experienced greater success in the region up to now.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni!
Moje ime je Anita Jurečič in sem absolventka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer geografija. Pred vami je kratka anketa,
katere rezultate bom uporabila izključno v mojem diplomskem delu, z naslovom "Rekreacijska vloga počitniških bivališč v
občini Brežice (na primeru Gorjancev)". Vljudno vas prosim, da si vzamete čas za izpolnjevanje ankete, ki vam bo vzelo
največ 10 minut. Anketa je anonimna.

Naselje:
Datum:
1. REKREACIJSKA VLOGA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ

1.1 Velikost počitniškega bivališča:
Kolikšna je površina vašega počitniškega bivališča (v m²)?
a) do 20

b) 21-40

c) 41-60

d) 61-80

e) 80 in več

1.2 Število sob:
Koliko sob ima vaše počitniško bivališče?
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4+

1.3 Motivi za pridobitev počitniškega bivališča:
Kateri je bil glavni razlog, da ste prevzeli/kupili počitniško bivališče? (možnih več
odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)

potreba po miru, počitku
želja po možnosti ukvarjanja z vinogradništvom/delo na vrtu
želja po zagotovitvi stanovanja v primernejšem okolju za stara leta
dedovanje
drugo

1.4 Vrsta počitniškega bivališča:
Kakšna je vrsta objekta namenjenega za počitniško bivališče?
a) preurejen pomožni gospodarski objekt (zidanica, senik, itd.)
b) preurejena stara hiša
c) novozgrajeno počitniško bivališče
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1.5 Pogostost obiskovanja počitniškega bivališča:
Kako pogosto obiskujete počitniško bivališče?
a)
b)
c)
d)
e)

vsak dan
nekajkrat tedensko
ob koncih tedna
nekajkrat mesečno
v času del na obdelovalnih površinah

1.6 Pogostost obiskovanja počitniškega bivališča 1:
S kom običajno obiskujete počitniško bivališče?
a)
b)
c)
d)

največkrat sam
skupaj s partnerjem
skupaj s celo družino (partner in otroci)
drugo

1.7 Obdelovalne površine:
Imate poleg počitniškega bivališča tudi kakšne obdelovalne površine?
a) da (navedite kaj)
b) ne

1.8 Zaslužek (izpolni le, če je vprašan-i/a na zgornje vprašanje odgovoril/-a pritrdilno):
Ali vam obdelovalne površine, oziroma njihov pridelek prinašajo zaslužek?
a) da
b) ne
1.9 Preživljanje časa:
Kaj največkrat počnete, ko obiščete počitniško bivališče? (možnih več odgovorov)
a)
b)
c)
d)

se sprostim in si odpočijem v mirnem okolju
delam v vinogradu / vrtu
se družim s prijatelji
drugo

1.10 Preživljanje časa 1:
Kaj vam pomeni preživljanje časa v počitniškem bivališču?
a)
b)
c)
d)

sprostitev, beg iz vsakodnevnega okolja
delo
delo in hkrati sprostitev
drugo
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1.11 Odnos domačinov do lastnikov počitniških bivališč:
Kakšen je odnos domačinov do vas?
a)
b)
c)
d)

domačini nas dobro sprejemajo
domačini nas zavračajo
z domačini nimamo nikakršnega stika
drugo

1.12 Oddajanje počitniškega bivališča:
Ali občasno oddajate vaše počitniško bivališče turistom (Turizem v zidanicah)?
a) da
b) ne
c) ne, vendar v prihodnosti razmišljam o tem

1.13 Prihodnost:
Ali imate v prihodnosti namen obdržati počitniško bivališče?
a) da
b) ne
c) ne vem

1.14 Primarno bivališče:
Ali razmišljate, da bi v prihodnosti vaše počitniško bivališče postalo primarno bivališče,
kamor bi se preselili za stalno?
a) da
b) ne

2. SPLOŠNI DEL
2.1 Spol:
2.2 Starost:

M

Ž

a) 18-25

b) 26-45

c) 46-60

d) 61 in več

2.3 Izobrazba: Katera je vaša zaključena stopnja izobrazbe?
a)
b)
c)

deloma/zaključena osnovna šola
zaključena srednja šola/gimnazija
zaključena višja/visoka šola

2.4 Zaposlitev: Kakšna je vaša zaposlitev?
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a)
b)
c)
d)
e)

zaposlitev s polnim delovnim časom
brezposeln
kmet
upokojenec
drugo

2.5 Kraj bivanja: Kje je vaše stalno prebivališče?
a)
b)
c)
d)

občina Brežice
stalno prebivališče v drugi občini (navedi kateri)
Republika Hrvaška
drugo

2.6 Število članov gospodinjstva (vključno z vprašanim)

Hvala za vaše sodelovanje in lep dan še naprej!
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