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SONARAVNI REGIONALNI RAZVOJ BIZELJSKEGA
IZVLE EK

Krajevna skupnost Bizeljsko je prete no pode elsko, predvsem vinogradni ko obmo je, ki
le i v najvzhodnej em delu Bizeljskega gri evja. Diplomsko delo obravnava fizi no in
dru benogeografske zna ilnosti in procese izbranega obmo ja ter njihovo medsebojno
soodvisnost in sou inkovanje. S pomo jo demografskih kazalcev, podatkov o okoljskih virih
in infrastrukturni opremljenosti ter gospodarski razvitosti je analizirano stanje in razvojne
te ave Bizeljskega. Ob SWOT-analizi so sintezno predstavljene in ovrednotene prednosti,
slabosti, prilo nosti in nevarnosti sonaravnega regionalnega razvoja obravnavanega obmo ja.
Z vidika sonaravnega razvoja in funkcijskega vrednotenja okoljskih sestavin so podane tudi
nekatere mo ne re itve in smernice bodo ega razvoja.
Klju ne besede: Bizeljsko, pode elje, sonaravni razvoj, regionalni razvoj, vinogradni tvo

THE SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT OF BIZELJSKO
ABSTRACT
Local community Bizeljsko is mostly rural winegrowing area situated in the eastern part of
Bizeljsko hills. In my diploma work I am dealing with natural and social-geographic
charateristics and processes of the chosen area as well as their mutual dependence and
influence. The development problems and the actual situations in Bizeljsko are analysed by
the demographic indexes, invirormental information sourses, infrastructure equipment and
through the level of the economic development. The advantages, weaknesses, oportunities and
dangeres of the sustainable regional development of the area are represented and evalvated by
SWOT-analysis. From the point of view of the sustainable development and functional
evalvation of the environmental features also some possible situations and directions of the
future development are given.

Key words: the Bizeljsko area, rural area, sustainable development, regional development,
winegrowing
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1. UVOD
Pod pojmom Bizeljsko si ir a javnost pove ini predstavlja gri evnato vinorodno pokrajino v
vzhodni Sloveniji, za kar pa je potrebno poudariti, da sam toponim ni enozna en in ima
dejansko tri pomene. Vsako izmed omenjenih obmo ij je izoblikovalo svojo bolj ali manj
izrazito identiteto.
V naj ir em pomenu je Bizeljsko, imenovano tudi Bizeljsko gri evje ali Bizeljske gorice, pas
nizkega gri evja (do 300 m n.v.) ki se razprostirajo od potoka Brestanica na zahodu, preko
Sremi a, Zdol, Arti , Sromelj, Pi ec, KS Bizeljsko do reke Sotle na vzhodu. S kapelskimi
goricami in Pir enbregom sega Bizeljsko gri evje globoko na jug v Vzhodno Kr ko kotlino.
Obseg gri evja meri dobrih 120 km². Zna ilna je enakomerna raz lenjenost v vrsto slemen v
smeri sever-jug, s tevilnimi manj imi dolinami in grapami, ki so jih izoblikovali potoki, ki
odtekajo z Orlice preko gri evja proti jugu v Savo (Kokole, 1956; Slovenija, pokrajine in
ljudje, 1998). Omenjeno obmo je se pokriva z mejami Bizeljsko-sremi kega vinorodnega
okoli a.
Drugi nekoliko o ji toponim Bizeljsko sovpada z mejami obmejne krajevne skupnosti
Bizeljsko, ki je tudi predmet na ega prou evanja.
Tretji najo ji toponim predstavlja manj e centralno naselje imenovano Bizeljsko. Sestavljajo
ga nekdaj samostojni vasi Zgornja in Spodnja Su ica ter okoli ki zaselki Gradi e, upjek,
Nimnik, Bo t, Sveti Vid, Jane eva Gorca in Vrhovnica. Naselje se je danes precej
urbaniziralo in se hitro iri ob glavni cesti Bre ice-Bistrica ob Sotli (Krajevni leksikon
Slovenije, 1995).
V kolikor v besedilu ni druga e poudarjeno, se pojem Bizeljsko nana a na KS Bizeljsko.
KS Bizeljsko je prete no pode elsko obmo je, za katerega je v bodo e nujno, da ohranimo
njegove prvobitne funkcije, kulturne in naravne kvalitete ter njegovo identiteto. Obenem mu
moramo omogo iti napredek, da bo lahko prispevalo k uravnote enemu kakovostnemu
dru benemu razvoju in kvalitetnemu bivalnemu okolju. Ena izmed mo nih smernic za tak en
napredek je sonaravni regionalni razvoj, ki ga obravnava diplomsko delo.
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2. NAMEN RAZPRAVE, RAZISKOVALNI CILJI IN
DEFINICIJE DELOVNIH HIPOTEZ

Namen diplomskega dela je s pomo jo analize prostorskih in statisti nih podatkov prikazati
osnovne fizi no in dru benogeografske zna ilnosti, opozoriti na razvojne probleme, ugotoviti
dejavnike, ki lahko pomembno vplivajo na prihodnji razvoj in predlagati smernice bodo ega
razvoja KS Bizeljsko. Poseben poudarek je namenjen prou evanju mo nosti za uveljavljanje
sonaravnega razvoja Bizeljskega.
V skladu s tematiko diplomskega dela smo si zastavili naslednje cilje:
- prou iti fizi no in dru benogeografske zna ilnosti in procese izbranega obmo ja ter
analizirati vzro no-posledi na razmerja med posameznimi obravnavanimi sestavinami,
- izdelati pokrajinsko ekolo ko lenitev obmo ja ter funkcijsko vrednotiti posamezne
pokrajinskoekolo ke enote,
- oceniti pomen sonaravnega regionalnega razvoja Bizeljskega,
- na osnovi pridobljenih informacij in ugotovitev ter s pomo jo vrednotenja s SWOTanalizo predlagati prihodnji razvoj na obravnavanem obmo ju.
Na obravnavanem obmo ju je prisotna izrazita depopulacija in precej nje gospodarsko
zaostajanje za slovenskim povpre jem, kar na drugi strani vpliva na izjemno ohranjeno in
neokrnjeno naravno okolje. Pri oblikovanju diplomskega dela smo si zastavili tri hipoteze, ki
jih bomo preverili z analizo okoljskih virov, statisti nimi podatki iz demografske strukture,
infrastrukturne opremljenosti ter stanjem v gospodarstvu:
Ø Paradigma sonaravnega razvoja je na Bizeljskem ele na za etku.
Ø Naravno okolje je dobro ohranjeno in nedegradirano, zato nudi velike mo nosti za
hitro uvajanje sonaravnega razvoja ter obenem predstavlja velik ekonomski, etni no
kulturni in ekolo ki potencial.
Ø Ekonomski kazalci uvr ajo obravnavano obmo je pod slovensko povpre je, kar
lahko pozitivno vpliva na la je uvajanje sonaravnega razvoja, vendar pa neugodna
prebivalstvena struktura lahko predstavlja velike varstveno razvojne ovire.
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3. METODOLO KA IZHODI

A

Vse materialne dejavnosti loveka (gospodarstvo, infrastruktura, naselja, raba zemlji ) so
nelo ljivo odvisne od okolja. Okolje predstavlja vir surovin in energije, ponor za sprejemanje
odpadkov in onesna enje, je vir ekolo kih oz. ekosistemskih storitev ter prostor za naravo in
ljudi (Plut, 2004).
Pomembna naloga geografije je prou evanje ve plastnega odnosa med lovekom in
geografskim okoljem, saj lovek vse bolj posega v prostor okoli sebe, spreminja njegovo
podobo, sestavo in delovanje. Potrebno je iskanje ustreznega ravnovesja med zahtevami ljudi
za kvalitetno ivljenje na eni strani in mo nostmi ohranjanja biolo ko zdravega in estetsko
sprejemljivega okolja na drugi strani (Plut, 2004).
Sonaravnost pomeni na in ohranjanja naravnega kapitala ter okolju in njegovim
zmogljivostim prilagojeno delovanje dru be. Prostorska organizacija bivanja, dela,
pre ivljanja prostega asa mora biti s sonaravnim razvojem znotraj omejitev pokrajine.
Sonaravni regionalni razvoj te i k doseganju kakovostnega, zdravega okolja in ohranjanja
naravnih virov ob zadovoljevanju potreb zdaj njih in bodo ih generacij (Plut, 2004).
Pri obravnavi tematike diplomskega dela smo uporabili tudi regionalnogeografski
metodolo ki pristop. Za ta pristop je bistveno sintezno prou evanje regionalnih sestavin in
povezav pri preoblikovanju regije, ki jih povzro a dru ba s svojimi dejavnostmi. Ker so
naravnogeografske in dru benogeografske sestavine okolja v tesni zvezi in sou inkovanju oz.
soodvisnosti, je geografsko okolje potrebno obravnavati kot enoten sistem, torej naravno
okolje z antropogenimi sestavinami.
Sistem okolje- lovek je odprt pokrajinski sistem, v katerega vstopa dolo ena koli ina snovnoenergetskih vnosov, se v pokrajini preoblikujejo ter spro ijo pokrajinske procese in
spremembe ter jo kot prese ni del zapustijo. Za oceno vplivov delovanja dru be na pokrajino
oz. razlago vzrokov in posledic antropogenih posegov v regionalno ravnovesje, je nujno
celovito poznavanje sestavin in delovanja geografskega okolja (Plut, 2004).
Ker se geografsko okolje obravnava kot povezan prostorski sistem sestavljen iz naravnih in
socio-ekonomskih komponent, smo sonaravni regionalni razvoj Bizeljskega eleli prikazati s
temeljnimi pokrajinskimi potezami, kot so: okoljski viri, poselitev, infrastrukturna
opremljenost in gospodarstvo. Vsak izmed na tetih sklopov je naprej predstavljen s pomo jo
raznih kazalcev.
Omeniti je potrebno, da je bilo pri dolo anju kazalcev za opredeljevanje sonaravnega
regionalnega razvoja precej te av, in sicer zaradi razpolo ljivosti podatkov. Ve ina
statisti nih podatkov je dostopnih na ravni ob ine in manj na ravni krajevne skupnosti.
Ocenjevali smo tudi vpliv lovekovih dejavnosti na okolje. Pri tem gre za obravnavo direktnih
in indirektnih vplivov dejavnosti loveka. Poleg pokrajinskih smo upo tevali e ekonomske,
demografske, zdravstvene, psiholo ke in estetske posledice na sestavine okolja.
Za potrebe na rtovanja bodo ega razvoja KS Bizeljsko smo izdelali pokrajinskoekolo ko
lenitev omenjenega obmo ja. S pomo jo SWOT-analize pa smo sintezno predstavili in
ovrednotili prednosti, slabosti, prilo nosti in nevarnosti sonaravnega regionalnega razvoja
Bizeljskega.
Pri nastajanju diplomskega dela so bile uporabljene kvalitativne in kvantitativne metode.
Kvalitativne metode obsegajo zbiranje virov in literature o izbranem obmo ju, tudij tematike
diplomskega dela, pridobivanje podatkov na terenu s pomo jo intervjuja ter interpretacijo in
evalvacijo ugotovitev. Kvantitativne metode zajemajo zbiranje in razvr anje predvsem
statisti nih podatkov, njihovo analizo, ra unanje raznih vrednosti, izdelavo preglednic in
oblikovanje grafikonov.
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4. OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMO JA IN
NJEGOVE FIZI NOGEOGRAFSKE ZNA ILNOSTI Z
VIDIKA SONARAVNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
4.1.

OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMO JA

Obravnavano obmo je, ki sovpada z mejami KS Bizeljsko, je sklenjeno pode elsko obmo je
v vzhodni Sloveniji. Obsega ozemlje med reko Sotlo na vzhodu, potokom Dramlja na jugu in
zahodu ter vrhovi in slemeni Orli kega hribovja na severu. Krajevna skupnost Bizeljsko po
povr ini meri 30,45 km² ( kof, 1999) in je najve ja izmed 20 krajevnih skupnosti v ob ini
Bre ice ter tako zavzema 11% povr ine ob ine Od ob inskega sredi a je oddaljena pribli no
18 km. Na severu Bizeljsko meji z ob ino Bistrica ob Sotli, ob ino Kozje (KS Podsreda), na
zahodu s KS Pi ece in Globoko, na jugu s KS Kapele, na vzhodu pa z Republiko Hrva ko.
Ker Bizeljsko le i ju no od Orlice, pripada statisti ni regiji Spodnje Posavje.
Po definiciji Statisti nega urada Republike Slovenije (SURS, 2002) je krajevna skupnost
»oblika lokalne samouprave znotraj ob ine, v kateri so zdru eni ob ani naselja ali ve
posameznih naselij«.
KS Bizeljsko le i na stiku treh naravnogeografskih enot, in sicer predalpskega hribovja
(Orlica), panonskega gri evja (Bizeljsko gri evje) ter Panonske kotline (dolina Sotle). Zaradi
odprtosti Bizeljskega proti vzhodu se e posebej v klimatskih razmerah uti mo an vpliv iz
Panonske kotline. Lega na prisojni strani Orlice omogo a zavetrnost za bizeljske vinorodne
gri e in obenem narekuje, da to obmo je prejme ve son nega obsevanja oz. toplote.
Omenjena lega je na obravnavanem obmo ju vplivala na ugodno podnebje, vodne razmere,
vegetacijo in posledi no na rabo tal, gospodarski razvoj in tip poselitve.
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Karta 1: Karta obravnavanega obmo ja.

Merilo: 1 : 50.000.
Vir: Atlas Slovenije, 1985, str. 136, 156.
Legenda:

____
meja obravnavanega obmo ja.
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4.2. GEOLO KE ZNA ILNOSTI
Z geolo kega vidika KS Bizeljsko gradita dve enoti, in sicer mezozoisko Orli ko hribovje in
terciarno Bizeljsko gri evje.
Prevladujo gradbeni material Bizeljskega gri evja predstavljajo: laporovec in pe enjak,
glinasti in pe eni laporovec, v zaplatah tudi litotamnijski apnenec in lapornat apnenec.
Orli ko hribovje gradijo razli ne vrste apnencev in dolomitov, apnen eva in dolomitna bre a,
ro enec ter na posameznih mestih skrilavi glinavec. Holocenski sedimenti so zastopani v
obliki pobo nega gru a na nekaterih delih Orlice in v obliki aluvialnih nanosov rek in
potokov ter hudourni kih vr ajev. Aluvialne sedimente gradijo drobnozrnati prodniki, peski,
melj in glina (Ani , Grad, 1967; Juri a, 1985).
Kamninska zgradba odlo ilno vpliva na druge naravne in tudi dru bene dejavnike v pokrajini.
Zaradi prevlade mladih sedimentnih kamnin se na Bizeljskem ne pojavljajo nahajali a rud.
Karbonatne kamnine v severnem delu prou evanega obmo ja so zaradi svoje
vodopropustnosti pomembno hidrolo ko obmo je in mo ni vir pitne vode.
Gri evje iz laporjev in peskov je e posebej ob izdatnih padavinah labilno obmo je. Na
posameznih delih prihaja do pro enja zemeljskih plazov in usadov. Od kmetijskih povr in so
plazenju najbolj podvr ene vinogradni ke povr ine. Tudi ve ina sadovnjakov je na nagnjenih
terenih. V gozdovih najve jo nevarnost za plazenje tal predstavljajo nepravilno in
nestrokovno izvedene gozdne ceste in vlake oz. nevzdr evanje teh objektov. Tudi nesmotrna
se nja se hitro odrazi v pove ani nevarnosti polzenja gozdnih zemlji . V ve ini primerov je
za polzenje kriv lovek s svojimi nestrokovnimi posegi v prostor.
V gri evju je zaradi mehkih in slab e sprijetih miocenskih in pliocenskih sedimentov zelo
prisotna tudi erozija. Odne eni material se odlaga na dnu grabnov in dolinic potokov ter
povzro a njihovo vla nost in zamo virjenost.
Re ni prod in pesek napolnjuje dolino Sotle in Dramlje. Na tej geolo ki osnovi so nastale
pomembne kmetijske povr ine. Obenem pa je to tudi obmo je podtalnice.
Vinogradi se pojavljajo predvsem na obmo ju s terciarnimi kamninami kot so: kremenovi
pe enjaki, pe enjaki z apnen astim vezivom, laporovci in litavski apnenec. V primeru, da
apnenci vsebujejo relativno velik dele ro encev, je vinograde mo najti tudi na obmo ju
starej ih triadnih apnencev in dolomitov. Najve ji dele vinogradov je posajen na prsti nastali
na lapornati mati ni osnovi (Nemani , 2004).

4.3. RELIEFNE ZNA ILNOSTI
Tektonika, eksogeni procesi, heterogena kamninska sestava in obseg kamnin so zaznamovali
prehode med posameznimi reliefnimi oblikami, kar daje poseben pe at reliefni
izoblikovanosti in oblikuje specifi ne pogoje za ivljenje na mikroravni. Obravnavano
obmo je sestavljajo tri reliefne enote (profil 1, profil 2). Severni hriboviti del, imenovan
Orlica (Orli ko hribovje), predstavljajo vzhodni odrastki Posavskega hribovja. Hribovje s
slemenitvijo jugozahod-severovzhod je grajeno prete no iz mezozojskih apnencev in
dolomitov. Prevlada dolomita je omogo ila nastanek razgibanega sveta z mnogimi doli, dolci
(fluviokras), ki prekinjajo planotast uravnan svet. Z uravnanih slemen in pomolov na pobo jih
je lovek v preteklosti izkr il gozd in jih preoblikoval v kmetijske povr ine. Tako so v
prete no gozdnatem Orli kem hribovju nastale posamezne samotne kmetije (Slovenija,
pokrajine in ljudje, 1998). Hribovje z najvi jimi vrhovi dosega nekaj manj kot 700 m n.v.
Osrednji najobse nej i del obravnavanega obmo ja predstavlja Bizeljsko gri evje, raz lenjeno
z ozkimi vmesnimi dolinami, imenovanimi grabni. Razprostira se v pasu z nadmorskimi
vi inami od 200 do 500 (550) m. Povpre na nadmorska vi ina gri evja je 245 m. Povpre en
naklon pa zna a 11°. Nakloni povr ja so odraz delovanja vodotokov (stalnih in ob asnih), ki
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so pokrajino razrezali na tevilna slemena in vmesne doline. Recentni erozijski pojavi se
izra ajo v brazdasti eroziji in plazenju pobo ij. Brazde se zelo hitro pojavljajo na komaj
prerigolanih povr inah, zelo opazne pa so tudi v poglobljenih poteh. V posameznih primerih
se je erozija pojavila tudi v obliki plazov. Doma ini gri evje zaradi prevlade vinogradov
imenujejo gorce (Nemani , 2004; Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998; Zidar, 2005).
V ju nem in vzhodnem delu Bizeljskega se razprostira ravnina ob reki Sotli in nekaterih
njenih ve jih pritokih. Aluvialna ravnina, ki je najseverovzhodnej i odrastek Vzhodne Kr ke
kotline, se nahaja v vi inskem pasu med 100 in 200 m n.v. Nakloni so pod 2° (povpre en
naklon Kr ke ravni je 1,6°). Ravnina se nadaljuje e na levem bregu na hrva ki strani
(Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998, Perko, 1986).
Nadmorska vi ina vpliva na prostorsko razporeditev in obliko naselij ter na rabo tal. Na
Bizeljskem se na splo no tevilo naselij z nara anjem nadmorske vi ine zmanj uje. Najve ji
del krajevne skupnosti se razprostira v pasu na nadmorski vi ini 201-400 m (karta 3), kjer
prevladujejo razlo ena naselja in zaselki. Najvi je le e kmetije na Bizeljskem se nahajajo
na nadmorski vi ini 470-480 m. Nadmorska vi ina na obravnavanem obmo ju poleg klime
zelo vpliva tudi na razporejenost vinogradov. Ti se za enjajo na nadmorski vi ini okoli 200 m
in segajo vse do 500 m.
Povpre ni naklon gri evja je 11° kar pove, da je obmo je e primerno za strojno obdelavo.
Seveda je potrebno poudariti, da so lokalno ve je razlike v naklonu. Ni ji nakloni (pod 2°)
ima ravnina ob reki Sotli. Z ve anjem naklonov se pove uje tudi dele gozda (Orli ko
hribovje). Naklon prav tako vpliva na razporeditev naselij. Naselja so postavljena na lege z
ni jimi nakloni. Strnjena naselja se na Bizeljskem nahajajo le na ravnini ob Sotli, razlo ena
naselja so zna ilna za slemena gri evij. Samotne kmetije na Orlici so prav tako postavljene
na uravnave.
Ekspozicija oz. izpostavljenost povr ja je na Bizeljskem zelo vplivala na rabo tal, predvsem
na raz irjenost vinogradov. Ti se zaradi ve je koli ine prejete son ne radiacije nahajajo na
vzhodnih, jugovzhodnih, ju nih, jugozahodnih in zahodnih legah. Severne oz. osojne lege na
Bizeljskem pove ini pora ajo gozd, travniki in pa niki. Na ekspozicijo so vezana tudi
naselja, ki se na Bizeljskem nahajajo prete no na toplej ih prisojnih legah.

Slika 1: Ravnina ob Sotli, v ozadju Bizeljsko gri evje in Orli ko hribovje.
Foto: Nata a ekoranja
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Karta 2: Karta profilov.

Merilo: 1 : 50 000.
Vir podlage: Atlas Slovenije,
1985, str. 136, 156.
Legenda:

___

prerez

____
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meja obravnavanega obmo ja

Karta 3: Hipsografska karta Bizeljskega.

Merilo: 1 : 50.000.
Vir podlage: Atlas Slovenije,
1985, str. 136, 156.
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4.4. HIDROLO KE ZNA ILNOSTI
Ves vodni odtok z Bizeljskega se odmaka proti jugu v desno stran pore ja Sotle in z njo v
Savo. Najve ji vodotok na vzhodnem robu obravnavanega obmo ja je reka Sotla. Sledita ji
dva desna pritoka, potok Su ica (imenovan tudi Bizeljski potok) in potok Dramlja. Ostali
vodotoki imajo izrazit hudourni ki zna aj, kar pomeni, da voda po strugi te e le ob ve ji
koli ini padavin.
Sotla, ki izvira pod Macljem (718 m) in te e proti jugu po vzhodnem robu Kozjanskega, je
pred Bizeljskim morala prerezati triasni Orli ki masiv in tako med vrhovoma Kun perk in
Cesarsko brdo na Hrva kem oblikovala epigenetsko sotesko Zelenjak. Ju no od Dobove se
reka izliva v Savo.
Sotla ima de no-sne ni re ni re im s primarnim vi kom vode marca in sekundarnim
novembra. Prvi ni ek nastopi avgusta, drugi pa januarja. Srednji letni pretok izmerjen na
vodomerni postaji Rakovec (ju no od Bizeljskega) zna a 8,8 m³/s. Sotla je zaradi majhnega
strmca tudi poplavna reka. Njeno poplavno obmo je se raz iri predvsem na hrva ki strani
(Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998). Ravno na odseku re nega toka, ki poteka vzhodno od
Bizeljskega (Ore je- upelevec), oblikuje Sotla v svojem celotnem 90 km-skem toku zelo
izrazite meandre (Perko, 1986).
Dramlja ima svoje povirje v osrednjem delu Orli kega hribovja, vendar izven obravnavanega
obmo ja. Pore je potoka se razprostira ez tri reliefne enote, in sicer ez Orli ko hribovje,
Bizeljsko gri evje in severni del Vzhodne Kr ke kotline. Od izvira do stika s terciarnim
Bizeljskim gri evjem se je Dramlja morala vrezati pravokotno na slemenitev Orli kega
hribovja v mezocojske sklade in pri tem oblikovala slikovito sotesko.V srednjem toku se je
potok vrezal v mehke terciarne kamnine in ustvaril manj o aluvialno dolino z ozko poplavno
ravnico. Spodnji tok se za enja pri zaselku Dramlja, kjer potok zapusti Bizeljsko gri evje in
vstopi v ir o dolino reke Sotle, v katero se tudi izliva (Hudoklin, 1999; Slovenija, pokrajine
in ljudje, 1998). Absolutni strmec, ki pove kolik no vi insko razliko je potok pretekel od
izvira do izliva, za Dramljo zna a 411 m.
Su ica izvira na ju nem robu Orlice ob stiku mezozojskih in terciarnih skladov. e pri
naselju Bizeljsko zapusti Bizeljsko gri evje in za ne meandrirati po Obsotelski ravnini. Vodo
bogatijo tevilni manj i pritoki z Bizeljskih goric. Pri naselju Nova vas se potok izliva v reko
Sotlo.
Kot vodne vire na Bizeljskem poleg teko ih voda lahko omenimo e tevilne antropogeno
oblikovane ribnike, ki se nahajajo v o jih dolinah med gri i in slu ijo za turizem, rekreacijo,
ribolov ali neke vrste »ekstenzivne« ribogojnice.
Orli ko hribovje je zaradi prete no apnen aste in dolomitne zgradbe pomembno obmo je
kra ke vode, ki prihaja na povr je ob posameznih studencih. Poudariti velja, da na Bizeljskem
niso bile opravljene pomembnej e raziskave zalog pitne vode iz tega vira. Studenci, kot so
Bohor, Grajski in Lon arjevo oskrbujejo s pitno vodo okoli 200 gospodinjstev. Za vodno
oskrbo Bizeljskega je najpomembnej i kra ki izvir Duplo v sosednji krajevni skupnosti Pi ece
z izdatnostjo 20-30 l/s, iz katerega je napeljan vodovod na ve ini ozemlja krajevne skupnosti
Bizeljsko (Dokumentacija KS Bizeljsko).
Ozemlje s prodom in peskom ob reki Sotli je obmo je talne vode. Podtalnica se na povr ju
pojavi ob ve ji koli ini padavin. Na obmo ju Bizeljskega niso bile narejene vrtine ali
raziskave podtalnice, zato se ta vodni vir zaenkrat e ne izkori a za potrebe oskrbe ljudi.
Ob meandrih Sotle je tudi nekaj mrtvic (npr.: Soklovec, Soklo e), ki so zaradi vitalne obre ne
vegetacije ob strugi in bogatega ivljenja v sami vodi, zelo pomembno ekolo ko obmo je in
sti
e pestrih habitatov, ki dajejo zavetje tevilnim ogro enim ivalskim in rastlinskim
vrstam (Hudoklin, 1999).
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Sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri zahteva iskanje ravnovesja med optimalno oskrbo in
ohranjanjem vodnih virov. Trenutno so na posameznih vodnih virih Bizeljskega prisotne
nesonaravne oblike ravnanja, ki se ka ejo v slab anju kakovosti vode in posegih v tokove. Ti
posegi zaenkrat e niso zelo izraziti. Ve ina vodnih virov je e dobro ohranjenih in
neprizadetih, kar za v bodo e daje idealno izto nico za ve je sonaravno ravnanje z njimi.

Slika 2: Izliv Dramlje v Sotlo.
Foto: Nata a ekoranja

20

Karta 4: Karta vodnih virov Bizeljskega

Merilo: 1 : 50.000.
Vir podlage: Atlas Slovenije,
1985, str. 136, 156
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4.5. PODNEBNE ZNA ILNOSTI
Bizeljsko ima zaradi odprtosti proti vzhodu zmerno celinsko/zmerno kontinentalno podnebje
Vzhodne Slovenije oz. imenovano tudi subpanonsko podnebje. Za ta klimatski tip je zna ilno
(Geografski atlas Slovenije, 1998; Ogrin, 1998/99; Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998):
- povpre na aprilska temperatura (10,2°C) je enaka ali vi ja od oktobrske (10,2°C),
- celinski padavinski re im,
- povpre na letna koli ina padavin med 800 in 1000 mm,
- ve je srednje letne temperaturne amplitude,
- hladne zime, vro a poletja,
- zmanj evanje koli ine padavin od zahoda proti vzhodu.
Pozimi se nad obmo je subpanonske Slovenije pogosto raz iri Sibirski anticiklon s hladnim in
suhim zrakom, poleti pa tudi nad ta del Slovenije se e Azorski anticiklon s toplim in spet
suhim zrakom. Spomladi in jeseni je nestanovitno vreme zaradi prehodov ciklonov s frontami
in padavinami ter anticiklonov s subsidenco zraka in jasnim bolj suhim vremenom. Za
subpanonsko Slovenijo so zna ilna dalj asa trajajo a obdobja s suhim zrakom, vendar pa ima
ta del Slovenije e vedno dovolj padavin (konvekcijske padavine poleti) za rast kultur
(Rakovec, Vrhovec, 2000).
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Grafikon 1: Klimogram za MP Bizeljsko.
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Meseci

Vir podatkov: Klimatski podatki za meteorolo ke postaje v Sloveniji 1961-1990.
Povpre na letna koli ina padavin na Bizeljskem zna a 1059,9 mm. Padavine so preko leta
sorazmerno enakomerno razporejene, saj vi ki in ni ki niso zelo izraziti, kar ka e na celinski
padavinski re im. Prvi padavinski vi ek je junija (121,1 mm) in drugi novembra (106,2 mm).
Prvi ni ek padavin nastopi januarja in februarja (58,0 in 55,4 mm), drugi ni ek pa oktobra
(89,2 mm). Tako je najbolj namo eno poletje, ko gre predvsem za konvekcijski tip padavin v
obliki intenzivnih ploh in nalivov. Najbolj su no obdobje pa je zima (Klimatski podatki za
meteorolo ke postaje v Sloveniji 1961-1990). Koli ina padavin v povpre ju zado a za
ve ino kmetijskih kultur, ki se gojijo na obravnavanem obmo ju.
Letna razporeditev padavin je pomembna za kmetijstvo. Za Bizeljsko lahko trdimo, da je
razporeditev padavin ugodna, saj v asu vegetacijske dobe (april-september) pade ve kot 57
% vse letne koli ine padavin.
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V poletnih mesecih se ob plohah in nevihtah pojavi nevarnost to e. To a je bizeljske
vinograde najbolj prizadela v letih: 1896, 1901, 1908, 1919, 1926, 1935, 1938, 1950, 1961,
1967, 1982, 1996 (Spominska izdaja, 1997) in 2004.
Temperaturne razmere na Bizeljskem prikazujejo podatki v spodnji preglednici:
Preglednica 1: Temperaturni podatki izmerjeni na MP Bizeljsko.
Povpre na letna temperatura
9,8°C
Povpre na zimska (januarska) temperatura
-1,3°C
Povpre na poletna (julijska) temperatura
19,4°C
Povpre na maksimalna letna temperatura
15,2°C
Absolutna maksimalna temperatura (izmerjena 37,0°C
28. 7. 1983)
Absolutna minimalna temperatura (izmerjena 8. -26,5°C
1. 1985)
Srednja letna amplituda
20,7°C
Vir podatkov: Klimatski podatki za meteorolo ke postaje v Sloveniji 1961-1990; Ogrin
1998/99.
Gri evje je spomladi in jeseni v obmo ju termalnega pasu nad hladnim inverznim zrakom v
dolini Sotle in grabnih, kar ugodno vpliva na uspevanje vinogradov in sadovnjakov, gojenje
nekaterih ob utljivej ih kultur ter gostej o poselitev tega pasu, seveda ob upo tevanju
primerne ekspozicije in inklinacije terena. Pozimi hladen zrak prekrije tudi gri evje. Termalni
pas se za enja 10-30 m nad dnom dolin in je najizrazitej i okoli 100 m nad njimi. Zanj je
zna ilno, da so pozimi temperaturna povpre ja nekoliko vi ja kot v dolinah, poleti, ko se
doline mo no ogrejejo pa ni ja. Termalni pas na Bizeljskem sega tudi do okoli 500 m n.v.
(Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998).
Na leto je na Bizeljskem okoli 76,6 dni z meglo (21% leta). Megle je nekaj dni manj po
gri evju in Orli kem hribovju, nekaj ve pa po dolinah in grabnih (Klimatski podatki za
meteorolo ke postaje v Sloveniji 1961-1990).
Meteorolo ka postaja Bizeljsko nima heliograma za merjenje son nega obsevanja, prav tako
ga ni na nobeni izmed okoli kih postaj. Zaradi reliefne razgibanosti pokrajine se son no
obsevanje spreminja na kratke razdalje. Zelo velike razlike nastopajo med prisojnimi in
osojnimi pobo ji, kar se odra a tudi v tipu rastja in kmetijski izrabi tal. Srednja letna energija
v vzhodni Sloveniji zna a 4135 MJ/m² (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Mikrolokalne temperaturne razmere na izbranem obmo ju lovek koristno izkori a
predvsem v vinogradni ke namene. Vinogradov zaradi nevarnosti pozeb ni mogo e najti v
ni jih legah. Razprostirajo se na prisojnih pobo jih gri ev vse do nadmorske vi ine 550 m. Na
teh nagnjenih povr inah je vpadni kot son nih arkov velik, kar pove a koli ino toplote, ki jo
vinska trta potrebuje v asu rasti (Colnari , Vrabl, 1988). Posebno vlogo na obmo ju
Bizeljskega ima gozdnati hrbet Orlice, ki iti vinorodne gri e pred mrzlimi severnimi
vetrovi.
Vsota biotemperatur vi jih od 10°C na Bizeljskem zna a 3252°C. Ta podatek je pomemben za
vinogradni tvo, saj vinska trta zahteva vsoto aktivnih temperatur vsaj 2200°C, kar ka e da je
Bizeljsko s tega vidika primerno za gojenje vinske trte.
Povpre na vsota efektivnih temperatur med rastno dobo izmerjenih na MP Bizeljsko zna a
1197,3°C. Na izrazitih vinogradni kih legah bi bila vsota verjetno za 15-20% vi ja (med
1400-1465°C), kot je bila izmerjena na navedeni merilni postaji (Nemani , 2004).
Od koli ine in intenzivnosti son nega obsevanja je odvisen za etek, potek in rezultat cvetenja
vinske trte ter koli ina sladkorja, kisline in aromati nih snovi v grozdju, kar posledi no
vpliva na kvaliteto vina. tevilo ur son nega obsevanja je odvisno od jasnih in obla nih dni
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ter od megle. Pomembno tevilo son nih dni nastopi v juliju in avgustu, ko vinska trta
potrebuje mnogo toplote in sonca, da grozdje dozori in dobi primerno koli ino sladkorja
kof, 1999).

Slika 3: Toplotna inverzija v dolini Sotle.
Foto: Nata a ekoranja, februar 2005.

4.6. PEDOLO KE ZNA ILNOSTI
Razli ni tipi prsti so nastali kot posledica skupnega delovanja razli nih pedogenetskih
dejavnikov, kot so: mati na osnova, podnebje, voda, relief, organizmi in tudi lovek ter as.
Krajevno ima lahko posamezen dejavnik posebno mo an vpliv na razvoj prsti, zato ga
ozna ujemo kot prevladujo i oz. dominantni dejavnik (Lovren ak, 1994). V Sloveniji ima
mati na osnova ve ji pomen pred ostalimi pedogenetskimi dejavniki, saj odreja smer razvoja
prsti (Stritar, 1984).
Mati na podlaga in deloma posegi loveka izoblikujejo smer razvoja prsti. Tako na
Bizeljskem lo imo naslednje pedosekvence (Strategija…, 2002):
Prst na holocenskih prodnatih in pe enih nanosih: obre na prst, rjava prst, rjava lesivirana
prst in psevdooglejena prst. Te prsti so plitvej e in zaradi strukture prodnikov bazi ne. Na
starej ih nanosih imajo debelej o preperelino, zato je reakcija bolj kisla, saj so karbonatni
minerali izprani. Ti tipi prsti predstavljajo najbolj i kmetijski prostor na obravnavanem
obmo ju. Na Bizeljskem sem sodi ravnina ob reki Sotli, ki je primerna za travnike in
poljedelstvo ter v primeru namakanja tudi za vrtnarsko pridelavo, seveda ob upo tevanju
varstva okolja (Strategija…, 2002). Na teh prsteh so na Bizeljskem pomembne kmetijske, e
posebej poljedelske povr ine, razen na najbolj vla nih predelih. Ljudje pridelujejo koruzo,
enico, sladkorno peso in druge polj ine. Ravni relief omogo a uporabo strojne
mehanizacije (Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Prst na ilovicah in glinah (rjava oglejena prst, olejna prst) je nastala zaradi visoke talne vode
ponekod ob Sotli ter v dolini potoka Su ice, Dramlje in v grabnih. Zna ilnost teh prsti je
slaba prepustnost za zrak in vodo, zato so prekomerno vla ne, te ke, kisle, na njih pa
prevladuje hidrofilna vegetacija in mokrotni travniki. Gre za tako imenovana te ka tla,
primerna za travinje. V njih je ponavadi ve peska, gline in ilovice. S hidromelioracijami bi
lahko izbolj ati njihovo primernost za kmetijsko uporabo. Psevdoglej najdemo deloma tudi
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ob vzno ju Bizeljskega gri evja, kjer so se razvili zaradi zadr evanja padavinske vode
(Slovenija, pokrajine
in ljudje, 1998; Strategija…, 2002).
Prst na nekarbonatnih kamninah se nahaja na manj em delu Orlice z obronki, to je kisla
rjava prst, primerna predvsem za gozdna rasti a, zdru be iglavcev in me anih gozdov
(iglavci-listavci). Kmetijskih zemlji na tej podlagi je relativno malo. (Strategija…, 2002).
V gri evju so na laporjih in pe enjakih srednjegloboke rjave distri ne prsti, na katerih so
skoraj v celoti obdelovalne povr ine, na osojnih in najstrmej ih pobo jih travniki, na prisojnih
pa vinogradi, sadovnjaki. Zaradi velike propustnosti teh prsti so sta se kalcij in magnezij
sprala, zato je njihova reakcija ve inoma kisla, tekstura je prete no glinasto-ilovnata in
ilovnato-glinasta.Vinogradi se sadijo na antropogene rigolane prsti, za katere je zna ilno, da
se posamezni horizonti pome ajo. Lastnosti celotnega profila se izena ijo, prst se prerahlja,
kar omogo a ve jo propustnost za vodo in zrak (Nemani , 2004). Ta prostor je pri ve jih
zemeljskih posegih in izkopih ter nestrokovni kmetijski obdelavi zelo ranljiv. e posebej ob
ve ji koli ini padavin so na strmej ih pobo jih mo ni plazovi in usadi.
Apneni ko in dolomitno Orlico pokrivajo plitve do srednje globoke rjave pokarbonatne prsti,
ki so nevtralne ali rahlo alkalne ter so nastale praviloma na zelo razgibanem reliefu. Za te prsti
je zna ilna slabo kisla do nevtralna reakcija. Po teksturi so ilovnato-meljasta-glinaste in
glinasto-meljaste-ilovnate prsti. Koli ina organske snovi zna a 3-5 %, humus je dobro
preperel in spojen z glino. Opisano rasti e je primerno za travinje in ivinorejo, ki pa ne
more biti intenzivna (Nemani , 2004; Strategija…, 2002). Ponekod jih na prisojah pora ajo
vinogradi in deloma sadovnjaki, na osojah pa gozd. Na ir ih slemenih in pobo nih policah so
tudi njive in travniki (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998; Strategija…, 2002). Na Bizeljskem
je del vinogradov posajen tudi na stratigrafsko vi jih enotah na apnencih in dolomitih, vendar
le tam, kjer so jim prime ani ro enci (Nemani , 2004). Z vidika sonaravnega razvoja je ta
prostor ranljiv, saj na strmej ih pobo jih zaradi erozije prihaja do odna anja preperaline v
ni je dele. Zaradi zalog pitne vode pod Orlico in ob utljivosti kra kega povr ja so v ta del
Bizeljskega potrebni premi ljeni posegi.
Za prsti na obmo ju KS Bizeljsko je zna ilno, da se v njih zrcali vpliv loveka. lovek se je
podredil klimatskim, reliefnim, hidrolo kim in pedolo kim razmeram in jih sku al isto asno
najbolje izkoristiti. V toku asa se je izoblikovala zna ilna kulturna krajina in poseljenost
obmo ja.

4.7. VEGETACIJSKE ZNA ILNOSTI
Ekolo ki dejavniki na nekem obmo ju se odra ajo v vegetacijskem pokrovu. Potencialna
vegetacija (rastlinstvo, ki bi uspevalo v zdaj njih ekolo kih razmerah brez delovanja loveka
in ivali) je bila na ve ini obravnavanega obmo ja bukov gozd, ob vzno ju gri evja pa gozd
belega gabra in gozd hrasta gradna (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998).
Zaradi lovekove dejavnosti je bila ta naravna vegetacija skozi pretekla stoletja bistveno
izkr ena oz. spremenjena. Pestrost rastlinskih vrst se je z delovanjem loveka in ivali
(antropogeni vplivi) zelo pove ala. Razvile so se sekundarne vegetacijske oblike:
monokulturne drevesne vrste v gozdovih, travi a, gozdni robovi ter terciarne vegetacijske
oblike, kot so: njive, obnjivska in plevelna vegetacija idr. (Geografski atlas Slovenije, 1998).
ivljenjski pogoji v naravi narekujejo, da se oblikujejo skupine rastlinskih vrst, razli ne po
floristi ni strukturi in sestavi. Tako tvorijo jasno izra ene celote imenovane rastlinske zdru be
ali fitocenoze (Gozdna pot Pi ece, 1993).
Orli ko hribovje je opredeljeno kot obmo je s strnjenimi gozdovi. Na srednje strmih in strmih
pobo jih hribovje pora a Predgorski bukov gozd (Querco-Fagetum), strma pobo ja in
grebene na ju nih legah pokriva Temofilni gozd bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum), na
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najvi jih legah pa uspeva Gorski bukov gozd z mnogolistno mlajo (Enneaphyllo-Fagetum)
(Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Osojna pobo ja pove ini pora a gozd bukve in kresni evja (Arunco-Fagetum) ( ampa,
1997). Ob reki Sotli in nekaterih potokih, kjer se je razvila te ka ilovnato-glinasta, ponekod
tudi psevdoglejna prst, uspeva Ni inski gozd doba in belega gabra (Querco roboriCarpinetum). Ni inski gozd gradna in belega gabra z belkasto bekico (Querco-Carpinetum
var Luzula) pora a gri evnat svet, kjer so se na laporjih in pe enjakih razvile rjave prsti
(Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Travni ke zdru be najve pokrivajo povr ine na ravnini ob Sotli in v dolini Dramlje ter v
nekaterih grabnih. Pojavljajo se tudi na osojah gri evja. Posami no so zastopana tudi vla na
in mo virna travi a.
Preglednica 2: Povr ina in dele gozda po katastrskih ob inah v KS Bizeljsko (Stanje leta
2002).
Ime katastrske ob ine
Povr ina K.O. Povr ina (ha) in dele
(ha)
gozda v K.O.
Ore je
305,45
131,93 (43,2%)
Bukovje
394,94
3,30 (0,8%)
Drenovec
179,97
42,59 (23,7%)
Brezovica
854,46
518,21 (60,6%)
Bizeljsko
683,88
429,92 (62,9%)
Vitna vas
455,56
99,11 (21,7%)
Stara vas
223,90
45,90 (20,5%)
SKUPAJ
3098,16
1270,96 (41,0%)
Vir: Gozdnogospodarski na rt…, 2004.
Iz preglednice 2 je razvidno, da je znotraj KS Bizeljsko 1270,96 ha gozdov oz. da gozd
pokriva 41% povr ine krajevne skupnosti.
V gozdnogospodarski enoti Pi ece, v katero sodi tudi KS Bizeljsko, zna a lesna zaloga za
iglavce 18,3 m³/ha, za listavce 238,6 m³/ha oz. skupna lesna zaloga 256,9 m³/ha. Letni
prirastek za iglavce je 0,6 m³/ha, za listavce 6,6 m³/ha oz. skupni letni prirastek zna a 7,2
m³/ha (Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Glede na stopnjo po kodovanosti dreves leta 1990 gozdno gospodarstvo Bre ice sodi v
skupino z najni jo po kodovanostjo gozdov. Gozdovi v ob ini Bre ice sodijo v skupino s
podpovpre no osutostjo gozdnega drevja (Plut, 2002).
V celotni gozdnogospodarski enoti Pi ece sodi 97 % gozdov v kategorijo ohranjenih gozdov,
kar je dobra osnova za nadaljnje sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Ohranjenost se dolo a
glede na dele vrst, ki so naravni sestavi gozdne zdru be tuje ali so redko prisotne
(Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
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Grafikon 2: Ohranjenost orli kih gozdov (Stanje leta 2002).

96,6%
Ohranjeni
Spremenjeni
Mo no spremenjeni
0,9%
2,5%

Vir: Gozdnogospodarski na rt…, 2004.

Slika 4: Gozdovi na Kun perku.
Foto. Nata a ekoranja, 2002.
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Preglednica 3: Struktura drevja v g.e. Pi ece po kakovostnih razredih (Stanje leta 2002).
Drevesna
vrsta

Dele dreves po kakovostnih razredih ( % )
Odli na
Prav dobra
Dobra
Zadovoljiv
Slaba
a
0,4
12,6
66,8
19,3
0,9
0,0
66,2
33,8
0,0
0,0
0,0
10,0
63,0
27,0
0,0
0,0
36,8
47,4
15,8
0,0
0,0
0,7
85,3
14,0
0,0
10,9
29,6
41,2
14,8
3,5
7,8
26,2
49,3
13,0
3,7
2,6
24,4
54,0
13,8
5,2

Smreka
Jelka
Bor
Macesen
Drugi iglavci
Bukev
Hrast
Plemeniti
listavci
Drugi trdi
4,1
10,6
listavci
Mehki listavci
0,4
7,7
Iglavci
0,3
13,7
Listavci
8,1
24,7
Skupaj
7,7
24,1
Vir: Gozdnogospodarski na rt…, 2004.

17,9

14,0

53,4

26,7
67,9
40,2
41,6

30,4
17,6
14,8
15,0

34,8
0,6
12,2
11,6

Iz ugotavljanja kakovost dreves lahko ugotovimo, da je dele dreves dobre, prav dobre in
odli ne kakovosti ugoden.
Preglednica 4: Po kodovanost drevja v g.e. Pi ece (Stanje leta 2002).
Po kodovanost v %
Deblo in
koreni nik
Veje
Osutost kro nje
Skupaj

3,2
1,9
0,1
5,2

Vir: Gozdnogospodarski na rt…, 2004.
Pri deblu in koreni niku se teje za huj o po kodbo, e je lubje odstranjeno na ve kot treh
dm2. Huj a po kodba vej se teje e sta odlomljena vrh ali veja po debelini presegata petino
premera drevesa na prsni vi ini, ter pri osutosti kro nje, e je osute ve kot 60% kro nje in je
drevo e ivo. Za ocenjevana drevesa v enoti lahko ugotovimo, da je dele nepo kodovanega
drevja ugoden (Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
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5. SONARAVNI REGIONALNI RAZVOJ BIZELJSKEGA
Zaradi posledic lovekovih pritiskov na okolje se je v 70-ih letih 20. stol. za ela kot
znanstvena veda razvijati okoljska etika. Prvi se namesto antropocentrizma izpostavi pomen
rastlinskih in ivalskih vrst oz. vrednost narave. Okoljska etika je vrednostna osnova
sonaravne paradigme. love tvo je spoznalo, da se ne more ve razvijati po dosedanjih
na elih, ker s tem ogro a lastno pre ivetje in pre ivetje drugih vrst. Potrebna je celovita
sprememba razvojnega modela, ki ne bo ogro al prihodnosti love tva in ivljenja na Zemlji
(Plut, 1998).
Eden izmed mo nih zelo obetavnih razvojnih modelov 21. stol. je t.i. trajnostni sonaravni
razvojni model, katerega bistvo je zasnovanost organizacije materialnega ivljenja love tva
v okviru okoljskih omejitev. To je razvoj, pri katerem gre za zadovoljevanje potreb sedanjosti
brez tveganja, da prihodnje generacije ne bi mogle zadovoljevati svojih potreb (Ma ek, 1998).
V 90-ih letih 20. stol. se je sonaravni razvoj za el pospe eno uveljavljati kot globalni cilj.
Pojem sonaravnosti se je prvi pojavil leta 1980 v poro ilu o svetovni naravni dedi ini. Kot
razvojna paradigma (sustainable development) pa se je oblikoval leta 1987 v poro ilu »Our
common future« Svetovne komisije za okolje in razvoj pri OZN, ki jo je vodila Berta
Brundland. Ideja sonaravnega razvoja je za ivela na konferenci OZN o okolju in razvoju leta
1992 v Rio de Janeiru. Tega leta je ve ina dr av sprejela obveze za usmerjanje nadaljnjega
razvoja po na elih sonaravnosti (Plut, 1998; Vintar, 2002).
Koncept sonaravnosti sku a zdru iti razli ne vidike razvoja, ki bi postali klju ni element
politik na vseh ravneh. Namen sonaravnosti je so asna obravnava gospodarske, socialne in
okoljske razse nosti razvoja (Vintar Mally, 2003). Ekonomski, socialni razvoj in razvoj na
podro ju varovanja okolja moramo pojmovati kot nedeljivo enoto. Socialne stiske lahko
pospe ujejo neodgovorno ravnanje z naravnimi viri ali usmerjajo v brezobzirno gospodarsko
rast (Ma ek, 1998).
Raba okoljskih virov, love ka proizvodnja in potro nja ter obremenjevanje okolja mora biti
v okviru zmogljivosti okoljskih virov in samo istilnih sposobnosti okolja. Sonaravni razvoj
upo teva tudi obstoje e stopnje tehnolo kega razvoja, dru bene organizacije, odkrite zaloge
naravnih virov, e posebej neobnovljivih ter omejene regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti biosfere glede emisijskih posledic dejavnosti love ke dru be. Sonaravni razvoj
poleg razvoja okolja in narave dovoljuje tudi dolo eno stopnjo ekonomije, ustvarja delo ter
izbolj uje kakovost ivljenja in prebivalstvu zagotavlja zmerno materialno blaginjo.
Sonaravno zasnovana materialna dejavnost predvideva ve jo rabo obnovljivih energetskih
virov in zmanj anje vnosov v proizvodno-potro ni proces in sonaravno ravnanje z odpadki in
emisijami (Plut, 1998).
Na elo sonaravnosti zahteva od loveka spremembo obna anja, kot je odpoved egoizmu in
tevilnim ugodnostim ter prevzemanje odgovornosti do soljudi in prvenstveno do otrok
(Osterc, 1998). Razvoj torej zahteva sprejemanje odgovornosti ne le znotraj sedanje
generacije, ampak tudi med generacijami (Ma ek, 1998).
Temeljne sestavine sonaravnega razvoja so (Plut, 1998, str. 239, 240):
- kakovosten gospodarski razvoj,
- upo tevanje okoljskih stro kov proizvodnje in potro nje pri dolo anju cene proizvodov in
storitev,
- minimalizacija rabe zalog neobnovljivih naravnih virov
- raba obnovljivih naravnih virov v okviru njihovih regeneracisjkih sposobnosti,
- ohranjanje naravne rodovitnosti prsti,
- zmanj anje emisij pod asimilacijskimi sposobnostmi ekosistemov,
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-

prepre evanje okoljskih pritiskov namesto zmanj anja okoljskih posledic ter na elo
najmanj ega mo nega okoljskega tveganja.

Nekatere dr ave so e za ele oblikovati okoljsko trajnostni sonaravni gospodarski sistem.
Sonaravna dru ba naj bo dru ba kvalitativnega razvoja v okviru fizi nih omejitev in nosilnih
sposobnosti geografskega okolja. Potrebna je prilagoditev proizvodnje in potro nje
zna ilnostim sonaravnega razvoja (Plut, 1998). Temelj sonaravnega razvoja je izraba vseh
potencialov v regiji, ne da bi se pri tem zmanj evali viri in mo nosti razvoja prihodnjih
generacij (Vintar, 2002).
Sonaravni model regionalnega razvoja je zasnovan na decentralizaciji, regionalizaciji in ve ji
vlogi endogenih regionalnih virov. Kljub prizadevanjem po policentri nem razvoju se razlike
med slovenskimi pokrajinami e vedno pove ujejo.
Bizeljsko zaradi svoje obmejne lege in pode elskosti po mnogih ekonomskih in demografskih
kazalcih zaostaja za slovenskim povpre jem. V okviru Nacionalnega programa varstva okolja
(1998-2008) bi se z upo tevanjem na el sonaravnosti dalo re iti ali vsaj omiliti nekatere
razvojne probleme izbranega obmo ja. Gospodarska zaostalost obmo ja bo zaradi ohranjenih
naravnih vrednot lahko pomenila ekonomsko prednost v prihodnjem obdobju. Ravno na
lokalni ravni se da s pomo jo projektov celovitega razvoja konkretnih pode elskih obmo ij
veliko storiti za udejanjanje sonaravnega razvoja. Sonaravni razvoj na obmo ju KS Bizeljsko
smo opredelili kot prednostno nalogo in vrednoto tudi zato, ker je to obenem prioritetna
naloga razvoja Kozjanskega regijskega parka, v katerega je izbrano obmo je vklju eno.

5.1.

OKOLJSKI VIRI

Okoljski viri ali viri okolja so vsi deli narave, ki jih lovek ocenjuje kot uporabne ali vredne
in mu zagotavljajo dobrine in storitve. Lo imo tri ve je skupine okoljskih virov (Plut, 1998):
• surovine in energijski viri (naravni viri),
• deli okolja, ki opravljajo storitve (npr.: rekreacija, pejsa , divjina idr.),
• naravno okolje kot ivljenjski oskrbni sistem za love tvo (kisik, pitna voda, hrana
idr.).
5.1.1. KAKOVOST VODA
Sotla je poleg Kolpe mejna reka, ki je po povpre nem letnem pretoku najbolj vodnata.
Ranljivost in onesna enost reke je posledica razpr ene poselitve in razpr ene industrializacije
ter majhne gostote in u inkovitosti procesov
enja. K temu veliko pripomorejo e zelo
nizki letni pretoki, vi je temperature in skromen strmec. Sotla je pokrajinsko izredno
ob utljiva, saj je ekstremno nizek poletni pretok zabele en na vodomerni postaji Rakovec
zna al le 0,4 m³/s (Plut, 2001).
Reka se zaradi zmerne ali velike onesna enosti ne uporablja za vodno oskrbo prebivalcev s
pitno vodo.
Kakovost Sotle se je v spodnjem toku v 90-ih letih 20. stol. poslab ala.
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Preglednica 5: Kakovost reke Sotle v letu 2000.
VODOTOK
Razred kakovosti
Razred kakovosti
vode
vode
po fiz.-kem. analizi po bakteriol. analizi
Sotla pri
2-3
2-3
Rakovcu
Vir: Statisti ni letopis 2001, 2001, str. 533, 534.

Razred kakovosti
Skupna
vode
po saprobiol. analizi ocena
2
2-3

Leta 2000 je bila reka Sotla po kakovosti vode uvr ena v 2-3 razred. V za etku 90-ih so bile
v reki nekoliko povi ane vsebnosti mineralnih olj. Leta 1996 se je vsebnost teh emisij zni ala.
Fenolne snovi so v reki v vi jih koncentracijah indikator onesna enja. Leta 1996 so bile
najvi je vrednosti teh snovi glede na slovenske razmere izmerjene v Savi pri Bre icah in na
celotnem toku Sotle (Okolje v Sloveniji 1996, 1998). Sredi 90-ih let, e posebej v poletnih
mesecih, ko gre za nizke pretoke, je bila voda Sotle vedno osiroma ena s kisikom, povi ane
so bile KPK, BPK5, vsebnosti nitrita (0,20 mg/l) in amonijevega iona (0,9-1,6 mg/l) ter
halogenih organskih spojin (24 g Cl/l). Glede na saprobiolo ke analize je Sotla uvr ena
med zmerno obremenjene vodotoke. Reka pa je vedno mo no obremenjena z bakterijami
fekalnega izvora (Kakovost voda v Sloveniji 1994, 1995). Leta 1996 so bile v Sotli povi ane
vsebnosti organskih mikropolutantov, in sicer policikli nih aromatskih ogljikovodikov (PAO)
(Okolje v Sloveniji 1996, 1998).
V okviru ezmejnega sodelovanja bi bilo potrebno zmanj ati obremenjevanje z odpadnimi
vodami to kastih virov, to je: naselij (komunalne odpadne vode), industrijskih obratov in z
ivalskih farm (Plut, 2001).
Potrebno je skupno meddr avno na rtovanje med Slovenijo in Hrva ko in udejanjanje
zmanj evanja obremenjevanja reke Sotle z vidika obmejnega regionalnega razvoja in
skupnega sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri.
Za Dramljo velja, da je zelo ist potok. To dokazuje bogata flora in favna ob strugi in v njej,
saj tu lahko najdemo tevilne ogro ene ivalske in rastlinske vrste. V potoku in nekaterih
njenih pritokih prebivajo raki jel evci in ko aki. Dramlja predstavlja tudi habitat poto ki
postrvi (CRPOV, 1998; Hudoklin, 1999). Tudi na pogled je voda v strugi bistra, prosojna, se
ne peni in nima neprijetnega vonja. V celotnem toku ima potok ohranjeno svojo naravno
strugo. Redka okoli ka poselitev in ekstenzivna raba kmetijskih zemlji omogo ata
neokrnjenost tega vodotoka in njegov velik krajinski in ekolo ki pomen.
Potok Su ica je za razliko od Dramje nekoliko bolj obremenjen. Zaradi poteka toka ez
sredi no naselje Bizeljsko je struga regulirana in usmerjena v betonski kanal. Tudi vse
odpadne vode iz tega naselja se izlivajo neposredno v potok. Kljub temu, da na potoku ni bilo
opravljenih nobenih analiz, lahko sklepamo, da so v vodi povi ane vrednosti fosfatov, nitratov
in sulfatov. Ob utljivost vodotoka se dodatno pove a e v poletnih mesecih zaradi ni jih
pretokov. V srednjem in spodnjem delu toka vodo potencialno onesna uje tudi kmetijstvo ob
potoku in njegovih pritokih. Polja in travniki se tu intenzivno obdelujejo s pomo jo umetnih
gnojil, gnojnice in kropiv, katerih ostanki lahko z izpiranjem pridejo v vodo. Tik pred
izlivom v Sotlo Su ico onesna ujejo e kmetije in gospodinjstva v naselju Nova vas, ki
kanalizacijo in gnojnico iz hlevov spu ajo neposredno v potok.
Kakovost voda je na Bizeljskem na splo no gledano dobra. Nekoliko izstopa Sotla, vendar se
izbolj anja njene kakovosti ne da re iti na krajevni ravni. Z vidika sonaravnega regionalnega
razvoja bo v bodo e ve jo pozornost potrebno nameniti potoku Su ica. Nujna je izgradnja
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istilne naprave v naselju Bizeljsko. Domnevamo lahko, da se bodo v prihodnje neposredni
vnosi izpustov iz hlevov nekoliko zmanj ali zaradi uveljavitve nitratne direktive.
5.1.2. KAKOVOST ZRAKA
Na Bizeljskem kot tudi v celotni bre ki ob ini ni merilne postaje, kjer bi se merila kakovost
zraka oz. se izvajal monitoring, zato lahko kvaliteto zgolj ocenjujemo. Ker na Bizeljskem ni
industrijskih obratov ali drugih ve jih virov onesna evanja zraka, lahko sklepamo, da je
onesna enost zraka majhna oziroma, da je prakti no ni.
Potencialno je mo no, da se zaradi lege onesna en zrak nad Bizeljsko z jugozahodnimi
vetrovi ob asno raz iri iz kr ke ob ine, predvsem iz industrijskega mesta Kr ko. Kr ka
tovarna celuloze Vipap-Videm je leta 1991 prispevala ve kot 90% emisij veplovih in
du ikovih spojin v ob ini Kr ko (Vintar, 2002). V prvi polovici 90-ih let 20. stol. so bile KIV
za SO2 in dim ob asno prese ene (Plut, 2002). Koncentracija imisij je v 90-ih letih nihala
glede na intenzivnost obratovanja tovarne. Proti koncu stoletja se je stanje nekoliko izbolj alo
zaradi zamenjave doma ega premoga z uvo enim, ki ima ni je vsebnosti vepla (Vintar,
2002).
Mo en, vendar manj i vir onesna evanja zraka so tudi promet, ki ez Bizeljsko poteka po
republi ki cesti R-219 ter v zimskem asu zaradi kurilne sezone individualna kuri a. Omeniti
velja tudi odprtost Bizeljskega proti vzhodu, kar omogo a hitro prevetritev. Na splo no lahko
trdimo, da je kvaliteta zraka na Bizeljskem e vedno zelo visoka.
5.1.3. IZKORI

ANJE PITNE VODE

Na obmo ju KS Bizeljsko je oskrba prebivalstva s pitno vodo zagotovljena preko javnega
vodovoda iz izvira Duplo in preko treh manj ih lokalnih vodovodov. Na javni vodovodni
sistem Bizeljsko (Duplo) je priklju enih 745 gospodinjstev. Na lokalnem vodovodu
imenovanem Bohor, ki oskrbuje Ore je, je 25 vodovodnih priklju kov, prav tako se 25 hi
napaja iz vodovoda Gradi e ter e 5 hi v Bizeljski vasi iz lokalnega vodovoda,
imenovanega Grajski (Ustni vir: ekoranja Silva).
Izvir Duplo, ki se nahaja na 262 m n.v. v vasi Pi ecah (KS Pi ece), je tipi en primer kra kega
izvira (obrha) na stiku karbonatnih in terciarnih kamninskih plasti. Hidrolo ko zaledje za ta
izvir predstavlja z gozdom poraslo Orli ko hribovje. Izvir Duplo izvira iz dolomitskega
vodonosnika. Njegova izdatnost je 20-30 l/s, v su nej ih obdobjih pa 15-20 l/s
(Dokumentacija KS Bizeljsko: tudija Geolo kega zavoda Ljubljana).
Javni vodovod na osnovi pogodbe vzdr uje poobla eni vzdr evalec s primerno strokovno
izobrazbo. Za vzdr evanje lokalnih vodovodov pa skrbijo odbori sami. Za ve ja dela jim
pomagajo e zunanji sodelavci. Redno vzdr evanje vodovoda vklju uje: odprava vseh okvar,
od itavanje tevcev, zamenjava dotrajanih tevcev idr. Bizeljski vodovod je bil na za etku
zgrajen iz salonitnih cevi, ki so zdaj v celoti zamenjane. Vsako leto se v letnem planu
krajevne skupnosti na rtujejo sredstva za investicije v vodovodnem omre ju (npr.: zamenjava
cevi, izgradnja vodohrana ipd.) (Ustni vir: ekoranja Silva).
Povpre na letna poraba pitne vode na Bizeljskem skupno zna a 53.440 m³ oz. povpre no
71,73 m³/gospodinjstvo. Povpre na mese na poraba je okoli 5,97 m³ pitne vode na
gospodinjstvo oz. povpre no dnevno 80 l na prebivalca, kar je pod slovenskim povpre jem
(134 l/preb./dan). Cena za m³ vode zna a 120 SIT z vklju enim 8,5% DDV oz. 110,6 SIT
brez DDV. Naro nina za odjemno mesto z vklju enim 20% DDV na mesec zna a 250 SIT
(Dokumentacija KS Bizeljsko).

32

V preteklih letih je oskrbo s pitno vodo oviralo nihanje vode oz. pritiskov vode v ceveh in s
tem neredna oskrba v su nej ih obdobjih. Zaradi tega problema je bila leta 2004 dokon ana
izgradnja vodohrana s kapaciteto 100 m³ na Pi ki cesti, katerega funkcija je pokrivanje
razlike porabe vode v su nej ih obdobjih. Pred tem so se rezerve vode nahajale le v ceveh
(Ustni vir: ekoranja Silva).
Krajevna skupnost je kot upraviteljica javnega vodovoda na osnovi prijave na Agencijo za
kmetijske trge in razvoj pode elja vlo ila zahtevek za dodelitev koncesije za upravljanje z
javnim vodovodom.
rpanja vode na Bizeljskem ni, ker gre za izvire vode pod naravnim padcem. Na gri evnatih
obmo jih z nekoliko vi jimi nadmorskimi vi inami (Vidova pot, Bukovje, Drenovec in del
Stare vasi) je potrebno za zagotavljanje prostega pada pre rpavanje vode, za kar pa velik
stro ek predstavlja elektri na energija, ki letno zna a 1.650.000 SIT (Dokumentacija KS
Bizeljsko; ustni vir: ekoranja Silva).
Dohodek, ki ga krajevna skupnost letno prejme z upravljanjem vodovoda zna a 9.300.000
SIT. Letno se prodajo tudi 3-4 vodovodni priklju ki. Enkrat letno krajevna skupnost izvaja
od itavanje tevcev (Dokumentacija KS Bizeljsko).
Kakovost pitne vode je redno nadzirana. Enkrat mese no analize nenapovedano opravljajo
strokovni sodelavci Zavoda za zdravstveno varstvo izpostave Celje. Enkrat do dvakrat na leto
pa odvzem vzorcev na sistemu opravijo tudi sodelavci z Ministrstva za okolje in prostor.
Krajevna skupnost izvide dobiva redno. V primeru negativnega kemi nega in fizikalnega
izvida pa se analiz loti e sanitarni in pektor, kar se je do sedaj zgodilo le nekajkrat (Ustni vir:
ekoranja Silva).
Preglednica 6: Rezultati analize pitne vode na vodovodu Bizeljsko 25. 5. 2005.
PREISKAVA
REZULTAT
MDK
Barva
0,4 m-1
Okus
sprejemljiv
sprejemljiv
Vonj
sprejemljiv
sprejemljiv
Motnost
0,2 NTU
pH vrednost
7,43
6,5-9,5
Elektri na prevodnost pri 460 S/cm
2500
20°C
Oksidativnost
0,72 mg/l O2
5
Amonij
< 0,02 mg/l
0,5
Vir: Poro ilo o preskusu pitne vode, 22. 6. 2005; Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
Preglednica 7: Rezultati biolo ke analize pitne vode na vodovodu Bizeljsko 21. 6. 2005.
PREISKAVA
REZULTAT
KRITERIJ
Escherichia coli
0 MPN/100 ml
0
Koliformne bakterije
0 MPN/100 ml
0
tevilo mikroorganizmov pri 3 v 1 ml
22°C 72h
tevilo mikroorganizmov pri 2 v 1 ml
100
37°C 48 h
Vir: Poro ilo o preskusu pitne vode, 25. 6. 2005; Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
Iz opravljenih analiz odvzetih vzorcev pitne vode je razvidno, da so vzorci v preiskanih
parametrih v okviru mikrobiolo ke in fizikalno-kemijske preiskave ustrezali s Pravilnikom o
pitni vodi (Ur. list RS t. 19/04 in 35/04) dolo enim kriterijem (Poro ilo o preskusu pitne
vode, 22. 6. 2005; Poro ilo o preskusu pitne vode, 25. 6. 2005).
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Do za etka gradnje javnega vodovoda v 70-ih letih 20. stol. je ir e obmo je Bizeljskega z
okoli 100 gospodinjstvi z vodo oskrboval vodni vir Lon arjevo (ob Bizeljski cesti). Pozneje je
bil ta izvir z raz iritvijo sistema Duplo opu en. Leta 2003 so o navedenem izviru za eli
ponovno razmi ljati, opravljene so bile analize vode,
enje obstoje ega vodohrana in
sanacijska dela ter sanitarni pregled. V poletnem asu 2003 je bil izvir predan uporabi in je v
asu najve je su e napajal pribli no 150 hi (Ustni vir: ekoranja Silva).
Povpre na poraba pitne vode na prebivalca na dan ka e, da Bizeljsko glede na slovensko
povpre je ni vodorazsipno. Ob upo tevanju sonaravnostnega na ela v prihodnje ne bi bilo
smiselno pove evati porabe pitne vode. Ve jo pozornost bi veljalo nameniti izkori anju
manj ih lokalnih studencev, ker bi se tako razbremenilo glavni vodni vir Duplo v Pi ecah.

Slika 5: Kra ki izvir Duplo v Pi ecah - vir pitne vode za ve ji del KS Bizeljsko.
Foto: Nata a ekoranja, 2002.

5.1.4. RABA TAL
Preglednica 8: Povr ine in dele i zemlji kih kategorij v krajevni skupnosti Bizeljsko leta
2000.
Povr ina (ha) in Obdelovalna Kmetijska
zemlji a
dele i
zemlji a
(ha) in dele
(ha) in dele
Njive
522 (17,0 %)
Sadovnjaki
112 (3,7 %)
1792
Vinogradi
434 (14,2 %)
(58,4 %)
Travniki
724 (23,6 %)
2006
Pa niki
214 (6,9%)
(65,4%)
Ribniki
/
/
Gozd
889 (29,0 %*)
Neobdelano 172 (5,6 %)
Skupaj
3067 (100%)
Vir: Dokumentacija Kmetijske svetovalne slu be Bre ice.

Zemlji ka
kategorija
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*Opomba: Podatki o povr ini in dele u gozda v KS Bizeljsko, ki so nam bili posredovani na
KSS Bre ice, se razlikujejo od podatkov z Zavoda za gozdove, izpostava Bre ice (1271 ha
oz. 41%).
Grafikon 3: Dele i zemlji kih kategorij v KS Bizeljsko leta 2000.
5,60%

17,00%

njive
sadovnjaki

3,70%

29,00%

vinogradi
travniki

14,20%

pa niki
gozd

6,90%

neobdelano
23,60%

Vir: Dokumentacija KSS Bre ice.
Skupna povr ina KS Bizeljsko meri 3067 ha, od tega je 2006 ha (65,4 %) kmetijskih
zemlji . Med obdelovalnimi zemlji i najve je povr ine zavzemajo travniki (28,6 %), njive
(17,0 %) in vinogradi (14,2 %).
Skupna povr ina gozda na Bizeljskem zna a 889 ha, kar pomeni 29,0 % povr ine krajevne
skupnosti. Vse gozdne povr ine so v zasebni lasti (Gozdnogospodarski na rt..., 2004).
Posamezno kme ko gospodarstvo v povpre ju obdeluje 4,5 ha kmetijske zemlje, po podatkih
katastra pa 7,7 ha kmetijske zemlje (Strategija…, 2001; Dokumentacija KSS).
Z vidika sonaravnega regionalnega razvoja lahko pestrost zemlji kih kategorij in majhnost
kmetij na Bizeljskem izpostavimo kot prednost, saj se na ta na in pove uje biotska in
pokrajinska raznovrstnost obmo ja. Kmetje bodo svoje majhne kmetije primorani obdelovati
po sonaravnih na elih (npr. bio-kmetovanje), saj bo le taka pridelava vsaj nekoliko donosna
in je dejansko tudi edina mo na v opisanih razmerah.

Slika 6: Vinogradi v okolici Sv. Vida.
Foto: Nata a ekoranja, 2005.
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5.1.5. PRST IN NJENO OBREMENJEVANJE
Na Bizeljskem se niso opravljale nobene meritve oz. analize za ugotavljanje onesna enosti
prsti, zato lahko na njeno kakovost sklepamo posredno.
Zaradi intenzivnega vinogradni tva in sadjarstva so v prsti zaradi uporabe za itnih sredstev
mo ni ostanki bakra. Za zmanj evanje vnosa kemi nih snovi v prst se v zadnjem asu vse bolj
uveljavlja integrirano varstvo rastlin. To je postopek za varstvo kulturnih rastlin, ki uporablja
vse med seboj smiselno usklajene in razpolo ljive tehnike in metode, da bi kodljive
organizme obdr ali pod pragom gospodarske kode. Prednost se daje zavestni uporabi
naravnih omejitvenih dejavnikov, kemi no varstvo rastlin pa je le eden od sestavnih delov.
Integrirano varstvo rastlin zahteva natan no poznavanje (Povzetek…, 2002):
• Na ina ivljenja, razmno evanje in irjenje kodljivih organizmov, koristnih ivali in
indiferentnih organizmov.
• Lastnosti gojenja rastline in njene reakcije na gojitvene ukrepe.
•
inek kemi nih fitofarmacevtskih sredstev na kodljive organizme in koristne ivali.
• Velikost praga gospodarske kode in njene spremembe z bioti nimi, poljedelskimi in
gospodarskimi vplivi.
Prst pod vinogradi je v vsakem primeru prerigolana, s imer se prvotna struktura prsti precej
spremeni. eprav se ob rigolanju naravni horizonti preme ajo in so lastnosti antropogenih
prerigolanih prsti dokaj homogenizirane, ima na lastnosti e vedno mo an vpliv mati ne
osnove (Nemani , 2004).
Z uvajanjem nitratne direktive se mora vse gnojenje na kmetijskih povr inah izvajati na
osnovi analize prsti in po gnojilnih na rtih. Nitratna direktiva dolo a ravnanje z ivalskimi
gnojili. Zakonodaja omejuje letno koli ino du ika do 170 kg na ha do 2,5 glave velike ivine
pre vekovalcev in 2 glavi velike ivine pra ev ali perutnine. Kmetija mora imeti dovolj nje
kapacitete za skladi enje ivalskih gnojil za obdobje 6 mesecev, v nasprotnem primeru
morajo manjkajo e zmogljivosti zgraditi oz. dograditi. Skladi ni prostori za gnoj, gnojnico
ali gnojevko morajo biti zgrajeni vodotesno (Bevc, 2004).

5.1.6. DEGRADIRANA OBMO JA
Zardi dolgotrajnej ih intenzivnih pritiskov loveka na okolje so se na posameznih delih
Bizeljskega izoblikovala manj a obmo ja degradacije.
Kot izrazitej o degradirano povr ino lahko izpostavimo peskokop v upjeku, ki pa je zaradi
naselitve pti ev ebelarjev postal zavarovano obmo je znotraj Kozjanskega regijskega parka.
Obseg peskokopa meri pribli no 8-9 ha (Dokumentacija KS Bizeljsko). Na obmo ju
Orli kega hribovja so tevilni delujo i in opu eni kamnolomi. Najve jega izmed njih
upravlja podjetje AGRAD. Poleg vizualno neprivla nih povr inskih izkopov, kamnolomi
obremenjujejo okolje e s hrupom in tresenjem, ki nastaja ob miniranju in odva anju
gramoza. Ker ve ina kamnolomov nima urejene potrebne dokumentacije, ostanejo po
prenehanem izkori anju nesanirani ter tako odprte rane v okolju.
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Slika 7: Peskokop kremen evega peska v upjeku na Bizeljskem.
Foto: Nata a ekoranja, 2004.

5.1.7. GOZD IN NJEGOVO IZKORI

ANJE

Gozdne povr ine na Bizeljskem pokrivajo 1270,96 ha oz. 41 % povr ja krajevne skupnosti
(Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Sklenjene gozdne povr ine se na Bizeljskem nahajajo na Orli kem hribovju. Gozd uspeva tudi
osojnih straneh gri evja. Vsi gozdovi so v zasebni lasti. Po podatkih zavoda za gozdove
zasebna gozdna posest povpre no meri 1,80 ha. Razdrobljena posestna struktura zasebnih
gozdov je eden temeljnih problemov pri gospodarjenju z gozdovi. Steljarjenje v teh gozdovih
izginja, kar pozitivno vpliva na prst in sestoje. Manj a potreba po drveh pa negativno vpliva
na negovanost sestojev (Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Lesna zaloga, ki pove koli ino lesa v nekem gozdu, zna a na prou evanem obmo ju 256,9
m³/ha, letni prirastek je 7,2 m³/ha. Podatki ka ejo, da so ti gozdovi nekoliko nad slovenskim
povpre jem. Od lesne zaloge zna a povpre ni letni posek 13,5 % oz. povpre no 3,9 m³/ha
(Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Preglednica 9: Letni posek gozda v g.e. Pi ece od leta 1992 do 2011.
Obdobje
Letni posek (m³/ha)
Iglavci
Listavci
1992-2001
0,3
1,7
2002-2011*
0,2
3,2
Vir: Gozdnogospodarski na rt…, 2004.
*Opomba: Za prihodnje obdobje je naveden mo ni posek.
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Skupaj
2,1
3,5

Vsi gozdovi na Bizeljskem so zaradi vklju enosti obmo ja v KRP opredeljeni kot gozdovi s
posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni. Na celotni povr ini je
v skladu s Pravilnikom o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih na rtih funkcija varovanja
naravne dedi ine na drugi stopnji. Na severnem obrobju Bizeljskega se nahaja gozdni
rezervat Kun perk, v katerem gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni (Gozdnogospodarski
na rt…, 2004).
Pomen gozdov na Bizeljskem ( ampa, 1997):
- prepre ujejo erozijo, plazove in poplave,
- skrbijo za ist zrak,
- varujejo kra ke vodonosnike pod njimi,
- bla ijo klimatske ekstreme,
- so rastlinski in ivalski biotopi,
- slu ijo oddihu in rekreaciji,
- skrbijo za rast lesa in gospodarsko izkori anje in
- slu ijo raziskovanju in prou evanju.
Gozdovi na Bizeljskem imajo naslednje prioritetne funkcije (Gozdnogospodarski na rt…,
2004): ekolo ke (biotopska, varovalna, hidrolo ka, klimatska), socialne (rekreacija, turizem,
pou na, raziskovalna), funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravne
dedi ine, funkcija varovanja kulturne dedi ine ter lesnoproizvodna funkcija (karta 5).
Predalpski hriboviti svet Orlice je opredeljen kot ekolo ko pomembno obmo je (EPO).
Prete no gre za gospodarske gozdove namenjene se nji in neposredni uporabi lesne mase.
Potrebno bi bilo bistveno okrepiti socialno in ekolo ko funkcijo gozdov ter gojiti naravoslovni
in ustveni turizem (razgledi a, sprehajalne in u ne poti) (Zidar, 2005).
V skladu z Uredbo o posebnih varstvenih obmo jih le i celoten kompleks orli kih gozdov v
potencialnem obmo ju Natura 2000 (Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Na posameznih delih Orlice uspeva tudi gozd na ekstremnih rasti ih (Vrhovnica, Gra inski
vrh, pobo ja Kun perka nad Ore jim). Glavne zna ilnosti teh rasti so: zelo strma prisojna
pobo ja s prejete veliko son ne radiacije, plitva skeletna prst, izrazito toploljubna vegetacija
in pijana drevesa. Glavnino drevesnega sestoja predstavljajo: hrast cer in graden, mali jesen,
maklen, rni gaber, lipa, lipovec. Na terenu nam je uspelo opaziti tudi hrast puhavec. Z vidika
gospodarskega izkori anja lesne mase so ti gozdovi neprimerni, je pa zato neprecenljiva
njihova varovalna vloga, saj e tako skromno prst varujejo pred erozijo.
Z namenom pridobiti im hitreje im ve lesne mase so posamezniki posku ali saditi iglavce,
predvsem smreke, v prostor, ki ni njihovo naravno rasti e. Izkazalo se je, da tak en na in
pogozdovanja ni primeren. Kot posledice so se pokazale razne bolezni in
elke, ki napadajo
in ob irajo drevesa, katera nimajo pravih obrambnih mehanizmov, saj rastejo v tujem okolju
in se le s te avo prilagajajo. Tudi mo nej i veter, obilnej i sneg in ob asni led jih dostikrat
po kodujejo (Gozdna pot Pi ece, 1993).
Zaradi gospodarskega izkori anja lesa so v Orli kem hribovju na novo nastale tevilne
gozdne poti. Zaradi trde karbonatne podlage je potrebno marsikje izvesti miniranje, da bi
imela gozdna vleka dovolj blag nagib za varno spravilo lesa iz gozda. Ob nalivih de ja prihaja
do spiranja nasipanega gramoza in po kodb na gozdni cesti. Mnogokrat zasebniki po
prenehanem izkori anju dolo ene gozdne povr ine gozdne poti opustijo in prenehajo
vzdr evati.
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Les iz bizeljskih gozdov se prete no uporablja kot hlodovina za nadaljnjo predelavo. Redki
posamezniki les izkori ajo tudi kot biomaso za kurjavo. Za ta na in ogrevanja se odlo ajo
predvsem starej i ljudje in dru ine, pri katerih vsaj en lan ni v slu bi. Zaradi sodobnega
na ina ivljenja (slu ba, celodnevna odsotnost od doma) si ve ina dru in bivalne prostore
ogreva s pomo jo kurilnega olja ali plina. S sonaravnostjo se poudarja energetski sistem,
katerega osnova bi bili obnovljivi energijski viri. Ravno biomasa je po na em mnenju na
Bizeljskem obnovljivi energijski vir, ki je premalo izkori en in bi mu v prihodnosti veljalo
nameniti ve jo pozornost.
Pri gospodarjenju v bizeljskih gozdovih bi bilo v bodo e potrebno upo tevati ve na el
(Gozdna pot Pi ece, 1993, Spletna stran Zavoda za gozdove Slovenije):
- Na elo trajnosti (ohranjati gozd v tak nem stanju, da se lahko sam nemoteno obnavlja in
razvija oz. zagotavljati trajen obstoj gozda in njegovih funkcij).
- Na elo nege (negovati gozdove od najmlaj ih faz do najstarej ih).
- Na elo sonaravnega gospodarjenja (pri gospodarjenju upo tevati dane razmere na
mikrolokacijah in jim prilagajati posege ter upo tevatii vse posebnosti gozdov ali
posameznih dreves in v gozdu ohranjati biotsko raznovrstnost ).
- Na elo odgovornosti in gospodarnosti (prevzemanje odgovornosti za posege v gozd in za
vse nastale posledice ter posekani les izkoristiti v im ve ji mo ni meri).
- Na elo mnogonamenskosti (gospodarjenje in raba gozdov, prilagojena ekolo kim,
socialnim in proizvodnim funkcijam gozda).
Seveda je za upo tevanje zgoraj navedenih na el v zasebnih gozdovih potrebna ve ja
osve enost in izobra enost kmetov-izkori evalcev gozdov, ki bi morali zadostno poznati
razmerja v naravi. Potrebno je narediti vse za ohranjanje gozdov in skupaj z ostalimi
ekosistemi v okolju vzdr evati ravnovesje.
Trajnost ekolo kih in socialnih funkcij je na obravnavanem obmo ju dobro zagotovljena, saj
prevladujejo ohranjeni naravni gozdovi. V prihodnje bodo za ve je zagotavljanje sonaravnosti
potrebni le e nekateri konkretni ukrepi za dodatno okrepitev posameznih funkcij
(Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Cilji za sonaravno gospodarjenje z gozdovi na Bizeljskem in
(Gozdnogospodarski na rt…, 2004):

njegovi okolici

•

ohranjati naravni stabilni in vitalni ve namenski gozd,

•

pove ati lesno zalogo in kvalitetne sestoje,

•

pove ati izkori enost rasti ,

•

vzdr evati uravnote eno razmerje razvojnih faz ter zagotavljati trajnost vseh funkcij
gozda,

•

ohranjati pestrost gozdov in zavarovanih habitatov redkih rastlinskih in ivalskih vrst,

•

vzdr evati usklajen stale divjadi,

•

ozave ati lastnike gozdov in javnost o nujnosti strokovnega ukrepanja v gozdovih ter
intenzivno sodelovati z vsemi uporabniki gozdnega prostora.

K tem ciljem bi lahko dodali e ve je ozave anje lastnikov gozdov o pomenu in uporabi
biomase za ogrevanje.
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Karta 5: Funkcije gozdov na Bizeljskem.
Vir: Gozdnogospodarski na rt…, 2004.
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5.1.8. MINERALNE SUROVINE IN IZKORI

ANJE

Geolo ke razmere na Bizeljskem narekujejo, da je tu malo mineralnih surovin. V gospodarske
namene se izkori ajo apnenec, dolomit in pesek. Za pridobivanje vseh treh surovin so
zna ilni povr inski kopi.
Apnenec in dolomit kopljejo v tevilnih kamnolomih v Orli kem hribovju. Legalni kamnolom
ima le podjetje AGRAD, ki je za kopanje gramoza dobilo koncesijo od dr ave v soglasju s
krajevno skupnostjo. Izvajalec odvaja del sredstev v dr avni prora un, iz katerega se jih okoli
50% vra a nazaj v ob inski prora un, od tu pa naj bi bila sredstva predvidoma namenjena
krajevni skupnosti. Gramoz iz omenjenega kamnoloma se je v letu 2004 odva al kot podlaga
za traso nove avtoceste Ljubljana – Obre je (Ustni vir: ekoranja Silva).
Vsi ostali kamnolomi na Bizeljskem nimajo urejene legalne dokumentacije za delovanje,
zaradi tega je ote ko ena tudi sanacija teh degradiranih povr in. Gramoz iz kamnolomov se
uporablja v gradbene namene in za posip makadamskih cest.
Drug mineralni vir na Bizeljskem je pesek, ki vsebuje primesi elezovih hidroksidov in
kremena. Poleg velikega peskokopa v upjeku je e nekaj manj ih izkopov peska po gri evju.
Pesek se lokalno izkori a kot gradbeni material (Ani , Juri a, 1985). Do nedavnega je
peskokop v upjeku upravljalo podjetje Opekarna rudnik Bre ice in ga izkori alo v lastne
namene. Peskokop danes z e izdelanim projektom aka na sanacijo, saj predstavlja veliko
degradirano povr ino na Bizeljskem in kvari vizualno podobo obmo ja. Omenjeni peskokop
pa je sredi 80-ih let dobil velik ekolo ki pomen, saj v stenah kremen evega peska redno
gnezdi kolonija redkega pri a ebelarja.
5.1.9. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
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Biotska raznovrstnost obsega genetsko, vrstno in ekosistemsko raznovrstnost. Pomeni
variacije med osebki in med populacijami znotraj vrst, raznolikost vrst, razli ne tipe rastlin,
ivali in drugih oblik ivljenja znotraj regij, raznolikost zdru b ali ekosistemov ter
raznolikost habitatov znotraj obmo ij. Biotska pestrost je ena izmed temeljev ohranjanja
dinami nega ravnovesja v biosferi, kot tudi biolo ki naravni vir lovekove eksistence in
estetskega u itka (Plut, 1998).
Iz fitogeografske in zoogeografske delitve Slovenije je razvidno, da se Kozjanski regijski
park, katerega del je tudi Bizeljsko, nahaja na sti
u (prese
u) razli nih obmo ij, ki
bistveno dolo ajo biodiverziteto zavarovanega obmo ja. Po fitogeografski delitvi sega
severozahodni del v predalpsko tajersko-koro ko okro je, vzhodni in ju ni predeli
(Obsotelje, severni del Bre ko-kr ke kotline) v subpanonsko bizeljsko-kr ko okro je. Po
zoogeografski delitvi Slovenije pripada ravninsko Obsotelje subpanonski regiji, hriboviti in
gri evnati predeli Kozjanskega regijskega parka pa predalpski regiji (Zidar, 2005).
Na obmo ju Bizeljskega se nahajajo naslednji ekosistemi (Zidar, 2005, str. 48, 49):
- gozdni ekosistemi (strnjeni bukovi gozdovi na Orlici),
- sladkovodni ekosistemi (vodotoki in pore ja Sotle),
- ekosistemi ekstenzivnih (vla nih, suhih) travnikov,
- agrarni (kmetijski) ekosistemi, ki se delijo na:
⇒ degradirani agroekosistemi (intenzivne njivske in travni ke povr ine ter vinogradi in
sadovnjaki),
⇒ sonaravni agroekosistemi (visokodebelni travni ki sadovnjaki in ekstenzivna travi a).

Slika 8: Visokodebelni sadovnjak jabolk na Bizeljskem.
Foto: Nata a ekoranja, 2002.

V Evropski uniji sta na podro ju okoljevarstva nastala dva predpisa, ki ju imenujemo
Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih. Predpisa predstavljata podlago za oblikovanje
evropskega ekolo kega omre ja, imenovanega »Natura 2000.« Vanj so vklju ena obmo ja, ki
so pomembna za ohranjanje ogro enih rastlinskih in ivalskih vrst (zgibanka: Kozjanski
park…, 2002). Na obmo ju Bizeljskega so pod obmo je Nature 2000 vklju ena Orlica
(ohranjeni bukovi gozdovi so mdr. ivljenjski prostor velikega skovika in alpskega kozli ka)
in obsotelska mokri a (bogato raznovrstno ornitolo ko obmo je) (Zidar, 2005).
Natura 2000 predstavlja za lokalno prebivalstvo izziv in prilo nost za utrjevanje obstoje ih in
oblikovanje novih na inov trajnostnega gospodarjenja (zgibanka: Kozjanski park…, 2002).
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Poleg bogate flore je za Bizeljsko zna ilna tudi zelo raznolika favna. Na izbranem obmo ju se
po ocenah Lovske dru ine Bizeljsko nahaja od 250 do 300 osebkov srn in srnjakov. Zelo je
raz irjena lisica. Posami no sta prisotna
e divji zajec in jazbec. V Obsotelju in dolini
Dramlje so ve je populacije fazanov in divjih rac (raca mlakarica). To obmo je je tudi
bivali e kune belice. V gozdovih Orli kega hribovja mdr. prebivajo kune zlatice ter redni in
prehodni divji pra i. Opa eni so bili tudi posamezni primerki gamsov in jelenov (redni in
prehodni) ter divje ma ke (ustni vir: Kelher Franc).
Lovska dru ina Bizeljsko upravlja z obmo jem velikim 3236 ha, od tega lovna povr ina zna a
2829 ha (Gozdnogospodarski na rt…, 2004).
Ukrepi za izbolj evanje ivljenjskih razmer prosto ive ih ivali in ohranjanje biotske
raznovrstnosti na ir em obmo ju Bizeljskega (Gozdnogospodarski na rt…, 2004):
•

Vzdr evanje grmi je koristno so za vzdr evanje naravne biotske pestrosti krajine.
Smiselno je zagotavljanje prostorske razporeditve grmi . Njihov pomen je najve ji v
kmetijski krajini (gri evje in ravnina ob Sotli).

•

Vzdr evanje in izdelava vodnih virov v gozdu: po strugah vodotokov je prepovedano
graditi gozdne vlake. Po njih je prepovedano tudi vsakr no vla enje lesa ali vo nja s
traktorjem.

•

Sajenje in vzdr evanje plodonosnega drevja in grmovja je nujno za pestre prehranske
mo nosti v gozdnati krajini. Zagotoviti prostorsko porazdelitev sajenja plodonosnih
vrst.

•

Ohranjanje biotopske funkcije – zato
ogro enih ivalskih vrst. Vse proizvodne
aktivnosti, ki bi s hrupom in nemirom lahko motile razmno evalni ivljenjski ritem
teh vrst, je potrebno prilagoditi.

•

Ko nja pa nikov in travnikov zagotavlja pogoje za biotsko pestrost gozdnate krajine
e posebej v vi jih legah).

Ohranjanje kulturne krajine je nelo ljivo povezano z ohranjanjem dejavnosti, ki jo je
oblikovala ter z ohranjanjem naravnega ravnovesja. Le ekosistemi z veliko biotsko pestrostjo
zagotavljajo stabilno osnovo za ohranjanje naravnih procesov, ki so temeljni za pre ivetje
(Simi , 1999).
Sonaravni razvoj pomeni ohranjati naravo in zmogljivosti okolja ter jih z uveljavljanjem
ekolo ke funkcije izbolj evati in pove evati (Zidar, 2005).

5.1.10. ZAVAROVANA OBMO JA
Celotno obmo je KS Bizeljsko razen skrajnega ju nega dela (naselje Dramlja) je vklju eno v
Kozjanski regijski park. Obmo je ima bogato in raznovrstno naravno in kulturno dedi ino,
saj se tu stikajo tri reliefne enote (Predalpsko hribovje, gri evje in Panonska ni ina).
Naravna in kulturna dedi ina, kakor jo dojemamo v sodobni dru bi, je produkt naravnih in
dru benih procesov iz preteklih obdobij. Merila za razvr anja naravnih in antropogenih
odtisov v sistem ohranjanja in varstva narave so postala redkost, ogro enost, enkratnost in
vrhunskost. Parki so na svojih obmo jih eden izmed razpolo ljivih mehanizmov za doseganje
ciljev ohranjanja in varstva naravne in kulturne dedi ine (Zidar, 2005).
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Kozjanski regijski park je pravni naslednik Spominskega parka Treb e, ki je obstajal in
deloval od leta 1981 do leta 1999, ko je bil z Zakonom o ohranjanju narave ustanovljen oz.
razgla en Kozjanski regijski park (Zidar, 2005).
»Kozjanski regijski park se je v ve kot tridesetletnem procesu artikuliral kot instrument
integralnega varstva in kot prilo nost za implementacijo trajnostnega, to je sonaravnega in
kultiviranega (eti nega) razvoja«, je zatrdil Zidar (2005, str. 19).
Franci Zidar meni (2005, str. 4): »Varovanje narave zaradi nje same ni potrebno, tudi
varovanje kulturne dedi ine v izvirni podobi in namenu ni potrebno. V primeru, da to
po nemo, so u inki glede na materialni in intelektualni vlo ek skromni. U inkovitost
integralnega varstva je mogo e pri akovati ele takrat, ko postane sestavina paradigme
sonaravnega razvoja kot temeljne prilo nosti e bolj pa civilizacijske naloge 21. stoletja.
Parki so potencialni poligoni za implementacijo na el holisti ne etike, ki predpostavlja
varstveno in razvojno uravnote enost ekologije, ekonomije in etike.«
Naravne vrednote so po Zakonu o ohranjanju narave del naravne dedi ine. Kot naravne
vrednote so poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drugi vredni
pojavi, sestavine oz. deli ive ali ne ive narave, naravno obmo je ali del naravnega obmo ja,
ekosistem, krajina ali oblikovana narava (Zidar, 2005).
Znameniti naravni pojavi na Bizeljskem:
• Nuje ev hrast,
• lipa v Ore ju,
• ebelar,
• rasti e mo virske logarice
• irokolistna in bode a lobodika
• rasti e bavarske popkorese
• kra ki pojavi na Orlici (vrta e, brezna, vhodi v manj e kra ke jame, mikrokra ki
pojavi)
• skalni osamelci na ju nih pobo jih Kun perka
• soteska Dramlje,
• stene pe enjaka,
• meandri Sotle z obre ji,
• obsotelska mokri a,
• suhi travniki
• upnijska lipa,
• stara sadna drevesa,
• orli ki gozdovi
• dolina ribnikov in vla ni grabni s tevilnimi vodnimi izviri
• rak jel evec,
• torklje, aplje ob Sotli
Znotraj obravnavanega obmo ja je posebne za ite dele no:
v
Gnezdi e izjemno redkega pti a ebelarja (Merops apiaster), ki redno gnezdi v
stenah peskokopa v upjeku na Bizeljskem. Kolonija, ki je najve ja v Sloveniji, teje od 15
do 50 parov ptic. Prehranjuje se z vsemi vrstami
elk, ki jih lovi med letom v zraku. Velik
je od 27 do 29 cm, razpon ez krila pa ima od 44 do 49 cm. ebelarji na Bizeljsko priletijo
sredi maja. Nakar si v pe enih stenah izkopljejo 1-2 m dolge gnezdilne rove. Peskokop
za nejo zapu ati e avgusta, ko se odpravljajo na prezimovanje v ekvatorialno in ju no
Afriko. Gnezdi e si je mogo e ogledati s primerne oddaljenosti z lesene ornitolo ke
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opazovalnice. ebelar je uvr en na Rde i seznam ogro enih ptic Slovenije (Hudoklin, 1999;
Or ani , 2002).
v
Nuje ev hrast v Gregovcah je zavarovan kot naravni spomenik in je najdebelej i hrast
v Sloveniji. Njegovo deblo v prsnem obsegu meri 760 cm, visok je 27 m, kro nja pa je pred
sanacijo obsegala okoli 50 m (Hudoklin, 1999).
v
Lipa v Bizeljski vasi je najdebelej a lipa v Posavju. S svojim prsnim obsegom 720 cm
se uvr a v skupino najdebelej ih slovenskih lip in je na seznamu najpomembnej e naravne
dedi ine Slovenije (Hudoklin, 1999).
Po mnenju Katje Vintar (2002, str. 27) je za zavarovana obmo ja v bodo e potrebno:
»Oblikovati celostne programe, da bodo dejansko slu ila svojemu namenu. Za obravnavano
obmo je je zna ilna velika biotska raznovrstnost, saj le ijo na stiku subpanonskega,
predalpskega in dinarskega sveta. V Kozjanskem parku je veliko gozda, ima raznovrstne prsti,
vla ne ekotope ter del kra kega podzemlja. Na to naravno dedi ino pa negativno vplivajo
pritiski kmetijstva, irjenja urbanizacije, infrastrukture in izsu evanja mokri .«
Ker gre pri Kozjanskem regijskem parku za obmo je s posebnimi nameni in cilji (varstvo in
razvoj) je ohranjanje biotske raznovrstnosti pogojeno z biolo ko zmogljivostjo ekosistemov.
Ohranjanje in pove evanje biolo ke zmogljivosti ekosistemov na parkovni ravni je
strate kega varstveno-razvojnega pomena in ga je ob implementaciji temeljnih na el
sonaravnega razvoja na obmo ju Kozjanskega regijskega parka potrebno usmerjati z
ustreznimi ukrepi (Zidar, 2005, str. 49):
- Proizvodnja in pove evanje proizvodnje v kmetijskih ekosistemih v obliko »modernega
eko-kmetijstva« s pove evnjem dele a avtohtonih ivalskih in rastlinskih vrst
(tradicionalna sadna drevesa, tajerska koko ).
- Pove evanje socialnih funkcij gozda, vode in z novim vrednotenjem ohranjanja genov
(drevesnice, selekcija).
- Novo vrednotenje storitev ekosistemov (storitve okolja, zaloga naravnega kapitala).
5.1.11. BIVALNO OKOLJE IN NJEGOVA KVALITETA
ivljenjska raven pove o ivljenjskih razmerah prebivalstva v dolo enem asovnem obdobju
na dolo enem obmo ju oz. o pogojih za zadovoljevanje njihovih ivljenjskih potreb (Krevs,
2001).
Po ugotovitvah dr. Marka Krevsa (2001, str. 112, 113) je obmo je KS Bizeljsko pode elsko
obmo je s prete no neugodnimi ivljenjskimi razmerami, a z neonesna enim bivalnim
okoljem. Neugodne so razmere z vidika stanovanj, izobra evanja, oskrbe, prometa, storitev,
zaposlitve in prosto asnih dejavnosti.
Zaradi bolj e prometne infrastrukture, vsaj delne komunalne opremljenosti, mo nosti
dodatnega zaslu ka ipd. so se ivljenjski pogoji konec 20. stol. glede na poprej izbolj ali.
Parkovni potenciali so ob primernih varstveno-razvojnih spodbudah lokalnih skupnosti in EU
zanimivi in prilo nost za dvig kvalitete ivljenja prebivalstva znotraj parka. Vizija parka je
formiranje in tr enje novih produktov in storitev kot sestavin sonaravnega razvoja (Zidar,
2005).
Na ivljenjske pogoje obmejnega prebivalstva bolj kot obmejnost vpliva urbaniziranost,
bli ina gospodarsko razvitih sredi , razvitost ir ega obmo ja in tudi razmere na hrva ki
strani meje (Krevs, 2001).
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5.2.

POSELITEV

Ugodne naravne danosti so omogo ale, zgodnjo poselitev obravnavanega obmo ja.
Prazgodovinske naselbine so nastale v kameni in elezni dobi na hribu sv. Marjete nad
Ore jem (Zidar, 2005). Obmo je Bizeljskega je e v rimskih asih imelo pomembno obmejno
lego, saj je na Sotli potekala meja med rimskima provincama Norik in Panonija. Tedaj je ez
to obmo je potekala prometna pot, ki je povezovala Neviodunum in Petovio. Ob Sotli je v 3.
ali 4. stol po Kr. stala rimska villa rustica imenovana Trojna. Slovani, ki so se naseljevali v 5.
in 6. stol., so iz varnostnih razlogov poseljevali bolj gri evnat in hribovit svet ter tam v
zaplatah kr ili gozd. Z uvajanjem fevdalnih odnosov je v 11. stol. ozemlje dana njega
Bizeljskega postalo fevd Heme Bre e-Sel ke. V 12. in 13. stol je potekala mo na naselitev
oz. kolonizacija. Pri elo se je postopno kr enje gozdnih povr in. Fevdalci so naseljevali
oboro ene hlapce, obrtnike in druge podlo nike, ki so polagali temelje novih vasi. Obmo je
Bizeljskega se za ne imenovati Wisell. V 14. stol. so zaradi gospodarske krize nastale tevilne
pustote in opustele vasi. Leta 1515 in 1573 sta obmo je zajela dva velika kme ka upora.
Prebivalstvo pa je trpelo tudi zaradi stalnih tur kih vpadov. Z odpravo podlo ni tva 1848 se je
podro je Bizeljskega v upravnem in gospodarskem oziru vsebolj povezovalo z Bre icami.
iriti se za ne tudi gospodarska povezava s hrva kim Zagrebom (Kostevc, 1976). Po drugi
svetovni vojni je obmo je postalo eksisten no odvisno od bli njih urbanih sredi in centrov
zaposlitve, v katera se je prebivalstvo sprva izseljevalo, pozneje pa za elo dnevno migrirati.
5.2.1. NASELJA
Naravni in dru beni dejavniki so narekovali, da na Bizeljskem prevladuje razpr en tip
poselitve. Prebivalstvo ivi v 12 naseljih. Leta 2002 je gostota poselitve zna ala 57,4
preb./km², kar je precej pod slovenskim povpre jem. Prevladujo a oblika poselitve so
razlo ena naselja in zaselki po gri evju (karta 6). Posamezne strnjene vasi so na ravnini ob
reki Sotli. Orli ko hribovje je redkeje poseljeno, saj je poselitev osredoto ena le na nekaterih
samotnih kmetijah. Neposeljeni ostajajo ozki vla ni zgornji deli dolin med gri i, t.i. grabni.
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Sredi no in obenem tudi najve je naselje s 666 prebivalci leta 2002 (SURS, 2002) je naselje
Bizeljsko.
V dolinskem in ravninskem svetu (Bre ice) se je izoblikovalo obmo je urbanizacije. V
hribovitem, gri evnatem in obmejnem obmo ju (Bizeljsko) pa je nastalo demografsko
ogro eno obmo je s stalnim nazadovanjem tevila prebivalcev (Klemen , 2002).
Med urbaniziranimi in perifernimi nerazvitimi obmo ji pa so ostala nekatera t.i. prehodna
obmo ja, ve inoma manj ih centralnih krajev (naselje Bizeljsko), kjer se med njihovimi bolj
ali manj urbaniziranimi gravitacijskimi zaledji e vedno nahajajo neurbanizirana obmo ja z
ve jim ali manj im dele em agrarnega prebivalstva, prete no e vedno odvisnega od
kmetijstva (Klemen , 2002). KS Bizeljsko je torej obse nej e agrarno obmo je okoli
manj ega urbaniziranega centralnega naselja Bizeljsko.
V Sloveniji so se pode elska obmo ja urbanizirala v pribli no 40 letih. V tem asu je dele
kme kega prebivalstva upadel s pribli no 50% na okrog 5%. Policentri ni regionalni razvoj je
bil eden glavnih dejavnikov irjenja urbanizacije na pode elje. K temu so pripomogli e:
industrializacija, razvoj terciarnih in kvartarnih dejavnosti, razvoj prometne infrastrukture,
hitra motorizacija in s tem pojav dnevnih migrantov ter irjenje uslu nostnih in proizvodnih
obrti na pode elje (Klemen , 2002).
Glavna zna ilnost podobe urbane pode elske pokrajine je, da je prebivalstvo, ki se je
zaposlilo v neagrarnih dejavnostih, pove ini obdr alo svojo zemljo in jo marsikje e danes
obdeluje. Posledica tega razvoja je bil nastanek t.i. polkme kih obratov oz. delavsko-kme kih
dru in (Klemen , 2002).
Pri opu anju kmetijskih povr in gre za dva procesa, in sicer: ozelenjevanje (zamenjava
kmetijskih povr in za travnike, pa nike) in ogozdovanje (zara anje z gozdom). Opu anje
zemlje (prelog) se pojavlja tudi na nekaterih ravninskih in za kmetijstvo ugodnih obmo jih
(npr. na ravnini ob Sotli) (Klemen , 2002).
Privla no bivalno okolje je pogojevalo, da so na Bizeljskem, predvsem sredi vinogradov
nastale tevilne po itni ke hi ice. V zadnjem desetletju je mogo e opaziti pojav, da se
upokojenci, nekdanji »vikenda i«, za stalno naseljujejo v svoje po itni ke hi ice. Imetniki
po itni kih hi ic so predvsem odseljeni doma ini in ljudje iz bli njih (npr. Bre ice) in
oddaljenih urbanih sredi (Novo mesto, Celje, Ljubljana idr.). Svoje po itni ke hi ice v
bizeljskih goricah imajo tudi posamezni dr avljani Republike Hrva ke.
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Slika 9: Suburbanizirano naselje Bizeljsko.
Foto: Nata a ekoranja, 2005.

Slika 10: Razlo ena naselja po gri evju.
Foto: Nata a ekoranja, 2005.
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Karta 6: Tipi naselij na Bizeljskem.

Merilo: 1 : 50.000.
Vir podlage: Atlas Slovenije,
1985, str. 136, 156
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5.2.2. GIBANJE PREBIVALSTVA
Z demografskega vidika je za KS Bizeljsko v zadnjih devetdesetih letih o itno upadanje
tevila prebivalstva, ki je e posebej izrazito v zadnjih petdesetih letih.
Gibanje t. prebivalstva bi lahko glede na rast, upadanje oz. stagnacijo od prvega popisa leta
1869 do zadnjega leta 2002 razdelili v tri faze, in sicer: prva faza rasti in vi ka tevila
prebivalstva v obdobju od 1869 do 1910, druga faza je faza stagnacije in po asnega upadanja
t. prebivalstva v asu od 1911 do 1953 in zadnja-tretja faza je faza hitrega upadanja
prebivalstva od leta 1954 do 2002.
Preglednica 10: t. preb. v KS Bizeljsko ob posameznih popisih in veri ni indeksi.
Popis
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1931
1948
t. preb.
3157
3313
3318
3628
3710
3451
3313
3157
Veri ni
indeks

105

100

109

102

93

96

95

1953
3126
99

1961
1971
1981
1991
2002
2802
2471
2201
1945
1748
90
88
89
88
88
Vir: Definitivni…, 1932; Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Leksikon…, 1904; SURS, 2002.
Grafikon 4: Gibanje t. prebivalcev v KS Bizeljsko.
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Vir: Definitivni…, 1932; Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Leksikon…, 1904; SURS, 2002.
V asu od prvega popisa 1869 do popisa 1910, ko tevilo prebivalstva dose e vi ek (3710
preb.), je prebivalstvo naraslo za 18%. V tem obdobju gre za po asno nara anje z vmesno
stagnacijo tevila prebivalstva. Okoli leta 1880 za tedanje razmere cveto e bizeljsko
vinogradni tvo in prodajo vina prekine pojav trtne u i, ki uni i prakti no vse vinograde.
Pojavi se gospodarska kriza, saj vinogradnikom izostane edini dohodek. Standard pade in to
se odra a tudi v stagnaciji t. prebivalstva. Kljub pomanjkanju ni pri lo do ve jih izseljevanj,
ampak je od leta 1891 t. prebivalcev za elo ponovno nara ati. S cepljenjem trt na ameri ki
podlagi, ki ne daje samo odpornej e trte, temve tudi kvalitetnej e grozdje in vino, si je
bizeljsko vinogradni tvo ponovno opomoglo. Kmetje so si dodaten zaslu ek za eli
zagotavljati tudi z lupljenjem sliv oz. pridelovanjem prinel. Vinogradniki so lahko zaradi
relativno visokih dohodkov pre ivljali vse dru inske lane. Obdelovanje zemlje na
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tradicionalen na in je zahtevalo veliko delovne sile, zato v tem obdobju ni prihajalo do
omembe vrednih izseljevanj (Kostevc, 1976; Po kar, 1982).
V obdobju od 1911 do 1953 se je tevilo prebivalcev za elo po asi zmanj evati s
posameznimi vmesnimi stagnacijami. t. prebivalcev se je v omenjenem obdobju zmanj alo
za 16%. Kmalu po letu 1910 so se na Bizeljskem za ele kazati prve posledice agrarne
prenaseljenosti, zato je tik pred prvo svetovno vojno zna ilno izseljevanje v Belgijo (rudni ko
delo) in deloma izseljevanje v Ameriko. Do neke mere so se izseljevali tudi v Celje, Maribor
in Zagreb. To so bila predvsem kme ka dekleta, ki so se v mestih zaposlile kot gospodinjske
pomo nice, varu ke ipd. (Kokole. 1956). Prva svetovna vojna obravnavanega obmo ja ni
neposredno prizadela, a vendar je pomanjkanje mo ke delovne sile vplivalo na gospodarsko
mo in s tem povzro ilo rev ino in nezadovoljstvo. Bitk na frontah se je udele ilo 875
Bizeljancev, od tega je vojna terjala 117 ivljenj ( upnijska kronika). Po vojni je znaten del
prebivalstva absorbiral rudnik v Senovem in tovarna celuloze v Vidmu. Prebivalci so se
ukvarjali ve inoma z vinogradni tvom, ki sta ga dopolnjevala ivinoreja in poljedelstvo. Ob
gospodarski krizi v Kraljevini Jugoslaviji je na Bizeljskem zastala prodaja vina. Prihajalo je
do zadol evanj in propadanj kmetij. Nekateri kmetje so se za eli kot dnevni migranti voziti na
delo v Zagreb ali pa se tam celo za stalno naselili. Posavje med vojnama ni nudilo ve jih
mo nosti za zaposlitev, saj je bilo kljub eleznici malo udele eno v industrializaciji, hkrati pa
v regiji ni bilo ve jega prevladujo ega urbanega sredi a (Melik, 1959). Druga svetovna
vojna je Bizeljsko zaradi obmejne lege v nem kem rajhu zelo prizadela, saj je bilo 3011
Bizeljancev izseljenih v Nem ijo. Na izpraznjeno obmo je pa so bili naseljeni ko evski in
besarabski Nemci, ki niso znali gospodariti z vinogradi. To je pomenilo veliko uposto enje za
bizeljsko vinogradni tvo in tako so bili izgnanci ob vrnitvi na svoje domove zopet brez
dohodka ( ekoranja, 2005).
Za tretjo fazo, ki zajema obdobje po popisu leta 1953 in traja e danes, je zna ilno hitro
zmanj evanje tevila prebivalstva. Od popisa 1953, ko je na Bizeljskem ivelo 3126 ljudi pa
so zadnjega popisa 2002 (1748 Bizeljancev) se je tevilo prebivalcev zmanj alo za 44%.
Za Bizeljsko je e od nekdaj zna ilna prevladujo a agrarna sestava prebivalstva. Leta 1961 se
je s kmetijstvom ukvarjalo 66% prebivalstva (Slovenija-pokrajine in ljudje, 1998), leta 2002
pa okoli 16% (SURS, 2002). Torej je v tem obdobju lo za mo an proces deagrarizacije. Po
drugi svetovni vojni so se gospodarsko razvijala bli nja urbana sredi a (Bre ice, Kr ko), ki
so nudila mo nost zaposlitve. Zaradi bolj e mo nosti zaslu ka v industrijskih naseljih se je
kme ko prebivalstvo za elo izseljevati v te kraje zaposlitve pa tudi v ostala bolj razvita
naselja po Sloveniji.
Problem pomanjkanja delovnih mest znotraj krajevne skupnosti je povzro alo izseljevanje
predvsem mlaj ih in izobra enih prebivalcev.
Ve ina mladih je po kon ani osnovni oli nadaljevala z izobra evanjem v srednji oli. Ve ji
del kmetov si je poiskal delo v tovarnah. Delo na kmetiji je postalo dopolnilna dejavnost.
V 60-ih letih 20. stol. so mo ki lani dru in z namenom dvigniti ivljenjski standard
mno no odhajali na sezonska dela v Nem ijo.
Od 50-ih let dalje je bilo za Bizeljsko v okviru tedanje socialisti ne politike zna ilen ivahen
gospodarski razvoj. Zgrajene so bile tevilne nove zgradbe, mostovi preko Sotle, na hrva ki
strani je bila ob Sotli leta 1956 zgrajena elezni ka proga Zagreb-Kumrovec-Grobelno, kar je
Bizeljancem omogo alo e tesnej o navezavo na Zagreb. Modernizirane so bile glavne ceste
in va ke poti. Da bi deloma zaustavili izseljevanje, sta na Bizeljskem za eli obratovati
podjetji Kovina in
ir, ki sta zaposlovali predvsem nekvalificirane delavce. Leta 1975 je
bila zgrajena nova osnovna ola. Kljub tem novostim oz. razvoju se je e veliko mladih
olanih ljudi odlo alo za izselitev v mesta, saj v doma em kraju ni na lo mo nosti za
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zaposlitev (t.i. proces »bega mo ganov«). K temu so pripomogle e nestabilne cene vina,
glavnemu pridelku obmo ja in tedanja nejasna politika do kmetijstva (Kostevc, 1976).
Mehanizacija v kmetijstvu se je ele uveljavljala. Prebivalstvo se je tako izseljevalo v
obmo ja koncentracije prebivalstva, ki so nudile druge, neagrarne vire zaslu ka (Kokole,
1956).
Preglednica 11: Gibanje tevila prebivalstva in indeksi po naseljih v obdobju 1981-2002.
Naselje
t. preb. t.
preb. t. preb. Indeks Indeks
1981
1991
2002
81-91 91-02
Bizeljska vas
91
66
52
73
78
Bizeljsko
663
689
666
104
97
Brezovica
208
111
110
53
99
Bukovje
91
69
63
76
91
Dramlja
97
82
84
86
102
Drenovec
149
127
101
85
80
Gregovce
68
72
74
106
103
Nova vas
74
65
60
88
92
Ore je
281
264
233
94
88
Stara vas
332
293
224
88
76
Vitna vas
100
69
54
69
78
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; SURS, 2002.
tevilo prebivalstva se je v obdobju 1991-2002 najbolj zmanj alo v naseljih Stara vas,
Bizeljska vas in Vitna vas. Nekoliko pove alo se je v naseljih Gregovce in Dramlja. V ostalih
naseljih gre za manj e zmanj anje ali celo stagnacijo tevila prebivalstva.
Iz preglednice je razvidno tudi, da se je tevilo prebivalstva najbolj zmanj alo v majhnih
naseljih, tistih ki so imela leta 1991 pod 100 prebivalcev in tistih, ki le ijo v gri evju in so
bolj oddaljena od prometnic (npr.: Bizeljska vas, Vitna vas). V ve jih naseljih je upad tevila
prebivalstva manj o iten.
Iz primerjave vrednosti indeksov v desetletju 1981-1991 in desetletju 1991-2002 je razvidno,
da se zmanj evanje tevila prebivalstva nekoliko umirja. Vzrok temu lahko pripi emo
manj emu izseljevanju z obmo ja Bizeljskega.
V 80-ih in predvsem v 90-ih letih 20. stol so izbolj anje cestnih povezav (avtobusne linije,
bolj e ceste) in ve ja motorizacija pogojevala nastanek dnevnih migrantov in polkmetov
(Praznik bizeljskih vin, 1997). Obenem pa so se doma e vasi za ele opremljati z osnovno
infrastrukturo, ki omogo a sodoben na in ivljenja tudi na pode elju.
Zmanj evanje tevila prebivalstva v zadnjem desetletju (1991-2002) ni ve posledica
odseljevanja, ampak posledica zmanj anega naravnega prirastka. Le-ta je rezultat
dolgoletnega izseljevanje mladih, saj se je prebivalstvo postaralo, upadla je rodnost in se
pove ala smrtnost.
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Karta 7: Gibanje t. prebivalcev po posameznih naseljih med leti 1981, 1991 in 2002.
Merilo: 1 : 50.000.
Vir podlage: Atlas Slovenije,
1985, str. 136, 156.
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5.2.3. STRUKTURE PREBIVALSTVA
Na Bizeljskem je po zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 ivelo 1748 ljudi (SURS, 2002),
kar predstavlja 7,5% prebivalstva ob ine Bre ice.
Starostna:
Starostna sestava prebivalstva govori o tevilu prebivalcev po dopolnjenih letih, povpre ni
starosti ljudi ter o skupinah prebivalcev po dopolnjenih letih in razmerjih med njimi. Iz nje je
mo razbrati, kako se je prebivalstvo razvijalo v preteklosti in predvidevati prihodnji
demografski razvoj (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Kakor v ve ini pode elskih obmo ij v Sloveniji, je tudi na Bizeljskem starostna struktura
precej neugodna, saj je veliko starega prebivalstva. S primerjavo podatkov treh zaporednih
popisov (1981, 1991 in 2002), lahko ugotovimo, da se starostna struktura e slab a.
Preglednica 12: Primerjava dele ev (%) prebivalcev po starostnih skupinah po naseljih med
popisi 1981, 1991 in 2002.
Naselje
1981
1991
2002*
0-29
30-60 +60
0-29
30-60 +60
0-24
25-65 +65
Bizeljska 34
34
32
36
31
33
21
58
21
vas
Bizeljsko 40
39
21
39
36
25
30
48
22
Brezovica 34
40
25
39
35
26
29
45
26
Bukovje
36
33
31
33
29
38
33
49
17
Dramlja
40
45
14
28
44
28
24
56
20
Drenovec 32
38
30
28
35
38
20
52
28
Ore je
36
37
27
41
35
24
30
56
14
Stara vas 39
39
22
32
41
27
27
54
19
Vitna vas 37
35
28
43
25
32
20
59
20
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Rostohar, 2004; SURS, 2002.
*Opomba: Za popis leta 2002 se razponi starostnih skupin zardi razpolo ljivosti podatkov
nekoliko razlikujejo od prej njih dveh popisov.
V vseh naseljih je v obdobju 1981-2002 dele prebivalstva v starostni skupini 0-29 let (0-24)
upadel. V vseh naseljih je opazen precej en porast dele a ljudi starih od 30 do 60 let (25-65).
V starostni skupini nad 65 let se je dele prebivalstva pove al v naselju Dramlja, v naseljih
Bizeljsko in Brezovica pa je ostal pribli no konstanten.
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Preglednica 13: Povpre na starost prebivalstva leta 2002 po naseljih v KS Bizeljsko.
Naselje
Povpre na
starost
Bizeljska vas 42,6
Bizeljsko
40,6
Brezovica
43,9
Bukovje
39,3
Dramlja
41,1
Gregovce
41,6
Nova vas
44,8
Ore je
40,0
Stara vas
41,7
Vitna vas
42,5
SKUPAJ
41,8
Vir: SURS, 2002.
Pomemben kazalec starostne sestave prebivalstva je tudi povpre na starost prebivalcev, ki jo
prikazuje zgornja preglednica. Leta 2002 je v vseh naseljih prevladovalo prebivalstvo staro
povpre no okoli 40 let (41,8 let).
Preglednica 14: tevilo umrlih v KS Bizeljsko na leto od leta 1988 do 2004.
LETO
T.
UMRLI
H

1988
30

1989
41

1990
39

1991
54

1992
41

1993
42

LETO
T.
UMRLI
H

2000
25

2001
28

2002
25

2003
21

2004
34

Skupaj
600

1994
37

1995
43

1996
39

Vir: Dokumentacija KS Bizeljsko.
Grafikon 5: Gibanje t. umrlih od leta 1988 do 2004 v KS Bizeljsko.
60

t. umrlih

50
40
30
20
10
0
1985

1990

1995

2000

Leta

Vir: Dokumentacija KS Bizeljsko.
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2005

1997
28

1998
36

1999
37

Iz preglednice oz. grafikona je razvidno, da se tevilo umrlih na leto giblje od 21 do 54. V
obdobju 1988-2004 je povpre na smrtnost na leto v KS zna ala 35 oseb. Na leto pa se rodi
(ocena) od 12 do 20 otrok. Pri ujo e tevilke dokazujejo negativen naravni prirastek na
Bizeljskem, ki zna a pribli no (ocena) od –8 do -11‰.
Indeks staranja pove razmerje med prebivalstvom starej im od 65 let in mlaj im od 14 let.
Izra unamo ga tako, da tevilo prebivalstva nad 65 let pomno imo s 100 in delimo s tevilom
prebivalstva starim pod 14 let. Obmo ja z indeksom nad 100 imajo e mo no ostarelo
prebivalstvo, obmo ja z indeksom pod 50 pa nadpovpre no mlado prebivalstvo. Indeks 80
predstavlja t.i. demografski prag, ki pomeni, da e je ta vrednost prese ena, je brez
doseljevanja pri akovati le e zmanj evanje tevila prebivalcev, tudi v primeru, da vsi mladi
ostanejo doma (Geografki atlas Slovenije, 1998; Mala , 1996).
Indeks staranja na obravnavanem obmo ju je zelo neugoden. Leta 1981 je dosegel vrednost
83, leta 1991 vrednost 103 (Rostohar, 2004), ob popisu prebivalstva 2002 pa e kar 139, kar
pomeni, da je na Bizeljskem veliko starega in malo mladega prebivalstva. S tako neugodnim
indeksom lahko v bodo e pri akujemo nadaljnje zmanj evanje tevila prebivalstva.
Staranje prebivalstva pomeni tudi zmanj anje za delo sposobnih ljudi, kar lahko pomeni velik
socialni problem in ogro a nadaljnji razvoj obmo ja. S tem se pove uje tudi socialna
odvisnost obmo ja. Zadosten dele mladih ljudi je odlo ilen dejavnik za nadaljnji obstoj in
razvoj naselij (Benkovi , 2002).
Zaposlitvena:
Pomanjkanje delovnih mest znotraj Bizeljskega je velika ovira za razvoj. V preteklosti se je
zaposlovala predvsem nekvalificirana delovna sila. Delovna sila z dolo eno stopnjo izobrazbe
pa se je bila prisiljena bodisi izseliti ali pa dnevno migrirati. Ugoden prometni polo aj vpliva
na migracijsko usmerjenost prebivalstva v Bre ice in Kr ko.
Na obmo ju Bizeljskega nudita naselji Bizeljsko in Stara vas s samostojnimi podjetniki
najve delovnih mest v proizvodnih in razli nih storitvenih dejavnostih. Leta 2003 je bilo v
naselju Bizeljsko 91 delovnih mest, v Stari vasi pa 49 (Zidar, 2005).
Preglednica 15: tevilo zaposlenih po sektorjih po naseljih leta 1991.
Naselje
Primarni Sekundarni Terciarni Kvartarni Ostalo
Bizeljska vas 28
10
0
1
0
Bizeljsko
158
70
65
32
5
Brezovica
35
9
6
6
2
Bukovje
31
4
1
1
0
Dramlja
29
12
5
3
0
Drenovec
37
7
9
2
0
Gregovce
32
16
9
5
2
Nova vas
35
15
12
5
3
Ore je
66
28
29
2
0
Stara vas
74
36
28
8
1
Vitna vas
24
9
5
0
0
Vir: SURS, 2002.
Leta 1991 je bilo najve ljudi v vseh naseljih zaposlenih v primarnem sektorju (skupaj 549
oz. 53% vsega aktivnega prebivalstva). V sekundarnem sektorju je svoje delo opravljalo 226
ljudi oz. 22%. Terciarni sektor je zaposloval 179 ljudi (17%), kvartarni pa 65 ljudi (6%).
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Po podatkih iz popisa prebivalstva leta 2002 (SURS) je bilo v KS Bizeljsko 688 aktivnih
prebivalcev. Kmetijske dejavnosti so zaposlovale 117 ljudi (17%), nekmetijske 202 ljudi
(29%), storitvene 261 ljudi (38%), za 108 ljudi oz. 16% pa je dejavnost zaposlitve neznana.
Iz primerjave obeh popisov (1991 in 2002) je razvidno, da se je na Bizeljskem zmanj alo
tevilo aktivnega prebivalstva, kar je posledica staranja prebivalstva. Zmanj al se je dele
zaposlenih v kmetijskih dejavnostih ter pove al v nekmetijskih in storitvenih.
Industrijska nerazvitost Bizeljskega ima tudi svoje prednosti, saj je narava oz. pokrajina ostala
neobremenjena z industrijskimi odplakami. V 90-ih letih 20. stol so pomembno razvojno
iniciativo za ela prevzemati privatna podjetja.
Izobrazbena:
Izobrazbena sestava prebivalstva je odraz gospodarske, socialne in kulturne razvitosti dru be.
Poleg strokovne usposobljenosti za opravljanje poklica in inovativnosti ozna uje tudi
duhovno sposobnost okolja za prilagajanje novim razmeram sodobnega dru benega razvoja,
ki temelji na znanju in njegovem neprestanem poglabljanju in raz irjanju (Geografski atlas
Slovenije, 1998). Stopnja izobra enosti je pomemben ali celo odlo ujo i dejavnik bodo ega
lokalnega razvoja ( kof, 1999).
Preglednica 16: Primerjava izobrazbene strukture v KS Bizeljsko med popisoma 1991 in 2002
ter stanje v dr avi leta 2002.
Vi ja
in Neznano
Nedokon ana
Dokon ana Poklicna
SKUPAJ
visoka ola
in
(preb. staro 15
srednja
ali ve
let po
ola
izobrazbi).
1991 1581 (100%)
418 (26%)
624 (39%)
506 (32%) 33 (2%)
/
2002 1450 (100%)
129 (9%)
469 (32%) 705 (49%) 63 (4%)
84 (6%)
SLO 1.663.869
115.556
433.910
899.314
215.062
/
2002 (100%)
(7%)
(26%)
(54%)
(13%)
Vir: kof, 1999; SURS, 2002.

Grafikon 6: Izobrazbena struktura Bizeljancev leta 2002.

4%

6%

9%
Nedokon ana O
Dokon ana O
Pokl. in sred. ola
32%

49%

Vi ja in visoka
Neznano

Vir: SURS, 2002.
Leta 2002 je najve ji dele (49%) po kon ani poklicni izobrazbi zavzemalo prebivalstvo s
kon ano poklicno ali srednjo olo (od tega jih je 62% kon alo ni jo in srednjo poklicno, 38%
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pa srednjo strokovno in splo no olo) (SURS, 2002). Leta 1991 je imelo najve Bizeljancev
(26%) kon ano le osnovno olo.
Iz zgornjih podatkov je razvidno, da se je izobrazbena struktura na Bizeljskem v zadnjem
desetletju precej izbolj ala. Zmanj ali so se dele i ljudi z nedokon ano in dokon ano
osnovno olsko izobrazbo, mo no pove al se je dele ljudi z dokon ano poklicno in srednjo
olo, prav tako je porasla kategorija izobra enih z dokon ano vi jo ali visoko olo.
Spremembe so verjetno posledica druga nega na ina mi ljenja prebivalstva ob koncu 20.
stol., za katerega je izobrazba postala nuja in tudi vrednota. Pred tem za pre ivetje z delom v
tovarnah in delom na kmetijah izobrazba prakti no ni bila potrebna. V sodobni globalizacijski
dru bi pa se od posameznika zahteva vse ir e in globje znanje ter sposobnosti prilagajanja in
prestrukturiranja. Posledica teh trendov je dalj i as izobra evanja oz. vi ja stopnja
izobra enosti ljudi.
Kljub izbolj anju v izobrazbeni strukturi pa prebivalstvo Bizeljskega leta 2002 v vseh
kategorijah po dokon ani stopnji izobrazbe e vedno nekoliko zaostaja za dr avnim
povpre jem. Precej podpovpre en je dele izobra enih z dokon ano vi jo ali visoko olo.
Za uvajanje sonaravnega regionalnega razvoja Bizeljskega je nujen pogoj zadosten dele ljudi
z vi jo, visoko ali univerzitetno izobrazbo ter ve ja osve enost prebivalstva o pomenu okolja
in na inih posegov vanj.
Kme ko prebivalstvo:
Pod kme ko prebivalstvo uvr amo tiste ljudi, katerih poklic je kmetovanje ali dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, kmetovalce v kmetijskih podjetjih, gozdarje, lovce, ribi e ter
vzdr evane dru inske lane iz njihovih dru in. Pomembna vloga kme kega prebivalstva je v
pridelovanju hrane in vzdr evanju kulturne krajine (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Leta 1991 je dele kme kega prebivalstva na Bizeljskem zna al 30,6% ( kof, 1999), leta
2002 pa se je dele zmanj al na 17%, kar je e vedno nad slovenskim povpre jem (SURS,
2002).

Preglednica 17: Primerjava tevila kme kega prebivalstva med letoma 1991 in 2002 ter
indeksi gibanja tevila kme kega prebivalstva po nekaterih naseljih.
Naselje
1991
2002
Indeks
91-02
Bizeljska vas
32
9
28
Bizeljsko
194
29
15
Brezovica
42
6
14
Bukovje
38
7
18
Dramlja
30
4
13
Drenovec
49
11
22
Ore je
81
20
25
Stara vas
84
14
17
Vitna vas
25
10
40
Vir: SURS, 2002; Rostohar, 2004.
Iz preglednice je razvidno, da se je tevilo kme kega prebivalstva od leta 1991 do 2002 zelo
zmanj alo in to v vseh naseljih. Vzrok za tako mo no izrazito deagrarizacijo lahko pripi emo
iskanju zaposlitve izven kmetijstva, razmah drugih dejavnosti, dnevni migraciji na delo ter
razgibanemu urniku zaposlovanja ter s tem primanjkovanju asa za kmetovanje, premajhne
kmetije, razdrobljeni posestni strukturi, ote enim razmeram za kmetovanje in s tem
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nedonosnosti kmetovanja, navsezadnje tudi slovenski kmetijski politiki in spremenjenim
ivljenjskim vrednotam.
Izklju no s kmetovanjem se danes pre ivljajo kmetije, ki so se uspele specializirati,
modernizirati in se prilagoditi sodobnim evropskim zahtevnostnim standardom.
5.2.4. STOPNJA CENTRALNOSTI IN OSKRBA PREBIVALSTVA
Sodobno ivljenje narekuje tudi ustrezen dostop do storitvenih dejavnosti, ki so osredoto ene
v centralnih naseljih razli nih stopenj (Benkovi , 2002).
V sredi nih naseljih so name ene storitvene dejavnosti, preko katerih potekajo gospodarski
in negospodarski stiki med pokrajino in naselji. Nastanek sredi pogojuje tevilo porabnikov
v njihovih zaledjih in sredi ih samih, pogostost uporabe in kupna mo potro nikov
(Geografski atlas Slovenije, 1998). Storitvene dejavnosti spajajo sredi e z okolico ter
bli njim okoli kim gravitacijskim zaledjem (Vri er, 1998).
Prebivalci Bizeljskega imajo ve ino teh dejavnosti na voljo v ob inskem sredi u v Bre icah
in deloma v pode elskem sredi u Bizeljsko. Naselje Bizeljsko je centralno naselje druge
stopnje, saj ima: popolno osnovno olo, ve trgovin z ivili, ve gostiln in okrep evalnic,
po to, zdravstveno in zobozdravstveno ambulanto, lekarno, obmejno policijsko postajo,
bencinski servis ter nekatere specializirane trgovine in obrate. Na Bizeljskem je sede
krajevne skupnosti in upnije Bizeljsko. Tako lahko za naselje Bizeljsko trdimo, da je:
upravno, cerkveno, prometno, trgovsko, obrtno, gostinsko in izobra evalno sredi e o jega
okoli kega obmo ja. Centralno naselje Bizeljsko prebivalcem nudi najosnovnej e storitve, ki
jih prebivalstvo uporablja redno ali pogosto (Geografski atlas Slovenije, 1998; Vri er, 1998).
Ob insko sredi e Bre ice je centralno naselje etrte stopnje, ki ima poleg zgoraj navedenih
dejavnosti e: zdravstveni dom, bolnico, kino, knji nico, izpostavo temeljnega sodi a,
razli ne javne slu be, srednje in vi jo olo, specializirane trgovine, nakupovalna sredi a ter
je sede upravne enote. Mesto Bre ice je zgodovinsko sredi e »mezoregionalnega« obmo ja.
Svojo sredi no vlogo si v statisti ni regiji Spodnje Posavje deli z mestom Kr ko (Geografski
atlas Slovenije, 1998).
Po mnenju Igorja Vri erja je Bizeljsko centralno naselje, ki je sicer zaostalo, vendar bi ga bilo
zaradi njegove lege na obmo ju, kjer dale naokoli ni nobenega dobro dostopnega mesta,
smiselno na rtno razvijati (Vri er, 1998, str. 346).
Na Bizeljskem je prisotnih tudi ve potujo ih trgovin (Ledona, Bo-frost, Family-frost,
potujo a ribarnica, potujo a pekarna), ki enkrat ali ve krat tedensko vozijo dolo ene zvrsti
ivil lokalnemu prebivalstvu po vaseh.
5.2.5. OSNOVNA OLA BIZELJSKO
Osnovna ola Bizeljsko se nahaja v naselju Bizeljsko. Organizirana je kot samostojna popolna
osnova ola, ki ima v svojem sestavu tudi dva oddelka vzgojno-varstvene enote. Vrtec bo v
ol. letu 2005/06 obiskovalo 37 otrok, osnovno olo pa 147 u encev. Pouk se na osnovni oli
izvaja v 9 oddelkih. ola bo v naslednjem olskem letu e tretje leto zapored izvajala program
devetletke. V oli je zaposlenih 21 u iteljev, 5 vzgojiteljev in 6 ljudi tehni nega osebja
(LDN, 2005).
olski okoli zajema naslednja naselja: Bizeljsko, Bra na vas, Nova vas, Vitna vas, Dramlja,
Bizeljska vas, Drenovec, Stara vas, Gregovce, Bukovje, Brezovica in Ore je. V olskem letu
2004/05 je osnovno olo obiskovalo 158 u encev, od tega jih je bilo 86 voza ev (54%)
(Publikacija o…, 2004; Dokumentacija O Bizeljsko).
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Preglednica 18: tevilo otrok v vrtcu in u encev v osnovni oli Bizeljsko od ol. leta 2000/01
do 2005/06.
ol. leto.
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
tevilo
150
148
142
161
158
147
encev
46
42
55
36
35
37
tevilo
varovancev
vrtca
196
190
197
197
193
184
Skupno
tevilo
otrok
v
zavodu
Vir: Dokumentacija O Bizeljsko.
Grafikon 7: tevilo otrok v zavodu od ol. leta 2000/01 do 2005/06.
200

tevilo otrok

195
190
185
180
175
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
olsko leto

Vir: Dokumentacija O Bizeljsko.
tevilo vseh otrok znotraj zavoda osnovne ole je od ol. leta 2000/01 do 2005/06 pribli no
konstantno in se giblje okoli 193 otrok na olsko leto. Iz grafikona 7 je razvidno, da je tevilo
otrok v zadnjih treh olskih letih za elo nekoliko upadati.
Preglednica 19: Povpre no tevilo otrok v razredu od ol. leta 2000/01 do 2005/06.
ol. leto
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
18,8
18,5
17,8
17,9
17,6
16,3
Povpre na
velikost
razreda
(pov.
t.
encev)
Vir: Dokumentacija O Bizeljsko.
Iz preglednice 19 je razvidno, da se povpre no tevilo otrok v razredih giblje od 17-18.
Opaziti pa je mogo e tudi rahlo zmanj evanje tevila otrok v razredu, kar lahko pripi emo
manj i rodnosti.
Poleg vzgoje in izobra evanja otrok si O Bizeljsko prizadeva za im intenzivnej e
sodelovanje s krajani. S tem namenom je bil v olskem letu 2003/04 izveden projekt Ve erja,
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katerega nosilec so Unesco ole Slovenije. Za projekt je bil organiziran kulturni ve er z
naslovom Ajda na Bizeljskem. V istem olskem letu je bil izpeljan tudi projekt Neko so se
igrali, peli in plesali. Poleg vsakoletnih tradicionalnih zimskih festivalov je bil v poletju 2004
na pobudo glasbenega pedagoga organiziran glasbeni festival za odrasle krajane Bizeljskega.
ola s svojimi u enci sodeluje skoraj na vseh prireditvah v kraju, kot tudi pri ob inskih in
medob inskih dejavnostih. Na mnogih podro jih sodelujejo e z raznimi dru tvi (Turisti no
dru tvo, Dru tvo kme kih ena, portno dru tvo idr.) (Analiza dela…, 2004; Analiza dela…,
2005).
Posebnost bizeljske osnovne ole je vinograd, ki je v lasti omenjenega zavoda. olski
vinograd je bil v olskem letu 2003/04 oddan za dobo 10 let v najem. Najemnina bo nakazana
Bizeljsko, in sicer za olski sklad, kjer se zbirajo sredstva za novogradnjo ole (Analiza
dela…, 2004).
Velik problem na dosedanji O Bizeljsko predstavlja prostorska stiska in neoptimalni pogoji
dela. Delavci in u enci si prizadevajo za ustvarjanje razmer za bolj o olo. Prav tako so se v
letu 2003 za ele aktivnosti za gradnjo nove ole. Ob koncu olskega leta 2003/04 je bil
izdelan idejni na rt novogradnje. Potekala so usklajevanja glede financiranja z Ministrstvom
za olstvo, znanost in port ter Krajevno skupnostjo Bizeljsko, ki je sofinancer novogradnje.
Ker referendum o uvedbi samoprispevka v letu 2005 na Bizeljskem ni uspel, je prednostna
naloga ole v olskem letu 2005/06 pripraviti vse potrebno za za etek gradnje v letu 2006
(Analiza dela…, 2005).
Prednostne naloge O Bizeljsko (LDN, 2005):
• novogradnja,
• oblikovanje poslanstva in vizije ole,
• intenzivnej e povezovanje ole s krajem,
• zbiranje donatorskih sredstev,
• projekti in naloge, s katerimi bo ola prepoznavnej a,
• spoznavanje ir ega okolja,
• vzgajanje zavedanja ume enosti v ir i evropski prostor,
• privzgajati samozavest,
• nau iti prakti nih uporabnih znanj.
Poudariti velja, da je osnovna ola z mladimi sredi e kraja, ne samo zaradi vzgojnoizobra evalnega dela, ampak tudi, ker med sabo povezuje krajane. Tudi preko ole se ime
kraja marsikdaj ponese naokoli. Krajevna skupnost Bizeljsko bo morala v bodo e narediti
vse, da se bo pouk preselil v nove optimalnej e prostore, saj se tako posredno prispeva k
bolj emu bodo emu regionalnemu razvoju Bizeljskega.

5.3.

INFRASTRUKTURA

Na Bizeljskem se ve ina infrastrukturne opremljenosti osredoto a v ravninskem obmo ju v
ve jih sklenjenih naseljih, kjer je speljana v koridorjih. V gri evnatem delu name anje
gostej e infrastrukturne mre e ovira izoblikovanost reliefa in redka poselitev ter s tem
povezani ve ji stro ki name anja in vzdr evanja.
Pri na rtovanju in ume anju infrastrukturnih objektov v pokrajino je potrebno upo tevati
naravno dedi ino kot prostorsko omejitev ter v najve ji meri omejiti negativne vplive nanjo.
Posegi v okolje zaradi infrastrukture morajo upo tevati naravne in kulturne vrednote prostora,
tako da se ohranjajo estetsko vizualne kakovosti prostora, posege prilagoditi geomorfologiji,
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ohraniti habitate ipd. gradnja infrastrukture mora biti imbolj racionalna in hkrati
funkcionalna, pri posegih v naravno dedi ino pa narejeni nadomestni ukrepi (Spletna stran:
Zasnova varstva naravne dedi ine).
5.3.1. PROMET
Cestno omre je je dobro razvito. V KS so tri skupine cest, in sicer: republi ka cesta R-219,
ob inske ceste, ki so v upravi ob ine Bre ice in javne poti, s katerimi upravlja krajevna
skupnost Bizeljsko (Ustni vir: ekoranja Silva).
Bizeljsko v smeri J-S pre ka glavna prometna os republi ka cesta R-219, ki povezuje Bre ice
in Maribor preko Polj an in Slovenske Bistrice. V naselju Bizeljsko se od nje proti vzhodu
odcepi republi ka cesta proti mejnemu prehodu Ore je in naprej na Hrva ko. Bizeljsko od Z
proti V pre ka e republi ka cesta od Kr kega preko Pi ec do Nove vasi in naprej na Hrva ko
(mejni prehod Dra e) ter republi ka cesta preko Figarjevega mostu prav tako proti Republiki
Hrva ki (Dokumentacija KS Bizeljsko).
Krajevna skupnost ima evidentiranih 172 km javnih poti, od tega jih je asfaltiranih nekaj manj
kot polovica. Ostalo prevladujejo cesti a makadamske izvedbe (Dokumentacija KS
Bizeljsko).
Vsako leto KS na rtuje modernizacijo dela javnih poti iz sredstev, ki jih dobi za komunalno
infrastrukturo. Krajevna skupnost skozi vse leto skrbi za redno vzdr evanje javnih poti, s tem
da krajanom v okviru finan nih mo nosti nameni gramoz, skoplje odto ne jarke ipd. Izku nje
ka ejo, da so potrebe krajanov ve je od razpolo ljivih finan nih sredstev (Ustni vir:
ekoranja Silva).
Zimska slu ba oz. vzdr evanje na javnih poteh, s katerimi upravlja krajevna skupnost, poteka
skozi celo zimsko sezono glede na potrebe. Krajevna skupnost za zimsko slu bo pripravi
javni razpis, na katerega se prijavijo zainteresirani izvajalci. Svet krajevne skupnosti izbere tri
izvajalce glede na potrebe in razbitost terena, s katerimi se sklenejo individualne pogodbe.
Izvajalci za svoje opravljene storitve dobijo pla ilo na osnovi opravljenih strojnih ur in
izstavljenega ra una (Ustni vir: ekoranja Silva).
Pri pribli no 20 km oddaljenem ate u ob Savi je priklju ek na avtocesto Ljubljana-Zagreb
(Ilirika). V hrva kem naselju Zabok (26 km cestne razdalje od Bizeljskega) pa je priklju ek
na pyrnsko avtocesto, ki povezuje Zagreb-Ptuj-Gradec.
V Bre icah in Dobovi sta elezni ki postaji, ki omogo ata prevoz na zahod proti notranjosti
Slovenije in na vzhod proti Hrva ki in Balkanu. Od leta 1956 do srede 90-ih je ob Sotli na
hrva ki strani vodila elezni ka proga Zagreb-Zapre -Imeno. Bizeljanci so na to progo
vstopali na elezni ki postaji Klanjec in Kraljevac.
Avtobusno postajo imajo naselja, kjer ustavlja redna avtobusna linija, to je ob glavni cesti
Bre ice-Bizeljsko-Bistrica ob Sotli ter naselje Ore je. Avtobusne veze so se zaradi vse ve je
motorizacije in pove anja tevila osebnih avtomobilov konec 90 –ih let precej razred ile.
Meddr avnii mejni prehod Ore je je namenjen le osebnemu prometu. Bli nja mednarodna
prehoda sta v Dobovi in Bistrici ob Sotli, ki sta namenjena tako potni kemu kot tudi
tovornemu prometu. V Novi vasi in na Figarjevem mostu sta maloobmejna prehoda za
dvolastnike z maloobmejno propustnico.
Iz zgornjega opisa je razvidno, da je Bizeljsko relativno dobro prometno povezano in
dostopno iz vseh smeri, kar je eden izmed pogojev za ve ji regionalni razvoj obmo ja.
5.3.2. ENERGETIKA
Celotno obmo je Bizeljskega je pokrito z elektri no napeljavo, z izjemo posameznih
po itni kih hi ic hrva kih dr avljanov v predelu Stara vas-Ko e. Elektri no omre je vzdr uje
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in nadzira podjetje Elektro Celje. Javna razsvetljava je razpeljana v sredi nem naselju
Bizeljsko, v sredi nem delu Stare vasi in v posameznih vaseh, kjer so jo napeljali va ani na
lastno pobudo (Brezovica, upjek, Ore je, Bra na vas, Gregovce). V na rtih krajevne
skupnosti je, da se vsako leto nadaljuje irjenje mre e javne razsvetljave, ki bi tako
postopoma zajela vsa naselja (Ustni vir: ekoranja Silva).
Na Bizeljskem v celoti prevladujejo zasebna kuri a. Krajani se ogrevajo predvsem s
kurilnim oljem in biomaso (drva) ob dodajanju premoga. Vse ve pa je posameznikov, ki si
ogrevanje re ujejo preko dobaviteljev plina.
V Ore ju je pu ena mo nost za priklju itev Bizeljskega na hrva ki plinovod, ki oskrbuje
mesti Kumrovec in Klanjec, vendar pa so se po osamosvojitvi Slovenije te mo nosti
zmanj ale (Du -Gornik, 1994).
5.3.3. KOMUNALNE STORITVE IN RAVNANJE Z ODPADKI
Zaradi prevladujo e razpr ene poselitve se odpadne vode stekajo v preto ne greznice ali pa
direktno v vodotoke, npr. v naselju Bizeljsko, Gregovce, Bra na vas.
Kanalizacijsko omre je razen kratkega odseka v sklopu ceste v naselju Bizeljsko ni zgrajeno.
Z marcem 2005 se je na obmo ju Bizeljskega za ela pobirati komunalna taksa na odpadne
vode, ki jo izra unava Komunalno podjetje Bre ice (dalje KOP Bre ice). Iz tega vira se naj bi
v bodo e postopoma zgradilo kanalizacijsko omre je. Pri tem bi imele prioriteto ve je
sklenjene vasi. Sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omre ja mora zagotavljati ob ina in jih
uvrstiti v letni plan oz. ob inski prora un. Ocenjuje se, da povpre na mese na koli ina
odpadnih voda na prebivalca zna a 4,3 m³ (Ustni vir: ekoranja Silva).
Krajevna skupnost ima izdelan projekt in odobreno gradbeno ter lokacijsko dovoljenje za
izgradnjo rastlinske istilne naprave, katere lokacija naj bi stala na Florjanovi poti. Predvidena
istilna naprava bo imela prostornino 450 m³. Gradnja istilne naprave bo potekala vzporedno
z izgrajevanjem komunalnega omre ja (Ustni vir: ekoranja Silva).
Komunalne odpadke redno enkrat tedensko odva a podjetje KOP Bre ice, ki ima koncesijo
na celotnem obmo ju ob ine Bre ice. Na obmo ju KS Bizeljsko ima vsaka vas lokacijo, kjer
krajani odlagajo odpadke v skupne 5 m³ velike tipizirane kontejnerje. V strnjenih vaseh je v
bodo e v na rtu tudi individualni na in odlaganja odpadkov. Kosovne odpadke odva ajo vsak
drugi ponedeljek v mesecu od aprila do vklju no novembra iz vnaprej dolo enih lokacij.
Lokalno prebivalstvo je tudi obve eno o datumih za zbiranje nevarnih odpadkov, kot so:
odpadna olja, odpadna kropiva in drugi fitofarmacevtski pripravki ter njihova embala a,
barve, laki, topila, smole, akumolatorji, baterijski vlo ki idr. Z letom 2005 se je na Bizeljskem
uvedlo lo eno zbiranje odpadkov, in sicer za: papir, steklo in plastiko. Pred tem se je lo eno
zbiranje izvajalo e po nekaterih drugih krajevnih skupnostih v ob ini. Koli ino lo eno
zbranih uporabnih odpadkov podjetje KOP odda nazaj v predelavo v industrijo. Zabojniki
velikosti 2,5 m³ so postavljeni na zbiralnicah (ekolo kih otokih) v razli nih barvah, in sicer:
modri za papir, zeleni za steklo in rumeni za plastiko. Problem pri odvozu odpadkov
predstavljajo oddaljene samotne kmetije in odvoz v zimskem asu. (Letak: Obvestilo o
lo enem zbiranju odpadkov v letu 2005; ustni vir: ekoranja Silva).
Pri lo enem zbiranju odpadkov ve ji problem predstavlja osve enost ljudi in kako jih
navaditi na sortiranje odpadkov. Ker je KS Bizeljsko usmerjena v vinogradni tvo, bi bilo v
bodo e nujno postaviti tudi kontejnerje za embala o in ostanke fitofarmacevtskih sredstev.
Ljudje v ve ini primerov embala o se gejo ali pa jo odvr ejo v kontejner med ostale odpadke.
Ker kontejnerji niso vodotesni prihaja do spiranja pesticidov v prst.
Leta 1998 je bilo v okviru javnega odvoza odpadkov v Posavju na prebivalca zbranih
povpre no 372 kg odpadkov, kar je bilo pod slovenskim povpre jem (554 kg). Odpadki v
ob ini Bre ice se trenutno zbirajo na odlagali u v Dobovi, ki pa ni legalno in nima urejene
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potrebne dokumentacije ter infrastrukture. Vse tri posavske ob ine (Bre ice, Kr ko, Sevnica)
v bodo e na rtujejo izgradnjo regijskega odlagali a za celotno Posavje z uvedbo lo enega
zbiranja odpadkov in sanacijo obstoje ih odlagali , vklju no s rnimi (Vintar, 2002).
Mrli ki pokopi na obmo ju Bizeljskega se izvajajo v skladu z Zakonom o pokopali ki in
pogrebni dejavnosti. Krajevna skupnost upravlja z dvemi pokopali i, in sicer v naselju
Bizeljsko in v naselju Ore je, kjer je skupno okoli 800 grobov, od tega 690 na Bizeljskem ter
110 v Ore ju. Grobovi so enojni, dvojni in trojni. Objekt mrli ke ve ice je pri bizeljskem
pokopali u. Gradnja ve ice je potekala v letih 1984-1987, ko je bila predana namenu.
Cenovna vrednost objekta zna a okoli 16 milj. SIT, cena opremljenega stavbnega zemlji a
pa okoli 5 milj. SIT. Za pogrebne storitve je organizirana pogrebna slu ba (Dokumentacija
KS Bizeljsko; ustni vir: ekoranja Silva).

5.4.

GOSPODARSTVO

5.4.1. KMETIJSTVO
Kmetijstvo ima izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju okolja. Danes v tej gospodarski
panogi potekajo procesi v smeri koncentracije in intenzifikacije kmetijske proizvodnje,
obenem pa se vse ve ji poudarek namenja ohranjanju kulturne krajine in poseljenosti
pode elskega prostora. Odgovornosti za obstoj in razvoj pode elja se zaveda vedno ir i krog
ljudi, kar se odra a tudi v kmetijski politiki (Strategija…, 2002).
Zaradi razli nih omejitvenih dejavnikov (posestna struktura, naravne danosti, ljudje in njihova
struktura, slaba organizacija ipd.) ve ina kmetij nima pogojev za pridelovanje hrane po
konkuren nih evropskih cenah. Ljudje na pode elju so si prisiljeni kljub tradicionalni
navezanosti na zemljo in delavnosti iskati dodatne vire zaslu ka tudi izven kmetijstva.
Kmetovanje v tak nih primerih postaja le dopolnilna dejavnost (Strategija…, 2002).
Vzporedno s procesom odseljevanja in dnevne migracije v urbane zaposlitvene centre se je
odvijala tudi deagrarizacija. Dele kme kega prebivalstva se je z leta 1961 (66%) (Slovenijapokrajine in ljudje, 1998) zmanj al na 17% leta 2002 (SURS, 2002).
Kmetijstvo je postalo dopolnilna dejavnost, s katero se ljudje ukvarjajo po delu in ob koncu
tedna. Nekatere kmetijske povr ine so se za ele zara ati.
Leta 2000 je bilo v ob ini Bre ice e 742 kmetij manj kot leta 1996. Po ocenah KSS tevilo
kmetij s kme kim gospodinjstvom ne presega 100 kmetij. Kme ko zavarovanih pa je v ob ini
180 oseb (Strategija…, 2002).
Kmetijske panoge
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere pomembnej e kmetijske panoge na Bizeljskem.
Vinogradni tvu kot delovno intenzivni panogi na izbranem obmo ju je zaradi pomena in
tradicije namenjeno posebno poglavje. Zaradi razpolo ljivosti oz. dostopnosti podatkov za
prikaz razmer ponekodi navajamo podatke zbrane na ravni ob ine Bre ice.
Povpre na velikost kmetije v obdelavi v ob ini Bre ice zna a 4,5 ha, kar je za poljedelstvo
kot delovno manj intenzivno panogo neugodno. Ve ina poljedelstva na kmetijah je e vedno
namenjenega pridelavi krme za ivino (Strategija…, 2002).
Bizeljsko razen ravninskega dela ob Sotli in deloma ob Su ici in Dramlji nima pomembnej ih
obmo ij primernih za intenzivno poljedeljsko pridelavo. Njivski svet v gri evju je omejen na
manj e povr ine.
Na ve jih poljskih povr inah ob Sotli kmetje pridelujejo najve : koruzo, p enico, je men in
sladkorno peso. Pridelava krompirja je prete no namenjena samooskrbi. Na preostalih
manj ih povr inah lahko najdemo tudi oves, r in ajdo. Poleg majhnih njivskih povr in v
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poljedelstvu dodatno te avo predstavlja e velika razparceliranost kmetijskih zemlji
(Strategija…, 2002).
Klimatske in pedolo ke razmere omogo ajo na ravninskih obmo jih mo nosti za irjenje
pridelave zelenjave in cvetja. Na Bizeljskem trenutno ni ve je kmetije, ki bi se intenzivno
ukvarjala z zelenjadarstvom. Obstajata dve manj i kmetiji, pri emer se je ena usmerila v
vzgojo cvetja, druga pa v pridelavo jagod. Zelenjava se pove ini prideluje za lastne potrebe
(Strategija…, 2002).
Poleg vinogradni tva klimatske razmere na Bizeljskem nudijo mo nosti za razvoj sadjarstva.
V intenzivnih sadovnjakih kmetje pridelujejo: jabolka, hru ke, breskve, vi nje. V bodo e bi
ve pozornosti veljalo nameniti vzgoji tradicionalnih sadnih dreves, zna ilnih za termalni pas,
kot so: marelice, slive,
nje, orehi, le niki. Zaslu ek za posamezne kmetije bi lahko
predstavljala vzgoja sadnih sadik.
S sadjarstvom se v ob ini Bre ice ukvarja 110 kmetij, ki obdelujejo skupno 251,5 ha nasadov. 44
sadjarjev je bilo lanov Sadjarske zadruge Posavja. Povpre na velikost nasada na kmetiji za vse
sadne vrste je bila v letu 2001 2,29 ha (Strategija…, 2002).
Ekstenzivne visokodebelne travni ke sadovnjake, ki
so skozi stoletno zgodovino
oblikovali krajinsko podobo, ji dajali poseben izgled in prepoznavnost, najdemo tudi na
Bizeljskem. Ti nasadi imajo velik okolje-varstveni pomen, saj pripomorejo k ohranjanju
biolo kega ravnote ja oz. biotske raznovrstnosti v naravi. Vsako drugo leto visokodebelna
drevesa obilno obrodijo in dajejo kvalitetno surovino za predelavo v izdelke kot so: sok, kis,
suho sadje, jabol nik in sadna ganja, marmelade in drugo Povpra evanje po
ivilih
predelanih na domu nara a. Ti izdelki predstavljajo del avtohtone kulinarike in tradicije
pode elja, kar predstavlja tudi turisti en zna aj.
V ob ini Bre ice je 140 ha travni kih sadovnjakov. Tudi dr ava v okviru SKOP namenja
subvencije za ohranitev oz. vzdr evanje in obnovo travni kih sadovnjakov (Strategija…,
2002).
Pomen visokodebelnih sadovnjakov (Zidar, 2005):
• genska banka tradicionalnih sort jablan in hru k,
• izobra evanje, ozave anje,
• razstave, degustacije, demonstracije,
• vzdr evanje kulturne krajine,
• ohranjanje biotske raznovrstnosti,
• ekolo ki jabol ni sok, tepkovec,
• rekonstrukcija obcestnih drevoredov.
Med posameznimi vrstami doma ih ivali prevladujejo govedo in pra i. V porastu je tudi
konjereja in reja drobnice. Za samooskrbo kmetje redijo e perutnino in kunce.
Tradicionalno in z naravnimi danostmi pogojena govedoreja je v zadnjem desetletju precej
upadla. Vzrok temu je padanje odkupnih cen mleka, zaostrovanje glede kvalitete
odkupljenega mleka in ukinitev lokalnih mle nih prog (v KS Bizeljsko ukinjene proge
Vrhovnica, Ore je, Bizeljsko) (Strategija…, 2002). Dodati je potrebno, da je opustitev
govedoreje marsikje povzro ilo tudi staranje prebivalstva in njihova onemoglost za nadaljnje
ukvarjanje s to ivinorejsko panogo.
V ob ini Bre ice redijo govedo na 958 (51%) kmetijah, in sicer skupaj 5219 govedi, v
povpre ju 5,4 govedi na kmetijo. Kmetije, ki redijo krave molznice, redijo v povpre ju 5,8
krav na kmetijo. V letu 2001 je v ob ini Bre ice mleko oddajalo 193 kmetij (Strategija…,
2002).
Ve ina reje pra ev na Bizeljskem je namenjene samooskrbi. Posamezne kmetije se
ukvarjajo tudi s tr enjem svinj, vendar neorganizirano. Na obmo ju ob ine se mdr. redi
avtohtona pasma pra a, t.i. kr kopoljski pra .
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Posamezne bizeljske kmetije se predvsem ljubiteljsko ukvarjajo z rejo konj, in sicer slovensko
hladnokrvno pasmo. iri se tudi reja avtohtonega posavskega konja.
Na obmo jih z omejenimi mo nostmi za kmetovanje je porasla reja drobnice (ovce, koze).
Med ovcami prevladuje JRS (jezersko-sol avska-romanovska) pasma, namenjena prireji
mesa. Med kozami prevladuje mle no srnasta pasma (Strategija…, 2002). Rejci se za to
panogo ivinoreje odlo ajo predvsem zaradi prepre evanja zara anja in kot nadomestilo za
govedorejo. Tr enje drobnice je neorganizirano in prepu eno rejcem samim.
Dopolnilne dejavnosti
Ker z samo kmetijsko dejavnostjo ni mogo e zagotoviti primernega dogodka za pre ivljanje
kme ke dru ine, je potrebno uvajati dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti je poleg materialno-tehni nih pogojev, potrebna e ustrezna izobrazba
in usposobljenost (Strategija…, 2002).
Dopolnilne dejavnosti so »nekmetijski viri dohodkov« (tudi obkmetijski viri dohodkov)
kme kih gospodinjstev in lokalnih skupnosti, od katerih vsak posami no ali vsi skupaj v
ve jem ali manj em obsegu dopolnjujejo dohodek iz primarne kmetijske dejavnosti.
Temeljijo na virih kmetije in na doma i obrti in imajo za cilj zagotoviti polno izrabo delovnih
mo i ter dopolnilni dohodek (Poto nik-Slavi , 2002).
Sredstva za dopolnilne dejavnosti dobijo kmetije s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in z Ministrstva za gospodarstvo. Tudi ob ine z razli nimi razpisi
podpirajo ustanavljanje dopolnilnih dejavnosti. Od novembra 2001 do pristopa Slovenije k
EU pa so bila sofinanciranju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji namenjena tudi sredstva iz
posebnega predpristopnega programa za kmetijstvo in razvoj pode elja-SAPARD (Poto nikSlavi , 2002).
Kmetijstvo in pode elsko okolje predstavljata vir kme kemu turizmu in hkrati od njega ivita
oz. si izbolj ujeta socio-ekonomski polo aj. Z dopolnilnimi dejavnostmi so se pokazale nove
mo nosti za zaposlovanje dru inskih lanov. Na nek na in gre za obraten proces, ko so se
lani kme kih dru in zaposlovali zunaj kmetijstva. Dopolnilne dejavnosti bi slu ile kot trajna
in dolgoro na podpora ukrepom, ki pomagajo izbolj ati agrarno strukturo. Potreben bi bil
kakovostnej i in skrbnej i nadzor nad finan nimi sredstvi namenjenimi dopolnilnim
dejavnostim. Dopolnilne dejavnosti predstavljajo velik razvojni potencial pode elja. Z njimi
bi se na pode elju lahko zagotovilo ve delovnih mest. Odve na delovna sila bi na kmetijah
na la zaposlitev. S programom celostnega razvoja pode elja bi kme kemu pode elskemu
prebivalstvu omogo ili enakovredno kakovost ivljenja (Poto nik-Slavi , 2002).
Turizem na kmetijah je ena najstarej ih in tudi najbolj raz irjenih dopolnilnih dejavnostih na
kmetijah, pri kateri se pripravljajo in stre ejo jedi in pija e ter se nudi nastanitev. Kljub temu
da je v ob ini Bre ice dobro razvit zdravili ki turizem se v njegovo ponudbo turisti ne
kmetije premalo vklju ujejo (Strategija…, 2002).
Na Bizeljskem je nekaj manj kot 20 kmetij, ki se dopolnilno ukvarjajo s turisti no
dejavnostjo (zgibanka Bizeljsko, 1998; zgibanka Turisti na cona po Sotli in Gorjancih, 2004).
Kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah je na Bizeljskem mo no uveljavljati:
§ predelavo sadja v jabol ni kis, vinski kis,
§ pridelovanje prinel (suhe slive),
§ su enje sadja,
§ ganjekuha,
§ peka kruha,
§ oblikovanje izdelkov iz testa (botrinja, arkelj),
§ predelava mesa v mesne izdelke,
§ predelava mleka v mle ne izdelke idr.
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Seveda je za razvoj omenjenih dejavnosti potrebno imeti dolo en za etni kapital in razna
dovoljenja ter soglasja. Razvoj dopolnilnih dejavnosti je odvisen od vsebinskega
povezovanja tr enja in promocije,
V ve ji meri bi bilo kot dopolnilne dejavnosti mo no razvijati oziroma obuditi doma o
obrt:
§ pletenje, kva kanje, izdelovanje vezenin,
§ iviljstvo, kroja tvo,
§ opletanje steklenic (izdelovanje pletenk),
§ pletenje ko ar, torb (cekarjev),
§ izdelovanje metel,
§ rezbarjenje in izdelovanje raznih drobnih lesnih izdelkov,
§ izdelovanje cvetja iz papirja in drugega naravnega materiala,
§ slikanje, ro no slikanje,
§ oblikovanje avtenti nih spominkov,
§ obuditev sodarstva, kova tva, mizarstva, tesarstva, krovstva ipd.
Kmetije na Bizeljskem se dodatno ukvarjajo e s ebelarstvom, gojenjem zeli , zbiranjem in
razstavljanjem starin, turisti nimi prevozi s konjsko vprego, s strojnimi uslugami,
izkori anjem gozda, gojenjem divjadi, gojenjem rib ipd.
Bodo nost bizeljskega kmetijstva
Kmetijstvo (z izjemo vinogradni tva) na Bizeljskem pove ini ni konkuren no sposobno.
Poleg neugodne posestne strukture, te avo predstavlja premalo ekonomi na kmetijska
pridelava. Kmetijstvo mora postati dobi konosno in ne le tradicionalni na in ivljenja na
pode elju.
Poleg neugodne velikostne strukture kmetij je prisotna tudi neugodna socioekonomska
struktura. Prevladujejo me ane kmetije, saj so gospodarstva premajhna, da bi lahko
zagotavljala dohodek samo iz kmetijske dejavnosti. Ve ina dela opravijo lani kme ke
dru ine sami, saj zunanjih, redno najetih delavcev na kmetijah prakti no ni. Temeljni problem
kmetijstva so nezadostni dohodki za popolno zaposlitev na kmetiji. Nujno bi morali dvigniti
inkovitost in konkuren nost kmetijstva. Razvojno sposobne obrate bi bilo potrebno
pove ati, izbolj ati njihovo storilnost in pove ati splo no tr no usmerjenost kmetijstva
(Cunder, 2002).
Igor Roblek meni, da bi morala kmetijska politika EU prenehati oz. zmanj ati subvencionirati
industrijsko kmetijstvo in ve pozornosti posvetiti majhnim kme kim strukturam, ki
proizvajajo na sonaraven na in z odgovornostjo do naslednjih generacij. Tako bi dala
prednost kvaliteti pred kvantiteto, kar nudi ve jo mo nost obstoje im kmetijam za pre ivetje
(Roblek, 2002, str. 186). Zaradi majhnosti kmetij in te je obdelave v razgibanem reliefu je na
Bizeljskem mo na usmeritev kmetij v ekstenzivno ekolo ko kmetijstvo.
Poleg osnovne vinogradni ko-vinarske dejavnosti bo na kmetijah potrebno v ve ji meri
razvijati razne dopolnilne dejavnosti. Na Bizeljskem so ugodne mo nost za uvajanje
pozabljenih tradicionalnih kultur in reje, kot so: sliva bistrica, pi ka marelica, visokodebelni
sadovnjaki (jablane, hru ke), ebelarstvo, purani, kunci itd. Razmi ljati bi bilo vredno tudi o
vzreji rib v ribnikih v grabnih.
Posamezne kmetije bi se lahko ob upo tevanju sonaravnih na el v ve ji meri usmerile v
delovno intenzivnej e kmetijske panoge, ki so poleg vinogradni tva e sadjarstvo,
zelenjadarstvo, ivinoreja idr.
Zaradi dnevnih migracij in celodnevnega delovnega asa (»evropski delovni ritem«) imajo
ljudje manj asa za popoldansko delo na kmetiji. To je med drugim povzro ilo pojav
opu anja kmetijskih povr in. Na pa nikih in travnikih se pojavlja grmovje in pionirske
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drevesne vrste, nekatere njive se spreminjajo v travinje. Zara anju so se kmetje konec 90ih let 20. stol. za eli zoperstavljati z uvajanjem gojenja drobnice na travni kih povr inah,
predvsem ov erejo.
S pomo jo dr avnih sredstev bi bilo na Bizeljskem primerno spodbujati integralno/integrirano
(skromna omejena raba mineralnih gnojil) in biolo ko (brez rabe mineralnih gnojil in
za itnih sredstev) kmetovanje. Bizeljsko je za nesonaravno kmetovanje zelo ob utljivo.
Kra ka Orlica in prodnata ravnina ob Sotli so zaradi vodopropustnosti zelo ob utljivo
obmo je na onesna evanje. Tudi gri evje je zaradi svoje geolo ke zgradbe ob nepremi ljenih
posegih zelo dovzetno za pro enje plazov in usadov.
Kakovost ivljenja pode elskega prebivalstva bi morala temeljiti na uvajanju dejavnosti, ki
temeljijo na lokalnih virih in dobrinah in niso v nasprotju z varovanjem okolja.
5.4.2. VINOGRADNI TVO
Vinogradni tvo na Bizeljskem je kmetijska panoga z zelo dolgo tradicijo, zato ima e danes
velik pomen. V preteklosti je bilo vino za bizeljskega kmeta edini in glavni vir dohodka.
Po mnenju Zidarja (2005, str. 31) klimatske poteze dolo ajo lego in razporeditev vinogradov,
ki so bistvena sestavina vinogradni ke pokrajine. Vinogradni ka pokrajina je ena izmed
bistvenih parkovnih identitet v Kozjanskem regijskem parku.
Za vinogradni tvo so primerne tiste povr ine, ki le ijo na n.v. od 200 do 500 m, so nagnjene
in imajo ugodno jugozahodno, ju no ali jugovzhodno ekspozicijo. Pedolo ke in klimatske
razmere dajejo vinski trti ugodne pogoje za rast in dozorevanje zelo kvalitetnega grozdja, kar
nadalje omogo a pridelavo vrhunsko kakovostnih vin (Strategija…, 2002).
Bizeljsko-sremi ki vinorodni okoli :
Bizeljsko-sremi ki vinorodni okoli pripada vinorodni de eli Posavje, ki zajema e naslednje
vinorodne okoli e: Belokrajnski, Dolenjski in marsko-vir tanjski. S predpisom, ki ureja
rajonizacijo vinogradnih obmo ij Republike Slovenije, meja Bizeljsko-sremi kega
vinorodnega okoli a okoli a poteka od naselja Breg po reki Savi do dr avne meje s Hrva ko,
po dr avni meji proti severu, nato po ju ni meji marsko-vir tanjskega vinorodnega okoli a
do Marijine vasi, po ju nih mejah katastrskih ob in Marijina vas in Pane e do naselja Razbor
in po cesti Razbor-Breg nazaj do reke Save (Nemani , 2004).
80% vseh vinogradni kih povr in v ob ini Bre ice se nahaja v Bizeljsko-sremi kem
vinorodnem okoli u, kjer pridelujejo bela sortna vina, bele zvrsti, rde e zvrsti in v manj i
meri tudi rde a sortna vina. V ob ini Bre ice je v strukturi zemlji 7,4% vinogradni kih
povr in (Strategija…, 2002).
Leta 1974 in 1975 je bilo v Bizeljsko-sremi kem vinorodnem okoli u skupno 1.670 ha
absolutnih vinogradni kih povr in, od katerih je bilo tedaj s trto zasajenih 1.417 ha. Leta 1996
je bilo v omenjenem vinorodnem okoli u 1.700 ha vinogradov (Nemani , 2004).
Bizeljsko-sremi ki vinorodni okoli se deli na dva podokoli a, in sicer: vinorodni podokoli
Bizeljsko in vinorodni podokoli Sremi .
Vinorodni podokoli Bizeljsko se naprej deli na spodaj na tete vinorodne o je okoli e,
vinorodne kraje in vinorodne lege (Nemani , 2004). Zaradi namena diplomskega dela bomo
naprej razdelili le vinorodni podokoli Bizeljsko in znotraj njega vinorodni o ji okoli
Bizeljsko-Ore je, ker se nahaja na obmo ju KS Bizeljsko:
- Vinorodni o ji okoli Bizeljsko-Ore je:
⇒ vinorodna lega Kozja pe -Kupce,
⇒ vinorodna lega Bukovje- alce,
⇒ vinorodna lega Drenovec,
⇒ vinorodna lega Jane eva Gorca,
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⇒
⇒
⇒
-

vinorodna lega Bo t,
vinorodni kraj Vitna vas,
vinorodni kraj Stara vas,
Vinorodni o ji okoli Pi ece-Sromlje-Pohanca.

V
Ø
⇒
⇒

vinorodnem podokoli u Bizeljsko se sme saditi naslednji trsni izbor (Nemani , 2004):
Priporo ene sorte:
bele: la ki rizling, beli pinot, sivi pinot, chardonnay, sauvignon, rumeni plavec
rde e: modra frankinja, ametovka
Ø Dovoljene sorte:
⇒ bele: zeleni silvanec, renski rizling, di i traminec, traminec, ipon, ranina, ranfol,
rizvanec, rumeni mu kat, kraljevina, bela lahtnina, krner, neuburger
⇒ rde e: modri pinot, portugalka, entlovrenka, gamay, zweigelt, rde a lahtnina
V vinorodnem podokoli u Bizeljko se vinogradi lahko sadijo le na absolutne vinorodne
povr ine. Te lege so (Nemani , 2004):
- Lega nad 220-330 m n.v.
- Lega, ki nima severne ekspozicije.
- Lega, katera prst po geolo kem nastanku in talnem tipu omogo a normalno rast vinske trte
ter doseganje koli insko in kakovostno optimalnih pridelkov.
Razvoj vinogradni tva:
Sredi 19. stol je razvoj starega bizeljskega vinogradni tva dosegel vi ek. Leta 1845 se je na
Bizeljskem prvi pojavila bolezen oidij, leta 1878 pa peronospora. Najve ja prelomnica, ki je
zaznamovala vinogradni tvo na tem obmo ju, je nastopila v letih 1880-1884, ko se je pojavila
trtna u (Filoksera) in uni ila skoraj vse vinograde. Leta 1884 je bila prav na Bizeljskem
ustanovljena prva trsnica v Sloveniji, kjer so posadili tiri poskusne parcele po 1.440 m² s
podlagami ameri kih sort, ki jih trtna u ni prizadela (Premel , 1976; Ro man, 1997).
Obnova vinogradov je stekla dokaj hitro. Gospodarska mo kmeta je po asi za ela rasti.
Kmetje so se organizirali v kmetijsko dru bo, ki je skrbela za nakup repromateriala in prodajo
kmetijskih pridelkov. V asu prve svetovne vojne (1914-18) je bila ve ina vinogradov zaradi
odsotnosti mo ke delovne sile neobdelanih. V Kraljevini SHS oz. Kraljevini Jugoslaviji je
splo na gospodarska kriza onemogo ala prodajo vina oz. cene so padle na zelo nizko raven.
Leta 1936 je bila na pobudo nekaterih naprednej ih na Bizeljskem ustanovljena Vinarska in
sadjarska zadruga. Zadru niki so v Ljubljani organizirali zalo no klet in iz nje stregli raznim
gostincem. V zadrugi so prirejali tudi razne strokovne te aje, dajali strokovne nasvete in
organizirali ekskurzije v razne vinorodne kraje. V asu 2. svetovne vojne (1941-1945) so bili
Bizeljanci izgnani v Nem ijo. Na izpraznjeno obmo je pa je nem ki okupator naselil
ko evske in besarabske Nemce. Ti so se v novonastalih razmerah slabo zna li in zaradi
vinogradni kega neznanja v vinogradih povzro ili veliko kodo. Takoj po vrnitvi izgnancev je
za ela ponovno poslovati Vinska zadruga. Leta 1949 pa je bila ustanovljena e kmetijsko
vinogradni ka obdelovalna zadruga Franc Gregl Bizeljsko. Prav tako je bila istega leta v Stari
vasi ustanovljena e obdelovalna zadruga Na a mladina. Vse zadruge so se 1952 zdru ile v
Splo no kmetijsko zadrugo. Tej se je 1962 pridru ila e kmetijska zadruga Pi ece (Premel ,
1976).
Zadruga si je prizadevala obnavljati vinograde na sodoben na in. Zaradi odseljevanja mladine
v mesta je v vinogradni tvu za elo primanjkovati delovne sile. Uveljavljati se za ne zasajanje
vinogradov z ve jimi medvrstnimi razdaljami (2 m), na
ni opori in mo nosti obdelave z
vpre no ivino ali strojno mehanizacijo. Tako se je v vinogradni tvu zmanj ala potreba po
fizi nih delavcih. Najprej so bili obnovljeni vinogradi na zadru nem posestvu, nato pa tudi pri
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ostalih vinogradnikih. Zaradi uvedbe mehanizacije se je po 1960 spremenil celoten proizvodni
proces (Pinteri , 1997).
Kmetijska zadruga je leta 1970 dobila za itno znamko za provienco bizeljskega vina. Leta
1973 pa se je zadruga priklju ila k Slovinu TOZD Bizeljsko-Bre ice (Premel , 1976), ki se v
90-ih letih preimenuje v podjetje Vino Bre ice d.d. Omenjeno podjetje je letno od
vinogradnikov odkupilo 1,0 do 1,5 mil. kg grozdja. Kapaciteta njihove kleti zna a 5,0 mil. l
(Strategija…, 2002).
Registriran odkupovalec grozdja je tudi zasebno podjetje Isteni d.o.o., ki se ukvarja s
proizvodnjo pene ih vin in letno od vinogradnikov odkupi 50.000 do 100.000 kg grozdja
(Strategija…, 2002). Klet penin Isteni v Stari vasi na Bizeljskem je najve ji zasebni
proizvajalec penin v Sloveniji. Na ocenjevanju vin v Parizu, ki je neke vrste svetovno
ocenjevanje penin so za vino gourment letnik 1995 prejeli zlato medaljo. Iz svoje kleti letno
prodajo 100.000 steklenic penine. Njihova prodaja vina se je osredoto ila v t.i. strokovno
prodajo, torej v vinoteke. Penine izva ajo v ZDA, na Japonsko in v evropske dr ave (Ko ir,
2003).
Sodobno vinogradni tvo:
Rezultati ocenjevanja vin potrjujejo, da se na Bizeljskem pridelujejo kakovostna in vrhunska
vina. Vinogradniki in vinarji na Bizeljskem so se v 90-ih letih 20. stol. usmerili v pridelavo
kakovostnega vina. To so omogo ili novi nasadi vinogradov zasajeni z vrhunskimi sortami,
izbolj ave mehanizacije in obdelovalnih postopkov v kmetijstvu ter strokovno izobra evanje
kmetov. Na Bizeljskem je bil ustanovljen vinarski laboratorij za analize vin, Vinogradni ko
vinarska zadruga ter Dru tvo vinogradnikov Bizeljsko. Leta 1996 je bila zgrajena bizeljskosremi ka vinsko turisti na cesta, ki je pripomogla k razvoju t.i. vinogradni kega turizma, ki
vinogradnikom nudi mo nost dodatnega vira zaslu ka (Praznik bizeljskih vin, 1997).
Vinogradni ko vinarska zadruga Bizeljsko zdru uje 230 lanov. Zadruga nima lastnih
predelovalnih in skladi nih kapacitet in je samo posrednik pri prodaji grozdja svojih lanov
podjetju Vino Bre ice.
Pred osamosvojitvijo Slovenije in deloma tudi v asu samostojne dr ave, je bilo ob trgatvi
veliko grozdja s ir ega obmo ja Bizeljskega neregistrirano prodanega kupcem iz sosednje
dr ave Republike Hrva ke. Koli ine tako prodanega grozdja niso bile nikoli uradno znane. Po
ocenah KSS Bre ice naj bi te koli ine zna ale tudi do 500 ton grozdja letno (Strategija…,
2002).
Kot subjekt predelave grozdja in tr enja vina se pojavlja e cela vrsta kmetov –
vinogradnikov, ki svoja vina tr ijo individualno kot nestekleni eno in tudi stekleni eno vino.
Na UE Bre ice ima dejavnost stekleni enja vina prijavljeno 55 subjektov (48 v Bizeljsko–
sremi kem okoli u). tevilo vinogradnikov, ki svoja vina stekleni ijo nara a (Strategija…,
2002)
Za bolj i razvoj bizeljskega vinogradni tva je s sofinanciranjem ob ine in aktivnej im
delovanjem Dru tva vinogradnikov potrebno nadaljevati s krajevnimi preseki vinskih letnikov
in omogo iti vinarjem nastop na vinskih sejmih. Obenem to prispeva k izbolj anju kakovosti
vina, dvigu vinske kulture ter razmahu vinogradni kega turizma. Pospe evalna in ob inske
slu be ter upravna enota bi morale vinogradnikom olaj ati pridobivanje ugodnih kreditov ter
potrebnih soglasij in dovoljenj (Kova , 1997). Sedanja generacija mora narediti vse za
povrnitev slave in prepoznavnosti bizeljskega vinogradni tva (Isteni , 1997b).
Z namenom okolju prijaznej e tehnologije pridelave (omejena in dolo ena ter kontrolirana
raba sredstev za varstvo rastlin) in izbolj anja kvalitete pridelanega grozdja (obremenitev trt)
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imajo vinogradniki mo nost vklju evanja v SKOP – ukrep integrirana pridelava grozdja, s
tem pa mo nost pridobivanja dodatnih sredstev s strani dr ave (Strategija…, 2002).
V zadnjem desetletju se v bizeljskem vinogradni tvu in vinarstvu uti mo an napredek.
Prideluje se pestra raznolika paleta vin, od sve ih suhih vin do vin posebne kakovosti in
pene ih vin, s imer so se pove ale tr ne mo nosti. Modernizirala se je vinogradni ka in
kletarska tehnologija ter izbolj al sortni sestav (Isteni , 1997b).
Problemi v bizeljskem vinogradni tvu in njihovo re evanje:
Glavni problem v bizeljskem vinogradni tvu predstavlja ote ko ena prodaja vina zaradi
nerazpoznavnosti blagovne znamke. K te avam pripomore e majhna struktura posesti in
razdrobljenost parcel ter s tem povezan majhen dele polnih kmetov. Ve ina kmetov je poleg
dela na doma i kmetiji e zaposlena v kak nem podjetju, obratu. Zaradi strmih leg je
pridelava grozdja zahtevna in relativno draga.
Z odprtjem bizeljsko-sremi ke vinsko turisti ne ceste se je na turisti nih kmetijah, vinoto ih,
kleteh, repnicah posameznikom odprla nova mo nost za prodajo vina.
Preglednica 20: Velikostna struktura vinogradov v ob ini Bre ice.
(podatkih UE Bre ice – register pridelovalcev grozdja in vina, julij 2002)
razred (ha)
do 0,5 0,51 do 1,0 1,01 do 2,0 2,01 do 4,0 nad 4,0
tevilo
866
206
102
49
16
vinogradnikov
(%)
69,9
16,6
8,2
4,0
1,3
Vir: Strategija…, 2002.
Dele vinogradnikov z manj kot 0,5 ha vinograda je zelo visok (69,9% - zna ilno za vso
Vinorodno de elo Posavje). Ti obdelujejo okoli 30 % celotne povr ine. Delno so ti
pridelovalci ljubiteljski vinogradniki, ki glavnino dohodka ustvarjajo izven vinogradni tva.
Ve ji del tega vina je namenjeno samooskrbi, dele tr nih vi kov je sorazmerno majhen.
Dele pridelovalcev v razredu od 0,51 do 1,0 ha vinograda je 16,6 % oz. 206 kmetij. To so v
ve ini kmetije, ki jim dohodek od prodaje vina oz. grozdja e pomeni vir dohodka. Dele
pridelovalcev v razredu od 1,01 do 2,0 ha je 8,2% oz. 102 kmetiji. Tem kmetijam
vinogradni tvo predstavlja pomemben vir dohodka. Dele pridelovalcev v razredu od 2,01 do
4,0 ha je relativno visok 4,0% oz. 49 kmetij, ki glavnino dohodka ustvarijo z
vinogradni tvom. 16 kmetij (1,3%) pa obdeluje nad 4,0 ha vinograda – to so iste
vinogradni ke kmetije, ki ivijo izklju no od prodaje vina (Strategija…, 2002).
Ker se bodo na evropskem trgu uveljavila le vina, ki bodo ponujena v obliki definirane
blagovne znamke, je potrebno poskrbeti za bolj o prepoznavnost vin, ne le z videzom etikete,
ampak tudi s stalnim vinskim zna ajem (Nemani , 2004).
V Bizeljsko-sremi kem vinorodnem okoli u ne obstaja kolektivna vinska blagovna znamka,
ki bi bila na trgu uspe na. Razen uspe nim posameznim redkim vinarjem, se ve ina
vinogradnikov »bori« s prodajo vina ali grozdja raznim trgovcem ali zasebnikom. Te tr ne
vi ke bi bilo mo no predelati v vino po enotnem postopku, ki bo zagotavljal standardno in
prepoznavno vinsko kakovost. Trenutno podjetje Vino Bre ice ter posamezniki tr ijo vino
beli in rde i bizelj an, vendar pa se ta vina med ponudniki zelo razlikujejo po vinskem
zna aju in kakovosti (Nemani , 2004).
Dr. Julij Nemani (2004) je izdelal elaborat o za iti bizeljskih vin z namenom dolo iti
stopnje zrelosti grozdja posameznih sort, o dele u posameznih sort grozdja v posameznih
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vinih, razponih vsebnosti posameznih sestavin vina, usklajevanje tehnolo kih postopkov
predelave grozdja in nege vina. Pomembna je tudi dolo itev minimalne uradne ocene vina, ki
bi jo imelo za iteno vino. Nemani tudi trdi, da je potrebno razviti elemente za promocijo, ki
bodo opazni in javnost vztrajno seznanjati, da je za iteno vino v kakovostnem razredu in da
zaslu i ceno konkuren nega cvi ka, ki je de elne kakovosti.
Za iteno vino mora izvirati iz natan no opredeljenega ir ega ali o jega vinorodnega
obmo ja. Na evropskem trgu je vino, ki nima ustrezne blagovne znamke, brez ustrezne cene.
Dejstvo je, da posamezni uspe ni vinarji ne bodo videli potrebe, da se vklju ujejo v akcije, ki
se bodo spro ale v posameznih vinskih okoli ih (Nemani , 2004).

Slika 11: Delo v vinogradu.
Foto: Nata a ekoranja, 2004.

Kakovost vina

Sortni
sestav

Preglednica 21: Opredelitev lastnosti za itenih vin.
Vino bizeljsko belo
bizeljsko rde e
ametovka (50%)
la ki rizling (45%)
modra frankinja (20%)
rumeni plavec (25%)
modri pinot (15%)
sauvignon (10%)
la ki rizling (10%)
chardonnay (10%)
beli pinot (5%)
beli pinot (10%)
Dejanski alkohol: od 10,0 do 11,0 vol.%
Dejanski alkohol: od 10,5 do 11,5 vol.%
Naravni alkohol: 8,5 vol.%
Naravni alkohol: 8,5 vol.%
Titracijske kisline: od 5,5 do 7,5 g/l
Titracijske kisline: od 5,5 do 8,0 g/l
Ekstrakt brez sladkorja: najmanj 20 g/l
Ekstrakt brez sladkorja: najmanj 18 g/l
Reducirajo i sladkor: do 3 g/l
Reducirajo i sladkor: do 6 g/l
Vsebnost pepela: najmanj 1,6 g/l
Vsebnost pepela: najmanj 1,4 g/l
Hlapne kisline: najve 0,8 g/l
Hlapne kisline: najve 0,7 g/l
SO2 skupni: najve do 140 mg/l
SO2 skupni: najve do 160 mg/l
SO2 prosti:najve do 30 mg/l
SO2 prosti:najve do 30 mg/l
Uradna organolepti na ocena: najmanj
Uradna organolepti na ocena: najmanj
16,3 to k
16,3 to k
Vir: Nemani , 2004, str. 21, 34.
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Mag. Janez Isteni poudarja, da v Bizeljsko-sremi kem vinorodnem okoli u ni ve je vinske
kleti, cene grozdja pa so katastrofalno nizke. Sicer obstajajo ideje za re itev te av, vendar ni
posameznikov, ki bi prevzeli iniciativo. Potrebna je tudi zadostna koli ina za etnega kapitala
za tehnolo ke investicije. Ugled vinorodnega obmo ja bi morali dvigniti skupnim nastopom
na trgu in uniformirati kakovost vina. Z vrhunskimi izdelki bi lahko konkurirali na evropskem
trgu. Po mnenju Janeza ekoranja vinu dajeta pravo ceno le zelo omejena proizvodnja ter
visoka kakovost. Uvesti bi bilo potrebno skupen nadzor nad proizvodnjo in vino polniti v
zasebnih polnilnicah na Bizeljskem, ki so zdaj premalo izrabljene. Tesnej a povezava
vinogradnikov bi omogo ala tudi la ji nastop v pogovorih z dr avo (Ko ir, 2003).
5.4.3. TURIZEM IN REKREACIJA
Bizeljsko ni intenzivno turisti no obmo je. Njegova prednost je lega na robu oz. obmo ju
prepletanja intenzivnih turisti nih krajev, kot so: Terme ate , Pod etrtek in Roga ka Slatina
s svojimi turisti nimi dejavnostmi. Ta turisti na sredi a so pomembna poletna in zimska
turisti na destinacija ter mo en vir turistov za Bizeljsko. V neposredni bli ini preko dr avne
meje so tudi Tuheljske, Krapinske in Stubi ke toplice. Ti turisti ni centri so od Bizeljskega
oddaljeni v radiju zra ne razdalje 9-25 km. Okoli 60 km cestne povezave je od Bizeljskega
oddaljena hrva ka prestolnica Zagreb.
Vinogradni tvo je glavna dejavnost na Bizeljskem, ki lahko obogati in dopolni obstoje i
termalni turizem v bre ki ob ini. Vinogradni ki turizem ima ir o perspektivo, saj za sabo
potegne obnovo marsikaterega vinograda, ohranjanje kulturne krajine, pridelavo vrhunskih
kvalitetnih vin ter zaslu ek ponudnikom, krajanom in tudi ob ini (Kova , 1997a).
Po mnenju mag. Janeza Isteni a (1997) se turisti ni image lahko gradi na razli ne na ine: na
ra un sonca, morja, planin, kulturno-zgodovinskih spomenikov in tudi na ra un
etnogastronomije. Mnogi se odlo ajo ostati v vinogradni kih krajih tudi po ve dni ter pri tem
obiskati e druge kulturne znamenitosti in se udele iti atraktivnih lokalnih prireditev. Vinski
turizem je postal v svetu velik posel, ki ne zdru uje le vinogradni ko vinarske proizvodnje,
ampak tudi ostale kmetijske panoge in druge dejavnosti, od esar ivijo cele regije.
Turist ni gost samo turisti nega objekta, temve gost celega kraja, celotne dru bene
skupnosti, zato se mora dru bena skupnost opredeliti za turizem in nanj gledati z
naklonjenostjo, kar se naj odra a v skrbi za istost in urejenost okolja ter ohranjanje starih
objektov v skladu s tradicijo. Turisti na ponudba mora biti avtohtona, vendar prilagojena
sodobnim zahtevam gostov. Etnogastronomski turizem postaja vse bolj zanimiv za ljudi
srednje in starej e generacije (Isteni , 1997).
Bizeljsko ima veliko adutov za razvoj vinskega turizma . Splo na klima je za vino ugodna,
vinogradni ki kraji so raznoliki in polni zgodovinskih, kulturnih ter naravnih znamenitosti,
ljudje gostoljubni in inovativni, narava pa lepa in skoraj nepokvarjena (Isteni , 1997).
Po mnenju dr. Martina Kova a (1997a) so na Bizeljskem precej nje mo nosti za razvoj
vinogradni kega turizma, kjer gost v neposrednem odnosu z vinogradnikom-vinarjem do ivi
lepote vinograda in narave, vinske kleti, poskusi doma e dobrote ter degustira vina.
Razvoj vinogradni kega turizma pogojujejo v prvi vrsti kakovostna in vrhunska vina, bogata
kulinari na ponudba kraja ter gostoljubnost vinogradnikov-vinarjev. Prav tako pa k razvoju
prispevajo neokrnjene naravne danosti ter kulturne znamenitosti ob vinski cesti (Kova ,
1997a).
K razvoju vinogradni kega turizma na obravnavanem obmo ju je precej prispeval tudi
republi ki projekt Bizeljsko-sremi ka vinsko turisti na cesta (VTC), ki ga je pripravilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vinska cesta je za ivela leta 1996. Celotna
trasa VTC je ozna ena z enotnimi ozna bami, ki vodijo na vinsko cesto in k dolo enim
kme kim turizmom, vinskim kletem ter k ostalim znamenitostim (Kova , 1997a).
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Prva ideja o vinski cesti na Bizeljskem se je pojavila e leta 1980, ko je bil izdelan program
asfaltiranja ceste od Zgornje Pohance do Bizeljskega. K projektu se je resneje pristopilo leta
1995, ko je bil ustanovljen Projektni svet Bizeljsko-sremi ke VTC in so se za ela zbirati
finan na sredstva za izgradnjo ceste. Povezovalna cesta, ki vodi od Zgornje Pohance, preko
Sromelj, Silovca, Pi ec in Bizeljskega do Ore ja je bila skoraj v celoti asfaltirana, prav tako
vse stranske povezovalne ceste. V letu 1997 so bile postavljene potrebne ozna be in prometna
signalizacija (Jev evar, Matja , 1999).
Osnova za razvoj turizma ob vinski cesti so predvsem ljudje, ki bivajo, delajo na obmo ju
vinske ceste, oblikujejo turisti no podobo in sprejemajo obiskovalce. Poleg osnovne ponudbe
(hrana, vino) si obiskovalci ogledajo e druge raznovrstne in stalne
kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti ali obi ejo razgledne to ke, se udele ijo
prireditev in druge ponudbe. Vinska cesta nudi kmetijam oz. pridelovalcem kme kih
pridelkov in izdelkov ugodne mo nosti za tr enje na domu. S tekmovalnim in podjetni kim
duhom med ponudniki pridobiva vinska cesta na vsebini in pomenu (Jev evar, Matja ,
1999).
Da bi Bizeljsko-sremi ka VTC prerasla v turisti ni proizvod, ki bi ga lahko obse neje tr ili, bi
bilo po trditvah Kova a (1997a, str. 7) potrebno: »Izbolj ati kakovost vina, ki je za razvoj
vinogradni kega turizma zelo pomembna. Vinogradniki in vinarji so se dol ni usmeriti na
svoje geografsko obmo je in s kakovostjo vina ustvariti regionalno ime za ozna bo
bizeljskega vina. To bodo omogo ili poleg obstoje ih tudi novi nasadi vinogradov, zasajeni z
vrhunskimi sortami. Marsikaj bo potrebno izbolj ati e v kletarstvu.«
Pode elski turizem pove uje mo nost dodatnega zaposlovanja. Namesto surovin se prodajajo
visoko kvalitetni proizvodi, oplemeniteni z dodano vrednostjo, kar se odra a v
vinogradnikovem zaslu ku (Isteni , 1997). Vinogradni ki turizem z vinsko cesto lahko
preraste v turisti ni proizvod ir ega obmo ja, ki se ga da dobro tr iti. Bizeljsko-sremi ka
VTC nosi identiteto ir ega vinorodnega obmo ja (Kova , 1997b).
Poleg vinogradni tva je na Bizeljskem velik potencial izvirna in nepokvarjena narava, ki
postaja vse ve ja vrednota. Okolje je neokrnjeno, isto in nudi mo nost samote, miru,
ivanja na sve em istem zraku.
Na Bizeljskem so e organizirane poti, ki v dolo enem tematskem sklopu povezujejo lokalne
znamenitosti npr.: Bre ka kolesarska pot, Bizeljske pe poti, Slom kova pot (v bodo e
Slom kova in Emina pot), Zasavska planinska pot, Pot k repnicam, Smehova pot.
V bodo e bi zaradi uveljavljanja sonaravnosti veljalo nameniti ve jo pozornost tem potem in
njihovi promociji, da bi aktivneje za ivele ter tako prispevale k ve ji prepoznavnosti obmo ja.
Z izobra evalnimi nameni bi bila zanimiva priprava raznih tematskih poti: npr. vodna u na
pot ob Dramlji z o ivitvijo mlinarstva ter manj imi pritoki z rakom jel evcem, gozdnonaravoslovna pot po Orlici, naravoslovna pot ob meandrih in mrtvih rokavih Sotle,
povezovanje s hrva ko stranjo in vo nja s olni, pot, ki bi povezovala Orli ke gradove
(hrva ki Cesargrad, Kun perk, grad Bizeljsko, grad Pi ece in Podsreda) idr.
S posameznimi prireditvami se popestri ivljenje na Bizeljskem, vendar je to premalo, saj
morajo prireditve privabiti in zadr ati turiste na tem obmo ju. Kljub temu, da so mnoge
prireditve lepo za ivele in postale tradicionalne bi bilo potrebno dati ve ji poudarek
povezovanju med kulturo in krajino. Na Bizeljskem se vsako leto odvijajo naslednje
prireditve: krst vina in martinovanje, praznik bizeljskih vin, otvoritev rezi trte na
Vincencovo, kostanjev piknik, ive jaslice, prvomajski pohod na pi ek, nogometni turnirji,
zimski festival, razni koncerti in ob asne razstave.
Predlagamo, da bi se uveljavile ali ponovno za ivele e naslednje prireditve:
bizeljska trgatev, li kanje, obiranje sadja v visokodebelnih sadovnjakih, bizeljski maraton,
koline, ganjekuha, ehanje perja, bo na razstava izdelkov kme kih ena, kme ke igre ipd.
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Preglednica 22: e razvite turisti ne dejavnosti in ponudba na Bizeljskem in dejavnosti, ki jih
je v bodo e potrebno razvijati.
E RAZVITO:
POTREBNO RAZVIJATI:
• Ve
promocije:
aktivnej e
• Prometna
infrastruktura
in
sodelovanje na sejmih, objavljanje v
signalizacija
vseh vrstah medijev, sistemati no
• Promocijski material, propagandno
obve anje turisti nih agencij o
gradivo
ponudbi na BS VTC.
• Kvalitetno vino, specifi na avtenti na
• Oblikovanje blagovne znamke
kulinarika, dobra gostinska ponudba
• Obujanje starih obrti, izdelovanje
• Vinoto i, kme ki turizmi, repnice
spominkov
• Preno itvene kapacitete
• Povezovanje
in
sodelovanje
• Muzeji, zbirke, razstave
ponudnikov
ter
zdrava
konkuren
nost
• Nekatere prireditve
• Ve je zavzemanje za tematske poti in
• Kolesarstvo, pohodni tvo, tematske
oblikovanje novih
poti
•
Dopolnjevanje
preno itvenih
• Naravne, kulturne znamenitosti
kapacitet
• Prijazni, gostoljubni doma ini
•
Izobra evanje
ponudnikov,
• Prodaja pridelkov in izdelkov na
podjetni tvo
domu
•
Oblikovanje
inovativne ponudbe
• Repnice; unikat Bizeljskega
(eksoti na kmetija, izposojevalnica
koles,
vrt
zdravilnih
zeli ,
kampiranja)
• Ve je urejanje razglednih to k
(Lusthaus)
• Tekmovanje za najlep o urejeno
kmetijo, vas
Seznam nekaterih turisti nih znamenitosti na Bizeljskem:
Repnice, Stalna etnografska zbirka Marija Su nik, Slom kova razstava, razstava naravne in
kulturne dedi ine Bizeljskega, Grad Bizeljsko, sakralna dedi ina, lipa v Bizeljski vasi,
Nuje ev hrast, gnezdi e pti a ebelarja idr.
Na Bizeljsko je v ve ji meri potrebno privabljati turiste. To bi se lahko doseglo tudi s centri
kulturnega in umetni kega ivljenja in njihovo dejavnostjo, ki bi privabljala turiste. Za
inkovitej i razvoj turizma in turisti ne ponudbe bi bila potrebna ve ja povezanost in
medsebojno sodelovanje lokalnega prebivalstva. Tudi ob ina ali regija bi morala nameniti
ve je spodbujanje turizmu na pode elju. Kmetje so usposobljeni pridelati kvalitetne pridelke,
vendar pa imajo kot turisti ni ponudniki mnogokrat premalo znanja o tr enju lastnih
pridelkov, zato bo potrebno nameniti ve jo pozornost njihovemu izobra evanju. Zaradi
vklju enosti Bizeljskega v Kozjanski regijski park bo zaradi okoljskih omejitev potrebno
nadaljevati z razvijanjem sonaravnih oblik turizma.
Kmetje imajo v sklopu turizma velike mo nosti v prodaji bio oz. integrirano pridelanih
kmetijskih pridelkov, ki postajajo vse ve ja vrednota. Potencialni gostje na Bizeljskem so
predvsem enodnevni obiskovalci, ki pridejo bodisi organizirano ali individualno. Bizeljsko
ima idealne pogoje za razvoj »turizma ob koncu tedna«, ko si mestni ljudje za elijo
spro enega oddiha, sprehoda ali kolesarjenja po pode elju ali le dobrih kulinari nih u itkov.
Na to obmo je prihajajo tudi zahtevnej i gostje, ki so za doma e izdelke in pridelke
pripravljeni pla ati vi jo ceno. Turizem na Bizeljskem slu i tudi kot dopolnitev zdravili kemu
turizmu, razvitemu v ob ini Bre ice. Lega Bizeljskega v bli ini ve jih turisti nih sredi ter
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Zagreba in razvitej ega dela Hrva ke nudi dovolj veliko tr
sremi ke VTC.

e za celotno ponudbo Bizeljsko-

5.4.4. GOSPODARSKE DRU BE
Obmo je Bizeljskega je gospodarsko zelo ibko, saj v krajevni skupnosti ni pomembnej ega
obrata, ki bi zaposloval ve je tevilo ljudi. Glavne gospodarske dru be na Bizeljskem so
zasebna podjetja, ki se prete no ukvarjajo s storitvami, deloma tudi s proizvodnjo.
Nove komunikacijske tehnologije so se v 90-ih. letih 20. stol. uveljavile tudi na pode elju in
v perifernih obmo jih. Po mnenju Igorja Robleka ima pode elje prihodnost samo tedaj, e
bodo tamkaj nji prebivalci znali izrabiti svoj obstoje i »know how« oziroma se bodo uspeli
im bolje vklju iti v love ke vire v regiji (Roblek, 2002).
Strategija endogenega regionalnega razvoja temelji na bolj em izkori anju, uporabi in
razvoju love kih virov. Pomembno je motivirati lokalno prebivalstvo, da se im hitreje
vklju i v razvoj svojega doma ega okolja (Roblek, 2002).
Na Bizeljskem je bilo leta 2002 38 samostojnih podjetnikov (Telefonski imenik, 2002), ki so
ponujali predvsem storitvene dejavnosti, kot so: gostinstvo, trgovina, razne servisne usluge,
avtoprevozni tvo ipd. Nekaj obratov je bilo tudi proizvodnih (Kamnose tvo Bizeljsko,
ir
kofja Loka, Oriod-proizvodnja enskih hla nih nogavic)
Ob ina bi morala preko Sklada za razvoj drobnega gospodarstva spodbujati razvoj
samostojnih podjetnikov in majhnih podjetij.
5.4.5. FINAN NA SREDSTVA V KRAJEVNI SKUPNOSTI BIZELJSKO
Krajevna skupnost Bizeljsko ima lastne finan ne vire, kot so: vodovod (vodarina),
pokopali e (grobnina), mrli ka ve ica (obrabnina, najemnina) in ostale manj e prihodke. Od
ob ine Bre ice dobi:
- sredstva za komunalno infrastrukturo,
- sredstva za delovanje KS (za pla e zaposlenih v upravi KS),
- interventna sredstva,
- sredstva za posamezne cestne odseke, v kolikor so ti potrjeni v ob inskem prora unu.
Z lastnimi sredstvi iz vodarine pokrivajo oskrbo s pitno vodo in sanacijo vodovodnega
omre ja. Sredstva pridobljena iz uporabe mrli ke ve ice so namenjena urejanju pokopali a,
njegove okolice, vzdr evanju objekta mrli ke ve ice ter za nemotene pokope. Iz sredstev za
komunalno infrastrukturo pokrivajo redno letno in zimsko vzdr evanje krajevnih poti. Del
sredstev porabijo tudi za modernizacijo poti in za javno razsvetljavo.
Interventna sredstva so bila do leta 2005 namenjena modernizaciji cestnih odsekov. V letu
2005 gredo ta sredstva po sklepu Sveta krajevne skupnosti za gradnjo nove osnovne ole
Bizeljsko.
Za republi ka sredstva na dolo enih razpisih krajevna skupnost ne more kandidirati
neposredno, lahko pa z izdelanimi projekti oz. programi kandidira preko ob ine (Ustni vir:
ekoranja Silva).
5.4.6. VPLIV MEJE NA GOSPODARSKI RAZVOJ IN IVLJENJE DOMA INOV
Na vzhodu krajevne skupnosti Bizeljsko poteka na reki Sotli 17 km dolga dr avna meja z
Republiko Hrva ko .
Z osamosvojitvijo Republike Slovenije leta 1991 so se na slovensko-hrva ki meji pri eli
nekateri problemi in nev nosti. Nova dr avna meja je na lokalnem nivoju bistveno posegla
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v ivljenje obmejnega prebivalstva in povzro ila spremembe, na katere se tamkaj nje
prebivalstvo z neugodno socialnogeografsko strukturo te ko in le po asi prilagaja
(Klemen , 2001; pes, 2001).
Poleg ote enega prehajanja meje se pojavljajo zemlji ke te ave (dvolastni tvo), te ave na
podro ju uslu nostne obrti in trgovine, marsikje so pretrgana mikrogravitacijska obmo ja
posameznih centrov zaposlitve ter izmenjava delovne sile. Zaprtost meje je prizadela tudi
izmenjavo na kulturnem in izobra evalnem podro ju. Iz Spodnjega Posavja in Obsotelja je
pred postavitvijo meje precej tudentov tudiralo na zagreb kih fakultetah (Klemen , 2001).
Za majhna obmejna naselja, katerih povpre na velikost ne presega 60 prebivalcev, je zaradi
pomanjkanja delovnih mest zna ilna nadpovpre na dnevna migracija. Naselja so ogro ena
predvsem zaradi svoje odmaknjenosti in oddaljenosti od urbanih sredi . Oblikuje se
demografska struktura, ki se ni ve sposobna obnavljati ( pes, 2001).
Ko je bila leta 1991 postavljena dr avna meja na Sotli, so se na Bizeljskem za ele pojavljati
nekatere gospodarske te ave. S te jo prehodnostjo meje je bila okrnjena prodaja grozdja in
vina na hrva ko tr
e. V posameznih sezonah se je zgodilo, da kmetje niso mogli prodati
pridelka nekdanjim kupcem z levega brega Sotle. Te neugodne razmere so izkoristila nekatera
slovenska podjetja in pridelke odkupila po izredno nizkih cenah (Spletna stran: Ob zaprtem
mostu je manj kup ije).
Poleg meddr avnega mejnega prehoda v Ore ju, preko reke vodita e dva mostova, ki sta
namenjena dvolastnikom in ljudem z maloobmejnimi propustnicami.
Schengenska meja lahko predstavlja nevarnost, da bo poostren nadzor naredil mejo e bolj
birokratsko in neprepustno.
Re itev ali omilitev te av je mo na tudi v udejanjanju koncepta ezmejnega sodelovanja in
povezovanja obmejnih obmo ij ter v izkori anju prednosti, ki jih ponuja ivljenje ob meji.
ezmejno sodelovanje in povezovanje je ve krat neodvisno od ir ih regionalnih ali celo
meddr avnih dogovorov ( pes, 2001).
Pri ezmejnem sodelovanju je pomembno, da se ne izkori a z ene strani in se tako ne ustvari
neenakopraven polo aj, ampak je potrebno izbrati take ukrepe, ki koristijo in pripomorejo k
razvoju obeh strani (Roblek, 2002).
Zaradi lege v zaledju zagreb ke aglomeracije Spodnje Posavje v preteklosti ni razvilo
pomembnej ih regionalnih funkcij. Pred letom 1991 je bilo Spodnje Posavje socialno in
ekonomsko zelo povezano z Zagrebom, isto asno pa je predstavljalo o je rekreacijsko zaledje
za Zagreb ane ( pes, 2001).
ezmejno sodelovanje je mo no na naslednjih podro jih:
- izmenjava delovne sile,
- skupno re evanje okoljskih problemov,
- tehni no sodelovanje,
- sodelovanje na kulturnem in znanstvenem podro ju,
- gospodarsko sodelovanje,
- regionalne in lokalne iniciative, katerih nosilci so regionalne razvojne agencije,
podjetni ki centri in ob ine,
- promocija turizma.
V 90-ih letih 20. stol. sta ob ina Bre ice in Zagreba ka upanija za eli uspe no sodelovati na
gospodarskem in kulturnem podro ju. Na podro ju malega gospodarstva sodelovanje poteka
preko e ute enih poslovnih odnosov, rednih strokovnih in prijateljskih sre anj, sejemskih
dejavnosti in oblikovanju skupnih ezmejnih projektov. Krepi se tudi sodelovanje na podro ju
prometne infrastrukture, varovanja okolja, izobra evanja in usposabljanja ter razvoja kulture
in turizma. Z namenom pospe evati gospodarski razvoj sta nastala ezmejni projekt e-SotlaSutla in projekt Turisti na cona po Sotli in Gorjancih (Turisti ka zona po Sutli i umberku)
(zgibanka: e-Sotla-Sutla, 2003)
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6.

POKRAJINSKOEKOLO KA
BIZELJSKEGA

LENITEV

Za potrebe na rtovanja bodo ega razvoja KS Bizeljsko in njenih razvojnih mo nosti smo
izdelali pokrajinsko ekolo ko lenitev.
Ob prepletanju naravnih pojavov v pokrajini, lahko poi emo ekolo ko homogene enote, kjer
obstajajo podobni odnosi med prvinami pokrajine. Posledica tega so podobni ekolo ki pogoji
za dru bo in njene dejavnosti (Perko, 1989).
Pri pokrajinskoekolo ki lenitvi ni v ospredju le prou evanje posameznih pokrajinotvornih
elementov, ampak njihovo kompleksno vrednotenje in medsebojne zveze z vidika pogojev za
ivljenje ali za pokrajinsko rabo. Ocenjujejo se tudi samo istilne sposobnosti, na rtovanje
posegov, namenska raba in obremenitev prostora ter samo istilna sposobnost posameznih
pokrajinskoekolo kih enot (Plut, 2004).
Fizi no geografska podlaga za lenitev nam je slu ila za vrednotenje nadaljnjega razvoja
Bizeljskega in ume anje konkretnih razvojnih mo nosti v izbrano obmo je.
Pokrajinskoekolo ka lenitev obravnavanega obmo ja je bila izdelana na podlagi naslednjih
kriterijev: geolo ko-litolo ka zgradba, reliefna oblikovanost, rastje, raba tal, poselitev,
podnebne in hidrografske zna ilnosti. Obmo je smo razdelili na est enot, in sicer: 1. slemena
gri evja, 2. prisojna pobo ja gri evja, 3. osojna pobo ja gri evja, 4. grabni, 5. apneni ki in
dolomitni del Bizeljskega, 6. dno doline reke Sotle ter potokov Dramlje in Su ice (karta 8).
Slemena gri evij so se pokazala kot pokrajinskoekolo ka enota z velikim razvojnim
potencialom. Obmo je je v celoti nad toplotnim obratom, v termalnem pasu, kjer so mo nosti
gojenja specifi nega sadnega drevja (marelice, oreh,
nje idr.). Ni ji nakloni in globja prst
omogo ajo la jo kmetijsko obdelavo. Na ozkih slemenih so nastala razlo ena naselja in
zaselki. Cestna infrastruktura je ponavadi speljana po temenih slemen. Zna ilna slemenskost,
nadmorske vi ine nad toplotnim obratom in razglednost so prednosti, ki lahko pomagajo pri
razvoju specifi nih turisti nih dejavnosti (npr.: vinske ceste, kolesarske, pohodni ke poti).
Prisojna pobo ja gri evja prejmejo na obravnavanem obmo ju najve son ne energije. Na
laporovcih in pe enjakih so se razvile rjave prsti. Te fizi nogeografske razmere so omogo ile
intenziven razvoj vinogradni tva. Poleg zidanic, hramov in po itni kih hi ic so na prisojah
tudi posamezne kmetije oz. razlo ena naselja. Zaradi lapornate podlage in ote enega
odtekanja padavinske vode v tej enoti obstaja nevarnost polzenja tal (usadi, plazovi). Ve ji
nakloni (6-12°) ote ko ajo in dra ijo kmetijsko obdelavo s strojno mehanizacijo.
Osojna pobo ja prejmejo manj son ne energije in so praviloma redkeje poseljena. Na njih
prevladuje gozd ali travinje. Ta pokrajinskoekolo ka enota ima omejene mo nosti za nadaljnji
razvoj. Kot prilo nost se je pokazala rekreacija, kot so lov, gobarjenje in nabiralni tvo, seveda
ob upo tevanju sonaravnosti.
Grabni oz. dolinice med gri i so ozki, reliefno zaprti, obdani s strmimi pobo ji, z malo
prejete son ne energije in zato tudi tema ni in vla ni. Zaradi na tetih naravnih razmer so
pove ini neposeljeni in zaradi te kih prsti tudi neprimerni za kmetijsko obdelavo. Le
izjemoma so se ob ve ji odprtosti v posameznih grabnih razvila naselja. Pora eni so z
gozdom in hidrofilnim rastjem ter ve inoma predstavljajo povirja hudournih poto kov.
Menimo, da je razvojna prilo nost za to pokrajinskoekolo ko enoto v nastajanju ribnikov in s
tem povezanim portnim ribolovom ali razvoju manj ih okoljsko nespornih ribogojnic.
Prilo nost bi lahko bili tudi mokrotni travniki, primerni predvsem za razvoj konjereje.
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Vsekakor imajo grabni zaradi svoje naravne ohranjenosti in nedotaknjenosti veliko ekolo ko
funkcijo.
Apneni ki in dolomitni del Bizeljskega predstavlja Orli ko hribovje s strmimi pobo ji in
vi jimi nadmorskimi vi inami. Za to enoto je zna ilna velika gozdnatost in kra kost povr ja.
Zaradi plitvosti prsti, hitrega odtoka padavinske vode v mati no kamnino, precej nje
skeletnosti je prst manj primerna za kmetijsko obdelavo. Na nekaterih uravnavah in terasah
sredi gozda so nastali travniki in pa niki, ki jih spremljajo posamezne samotne kmetije.
Prilo nost za to enoto so kme ki turizmi, pohodni tvo, velika razglednost, sonaravni lov,
gobarstvo in gospodarska izraba gozda. Nevarnost predstavlja staranje prebivalstva,
depopulacija, opu anje pa e, ko enja travnikov in s tem zara anje e tako skromnih
kmetijskih povr in. Nevarnost predstavlja tudi nesonaravno kr enje gozda (goloseki), kar
pove a erozijo prsti in kamnolomi, ki povzro ajo degradacijo povr in. Orli ki masiv je
obenem tudi velik vodni rezervoar za okoli ko obmo je, zato morajo biti vsi posegi na
omenjeno obmo je zelo premi ljeni.
Dno doline Sotle in potokov Su ice in Dramlje ima velike mo nosti za nadaljnji razvoj.
Ravnina oz. majhni nakloni (pod 2°), debelej e rodovitne rjave prsti omogo ajo kmetijsko
obdelavo s strojno mehanizacijo. Naselja in cestna infrastruktura so razvr ena na robu
kmetijskih povr in. Pomanjkljivost te enote je ob asna poplavnost zaradi dviga talne vode.
Prednost enote je v veliki mo nosti nadaljnjega razvoja poljedelstva, uvajanju vrtnarstva in
ivinoreje.
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Karta 8: Pokrajinskoekolo ka lenitev Bizeljskega.
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Merilo: 1 : 50.000.
Kartografska podlaga:
Atlas Slovenije, 1985, str.
136, 156.

7.

DOGNANJA IN SKLEPI

S pomo jo SWOT-analize smo sinteti no predstavili in vrednotili prednosti, slabosti,
prilo nosti in nevarnosti sonaravnega regionalnega razvoja obravnavanega obmo ja.

PREDNOSTI:
• Dobra geografska lega in prometna dostopnost (cestna infrastruktura, bli ina AC,
eleznice, informativne table, smerokazi).
• Neokrnjena narava, isto neokrnjeno okolje ( ist zrak, mir, spokojnost).
• Privla na in pestra pode elska pokrajina (razgiban gri evnat svet, slemenskost,
razglednost).
• Bogata naravna in kulturna dedi ina (navade, ege, pesmi in njihovo obujanje).
• Bli ina dr avne meje in mo nost ezmejnega sodelovanja.
• Ugodne klimatske razmere in mo nost razvoja mnogih kmetijskih panog (toplotni
pas).
• Tradicija vinogradni tva in kvalitetna vina.
• Mo na lokalna identiteta (vino, pesmi, osebe).
• Dobra gostinska ponudba.
• Vklju enost v KRP.
• Bli ina intenzivnih turisti nih sredi .
• Zaledje zagreb ke aglomeracije z 1,2 milj. preb.
POMANJKLJIVOSTI:
• Staranje prebivalstva.
• Slab a oz . pomanjkljiva izobrazbena struktura turisti nih ponudnikov.*
• Pomanjkanje delovnih mest v sami KS Bizeljsko (zaposlovanje izven KS, dnevna
migracija).
• Depopulacija in nizek oz. negativen naravni prirastek.
• Razpr ena poselitev in s tem veliki izdatki za infrastrukturo.
• Nedokon ana komunalna opremljenost.
• Premajhna anga iranost lokalnega prebivalstva in medsebojno sodelovanje.
• Slab a povezanost in sodelovanje z Republiko Hrva ko po letu 1991.
• Slaba povezanost ponudnikov turisti nih uslug s turisti nimi agencijami.*
• Premajhna promocija Bizeljskega in BS VTC.
• Neoblikovana prepoznavna blagovna znamka.
• Premajhna ekonomi nost kmetijstva.
• Neurejena zakonodaja na podro ju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.*
• Pri ve ini ponudnikov so potrebna dodatna vlaganja v objekte in okolico.*
*Vir: Jev evar, Matja , 1999.
PRILO NOSTI
•
•
•

Razvoj okolju prijaznega turizma, mo nosti za rekreacijo in prosti as, obujanje starih
obrti in obi ajev.
Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (kme ki turizem) in mo nost zmanj evanja
brezposelnosti s prodajo produktov in storitev ob BS VTC.*
Ekolo ko kmetovanje in poudarjanje kvalitete pred kvanititeto.
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•

Ponovno o ivljanje gojenja nekaterih kultur in z njimi povezanih dejavnosti:
ekstenzivni sadovnjaki, slivarstvo, orehi, le niki, pi ke marelice, vi nje,
nje;
su enje sadja, ganjekuha, pridelovanje doma ega kisa.
• Promocija in tr enje posebnosti (prinela, slivovka, bizeljska ajdova potica, pekarski in
drugi kulinari ni izdelki, obi aji, ege, navade).
• Izdelava blagovne znamke in geografska za ita vina bizelj an.
• Ve je zavzemanje za bizeljsko avtohtono sorto grozdja rumeni plavec.
• Sodelovanje v programih Phare in CRPOV.
• Vikend turizem, izletni ki turizem.
• Povezovanje s Hrva ko.
• Ve anje prepoznavnosti Bizeljskega preko javnih medijev obve anja.
• Ustanovitev TIC-a omogo a aktivnej o promocijo in pomo pri tr enju.*
• Sodelovanje in povezovanje med krajevnimi skupnostmi na Bizeljsko-sremi kem
vinorodnem okoli u.
• Tematske poti, romarske poti.
• Relativno neznano obmo je je za obiskovalce privla no kot nekaj novega, e
neodkritega.*
* Vir: Jev evar, Matja , 2002.
NEVARNOSTI
•
•

Nadaljnje staranje prebivalstva.
Specializacija v eno kmetijsko panogo npr. vinogradni tvo lahko v primeru krize
povzro i te ave.
• Opu anje nekaterih obdelovalnih povr in.
• Schengenska meja in poostreni predpisi za njeno prehajanje.
• Zaprtje hrva kega trga zaradi morebitnih gospodarskih te av ali politi nih nesoglasij.*
• Zmanj evanje povpra evanja po vinu.*
• Konkurenca vin iz EU in padec cen.*
• Nadaljnja izolacija Term ate , v katerih v BS VTC ne vidijo obogatitve lastne
ponudbe.*
• Rivalstvo, dru inska nesoglasja, nesamokriti nost in nevo ljivost med nekaterimi
ponudniki.*
*Vir: Jev evar, Matja , 2002.
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8.

ZAKLJU EK

Krajevna skupnost Bizeljsko je prete no gri evnato vinogradni ko obmo je na severnem delu
bre ke ob ine. ivljenje na Bizeljskem oblikujejo: bli ina gospodarsko razvitih sredi ter s
tem delovnih mest, vpliv urbanizacije, motorizacija, infrastrukturna opremljenost, turisti ni in
kmetijski razvoj.
Na za etku diplomskega dela smo si zastavili tri delovne hipoteze, za katere se je v toku
raziskave izkazalo, da jih lahko potrdimo.
Uveljavljanje paradigme sonaravnega razvoja je na Bizeljskem ele na za etku. Ve ina
prebivalstva, predvsem kmetov se je z okoljsko etiko za ela soo ati na za etku 21. stol. z
vklju evanjem v Slovenski kmetijski okoljski program in vklju itvijo Bizeljskega v Kozjanski
regijski park. Bio-kmetovanje na Bizeljskem e ni prisotno, je pa v porastu tevilo kmetij, ki
se ukvarjajo z integrirano pridelavo. irjenje zavedanja za odgovornost do okolja se ka e tudi
v na rtih za izgradnjo istilne naprave in zbiranju komunalnih odpadkov, saj je od leta 2005
na Bizeljskem prisotno lo eno zbiranje odpadkov.
Naravno okolje je po raznih kazalcih dobro ohranjeno in prete no nedegradirano, kar
predstavlja osnovo za sonaravni razvoj. Pestra biotska raznovrstnost in s tem velik ekolo ki
pomen je narekovala vklju itev obmo ja v KRP ter zavarovanje posameznih naravnih
vrednot. V sodobni dru bi bogato in isto naravno okolje postaja vse ve ja vrednota, ki se je
zaveda edalje ir i krog ljudi. Vloga kmetijstva in gozdarstva pri razvoju pode elja ni
poudarjanje zgolj zaradi njune gospodarske vloge, ampak tudi zaradi vse pomembnej ih
drugih funkcij, ki jih omogo ata.
Po mnogih ekonomskih kazalcih, ki so nam bili na voljo, Bizeljsko zaostaja za dr avnim
povpre jem. Pozitivna posledica gospodarske nerazvitosti je ohranjeno naravno okolje, na
podlagi katerega se v razvoj la e uvajajo sonaravna na ela. Neugodna starostna in
izobrazbena struktura, predvsem podpovpre en dele ljudi z visoko izobrazbo lahko ote ujejo
uvajanje sonaravnega razvoja. Ljudem je pomemben predvsem dobi ek, ne glede na ceno
okolja. Zato je pomembna okoljska vzgoja, ki se naj za enja e pri pred olskih otrocih. Tudi
pri starej ih generacijah je potrebno dodatno izobra evanje in dopolnjevanje, s katerimi se
bodo zavedli vrednot sonaravnega razvoja.
Na podlagi analiziranega in opisanega stanja in razmer na gospodarskem, socialnem in
okoljskem podro ju na Bizeljskem lahko z vidika sonaravnega regionalnega razvoja
izpostavimo prioritetna podro ja bodo ega razvoja.
Potrebna je krepitev gospodarstva, v katerega bi s spodbujanjem pano no raznovrstnega
podjetni tva, predvsem obrti, vklju evali doma i izobra eni kader in tako prepre evali
njegovo nezaposelnost in izseljevanje. Gri evnata pokrajina je poleg razvoja kme kega
turizma idealno obmo je za razvoj malega gospodarstva. Zaradi neugodne velikostne
strukture kmetij, razdrobljenosti parcel, prevelike samooskrbnosti in premajhne specializacije
in tr nosti kmetijska pridelava ni dobi konosna. Kmetje so si morali za zagotavljanje
primernega socialno-ekonomskega polo aja poiskati dodatno zaposlitev ali pa na kmetiji
uvesti dopolnilno dejavnost. Majhnost, nespecializiranost kmetij in te je obdelovalne
razmere dajejo mo nost usmerjanja v ekolo ko kmetovanje, ki na Bizeljskem zaenkrat e ni
prisotno v ve ji meri.
Dobro ohranjeno pode elsko okolje in kmetijstvo sta osnova razvoju turizma na kmetijah.
Sonaravni razvoj turizma pomeni vklju evanje naravne in kulturne dedi ine v turisti no
ponudbo Bizeljskega. Vklju enost Bizeljskega v KRP ponuja s formiranjem in tr enjem
novih produktov in storitev kot sestavin sonaravnega razvoja lokalnemu prebivalstvu mo nost
za dvig kvalitete ivljenja. Ugodni fizi nogeografski pogoji ter tradicija dajejo Bizeljskemu
prepoznavni pe at vinogradni ke pokrajine. Konec 20. stol. so se vinogradniki z izbolj anjem
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sortnih sestavov in tehnologije usmerili v pridelavo kakovostnih in vrhunskih vin. Pridelujejo
raznovrstna vina vse do pene ih vin in jagodnih izborov, s imer so se pove ale tr ne
mo nosti.
Z izgradnjo BS VTC so se odprle mo nosti razvoja vinogradni kega turizma. Vinska cesta
nudi kmetijam mo nost za trgovanje na domu in razvijanje tevilnih dopolnilnih dejavnosti.
Kmetje so sposobni pridelati visoko kvalitetne izdelke, vendar pa so premalo usposobljeni za
njihovo tr enje. Tej te avi bo v bodo e potrebno nameniti ve jo pozornost. e posebej manj i
vinogradniki se ubadajo z ote ko eno prodajo vina, saj na Bizeljskem zaenkrat e ne obstaja
kolektivna tr na znamka. Na evropskem trgu uspevajo le vina, ponujena v obliki definiranih
blagovnih znamk, zato morajo bizeljski vinogradniki poskrbeti za bolj o prepoznavnost vin.
Bizeljsko e ni povsem izkoristilo razvojnih mo nosti, ki jih obmo je ponuja. Vzrok gre iskati
v prenizki stopnji izobra enosti lokalnega prebivalstva, premajhnem povezovanju krajanov, v
nezadostnem vklju evanju razpolo ljivih love kih virov v regionalni razvoj, premajhni
promociji oz. nerazpoznavnosti obmo ja in nenazadnje je svoje prispevala tudi dr avna meja
na Sotli. V bodo i razvoj bi bilo potrebno vklju evati potenciale, ki jih ponuja narava,
smiselni bi bilo o ivljati aktivnosti, ki so bile v preteklosti tu zelo prisotne. Ve pozornosti je
potrebno nameniti tudi razvoju obrti in malemu inovativnemu podjetni tvu. Z vidika
sonaravnosti bo na Bizeljskem potrebno razvijati dejavnosti, ki zahtevajo sodoben koncept
prihodnjega razvoja, zasnovanega na vzpostavljanju harmonijhe med gospodarsko rastjo in
varovanjem okolja. Gospodarski razvoj bo moral upo tevati omejitve, ki mu jih postavljajo
okoljske in socialne razmere.
Razen navedenih prednostnih podro ij velja na Bizeljskem v bodo e posebno skrb nameniti
e: varovanju prsti (premi ljeno kmetovanje), individualnim kuri em (ve ja uporaba
biomase), varovanju vodnih virov in varovanju biotske raznovrstnosti. Vsem krajanom je
potrebno omogo iti enake mo nosti za ivljenje in delo. Nadaljevati je potrebno z gradnjo
komunalne infrastrukture, kot so: lokalne ceste, kanalizacijsko omre je, istilna naprava,
javna razsvetljava idr.
Manj a gospodarska razvitost in do neke mere odro nost so vplivali, da je naravno okolje na
Bizeljskem dobro ohranjeno, vendar demografski kazalci ka ejo na po asno odmiranje
obmo ja. Celotno obmo je je zaradi odseljevanje v preteklosti, negativnega naravnega
prirastka ter staranja prebivalstva danes demografsko zelo ogro eno. S tem se zmanj uje
tevilo za delo sposobnih ljudi, kar ogro a prihodnji razvoj Bizeljskega.
Pode elje Bizeljskega ima zaradi dobrih naravnih in dru benih pogojev veliko razvojnih
mo nosti predvsem na osredoto enju vinogradni ko-vinarske dejavnosti, sadjarstvu, razvoju
okolju prijaznega pode elskega in ustvenega turizma ter nanj vezanih storitvenih dejavnosti,
sonaravnem gozdarjenju in ekolo kem kmetovanju.
Od lokalnega prebivalstva in njihovih pobud je odvisno, kako jim bo uspelo ohraniti, razvijati
in tr iti ta naravni potencial ter tako prispevati k dvigu lastne kvalitete ivljenja.
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9. SUMMARY

The Bizeljsko local community is predominantly a hillocky viticultural area in the northern
sector of the Bre ice commune. Life in the Bizeljsko is determined by: the vicinity of
economically developed centres with workplaces , the influence of urbanisation and
motorisation, sufficient infrastructure and the development of tourism and farming.
The thesis investigates three hypotheses, which have been confirmed by research.
The implementation of the principles of sustainable development has begun very recently in
the Bizeljsko. The majority of the population and a considerable number of farmers have been
confronted with the term environmental ethics at the beginning of the 21th century when the
Bizeljsko was included in the Slovenian farming and environmental programme as well as in
the Kozjansko regional park (KRP). Ecological farming has not yet been established in
Bizeljsko although the number of farms with integrated production is rising. Nevertheless, the
environmental awareness is growing as is indicated by the planned erection of the purification
plant and recycling, which has been introduced in 2005.
Various indicators show that the environment is suitable for the implementation of the
principles of sustainable development since it is well preserved and shows few signs of
degradation. Because of its biotical diversity and ecological importance the Bizeljsko was
included in KRP and in the protection programme for natural heritage. The environmental
awareness is growing in the modern Slovenian society. It is therefore important to stress the
functions of farming and forestry in the development of the countryside next to their
economical function.
The economical indicators show that the Bizeljsko is an underdeveloped area in comparison
to other Slovenian regions. The positive outcome of the underdevelopment is the preservation
of the environment enabling the future sustainable development. The age and the educational
structure of the population which mostly lacks university education may inhibit the
introduction of sustainable development. At present people put profit before environment.
Therefore the issue of environmental awareness should be presented in kindergartens and
additional educational programmes explaining sustainable development should be prepared
for adults as well.
The priorities, considering the economical, social and environmental factors in the Bizeljsko,
involve the enforcement of diverse small businesses, especially craft, the employment of
individuals with university education thereby preventing general unemployment and
migration to other regions. The hillocky landscape provides conditions for the development of
holiday farms and small businesses. There is no future in extensive farming in the Bizeljsko
since the farms and plots in Bizeljsko are small, the production of crops sustains farmers and
their families and is not specialised or market orientated. Given the circumstances the farmers
in the Bizeljsko have sought part time jobs or have improved their socio-economical status
with supplemental activities. Ecological farming is another option for small farmers who are
not specialised and whose fields are in inaccessible areas. Ecological farming, however, has
still not spread in the Bizeljsko.
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Well preserved countryside and farming are a foundation for the development of tourism on
the farms. Sustainable development presupposes that the natural and cultural heritage be
included in the promotion of tourism in Slovenia. It is also an advantage that the Bizeljsko is
included in KRP since the promotion and marketing of new services and products originating
in the Sustainable development of environment offers a possibility for the rise in the life
quality of the local population. The landscape and tradition make the Bizeljsko a typical
viticultural area. At the end of the 20th century the wine-growers in the Bizeljsko have
improved their varietal compositions and technologies in order to produce high quality wines.
They have also become more competitive on the market by producing a great variety of wines
encompassing sparkling wines as well as berry selections.
The construction of the Bizeljsko-Sremi wine road has enabled the development of wine
tourism. The wine road facilitates trade directly on the farm and the development of different
supplemental activities. Unfortunately the farmers lack the skill of marketing their own
products. In the future efforts should be made to help the farmers market and advertise their
products. There is no single wine brand representing the Bizeljsko, consequentially the winegrowers of Bizeljsko but for some exceptions are not recognizable on the European market.
The reasons for the underdevelopment of the Bizeljsko are the lack of education among the
local population, insufficient cooperation among farmers and wine-growers, the insufficiency
of human resources enforcing regional development, unsatisfactory promotion of a region
lacking recognition beyond Slovenian borders and the dispute regarding the Slovenian border
with Croatia on the Sotla river. The Guidelines for future development should include the
environmental potentials and old traditions as well as the enforcement of the craft and modern
small businesses. From the point of view of sustainability the future economic development of
the Bizeljsko should not threaten the natural environment in the region. The economic
development should be determined by the environmental and social factors.
Additional priorities regarding the preservation of the environment include the preservation of
the soil quality in farming, the substitution of oil and gas intended for heating households by
abundant wood, the protection of water sources and the protection of biotical diversity.
Moreover, the local population should have equal opportunities in finding work. The
communal infrastructure should be improved by the construction of local roads, sewer,
purification plant, public lighting etc.
Weak regional economy and the lack of transport infrastructure have preserved the
environment in the Bizeljsko. However, it is a matter of concern that the demographic
indicators show a gradual depopulation of the area. The whole area is demographically
threatened due to migrations in the past and the decreasing number of births in the region.
Thereby the future development of Bizeljsko is threatened as well.
Nevertheless, due to specific environmental and social factors the Bizeljsko region also has
many developmental possibilities, namely wine-growing and wine production, cultivation of
trees bearing fruit, environment friendly tourism based on holiday farms and hiking with
accompanying services, sustainable forestry and ecological farming
Ultimately the initiatives of the local population will determine the life quality in the region
which depends on the success in preserving, developing and marketing the environmental
potential of the region.
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