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VODNIK PO BIZELJSKIH PEŠPOTEH
Spoštovani ljubitelji ohranjene narave. Pred vami je Vodnik po Bizeljskih
pešpoteh, ki je plod dolgoletnega sodelovanja Kozjanskega parka s
Turističnim društvom Bizeljsko. Posebna pohvala je namenjena članom
Turističnega društva Bizeljsko, ki so v okviru svojega društva daljnega leta
1998 ustanovili posebno Sekcijo za varstvo naravne in kulturne dediščine
Bizeljskega, katere rezultati so delo na terenu, priprava različnih razstav,
ter pobuda in aktivnosti pri vzpostavitvi vseh petih pešpoti opisanih v
vodniku. Člani društva uporabljajo urejene pešpoti in letno organizirajo
pet pohodov.
Bizeljsko leži v zavarovanem območju Kozjanskega parka in ponaša z
ekološko pomembnem območju in območju Natura 2000. V vodniku so
opisane poti v skupni dolžini preko 40 km.
Z vodnikom vam želimo približati in vas hkrati navdušiti, da si
ogledate številne naravne in kulturne znamenitosti kot so repnice, sončna
vrata, gnezdišče čebelarja, soteska Zelenjak, bober, vidra, reka Sotla,
za naravoslovne navdušence pa drobnarije, ki imajo veliko vrednost v
biodiverziteti območja: bavarska popkoresa, travniška vešča, pritlikava
krtovka, veliki poletni zvonček...
Pri raziskovanju Bizeljskega vam želimo veliko sončnih dni.
mag. Valerija Slemenšek
v.d. direktorica Kozjanskega parka
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“BIZELJSKE PEŠPOTI”
Minilo je dvanajst let, kar smo začeli snovati “Bizeljske pešpoti”. V
turističnem društvu smo želeli povezati s pešpotmi celotno Bizeljsko, zato
smo zastavili in načrtovali, da vsako leto postavimo oz. uresničimo eno
pešpot. Vnačrtu smo imeli štiri, zdaj jih imamo pet.
Vsaka pešpot ima na začetku označevalno tablo, na kateri so: opis poti,
predstavitev okoliša in Kozjanskega parka z zemljevidom. Opisi so v
slovenskem in angleškem jeziku. Ob vsaki poti so postavljene označevalne
table, za vsako pot pa smo izdali tudi zloženko. Vsaka zloženka
ima poleg teksta v dveh jezikih še zemljevid z legendo znamenitosti in
ponudnikov ob poti.
Vse poti povezuje centralna zloženka z označenimi pešpotmi in ponudniki
Bizeljskega.
Vsako “Bizeljsko pešpot” obeležimo enkrat letno s tradicionalnim
pohodom in sicer vsako ob določenem času in s tradicionalnim zaključkom,
primerno času.
Prva
je bila na vrsti Pot k repnicam - leta 2005, ki nas vodi od Vile Istenič
v Stari vasi pa do repnic na Brezovici oz. do gozdiča Parkljevec. Tam
imamo vsako leto tradicionalno Jurjevanje s peko jajc in kakšno klobaso
in domačim pecivom z dobro bizeljsko kapljico. Ta pohod je vsako 3.
nedeljo v aprilu.
Druga
pešpot (nastala leta 2006) nas vodi od vasi Brezovica do cerkvice sv.
Vida - zato Vidova pot. To pot obeležujemo vedno na Vidovo nedeljo in
se konča z mašo pri Sv. Vidu. Sledi vedno še kratek kulturni program
z moškim pevskim zborom Bizeljsko ter pogostitev - tudi s češnjami.
Pohodniki pa se na poti nazaj proti izhodišču običajno okrepčajo z
golažem in bizeljsko kapljico pri Vinotoču Zagmajster ob Vidovi poti.
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Tretja
V juliju se na Magdalensko nedeljo pohodniki odpravimo na Pot po
Orešju (leta 2007 narejena). Ta nas vodi od avtobusne postaje v Orešju
in se konča z mašo v cerkvi sv. Magdalene v Orešju, kjer je po maši
pogostitev. Vmes se povzpnemo do V’lke pečine, kjer je lep razgled na
Bizeljsko in na Hrvaško Zagorje.
Četrta
pot po času nastanka (leto 2007-8) je “Grajska pot”, ki nas pelje iz
središča Bizeljskega med vinogradi in skozi gozdič in vas Orešje do
bizeljskega gradu. Tam nas vedno prijazno sprejme družina Klakočar, ki
poskrbi za prijetno vzdušje v kleti in bizeljsko kapljico, pohodniki pa se
okrepčajo z golažem, pecivom. Sledi pa še “kostanjev piknik” z moštom
na grajskem dvorišču. To pot tradicionalno organiziramo tretjo nedeljo v
oktobru.
Peta
Pot ob Sotli (leta 2012) je nastala na pobudo vaščanov Gregovc, predvsem
žal že pokojnega Živka Pregla - zato je tudi posvečena njemu. Vodi
nas od domačije (Urek - Zajc) v Stari vasi, preko njiv in travnikov do
Sotle in potem ob Sotli do Gregovc oz. do Nove vasi. Tam je vsako leto
start “Spusta s parnicami”, ki poteka po reki Sotli do vasi Gregovce.
Zaključek je na športno-rekreacijskem prostoru ob Sotli, ki so ga uredili
vaščani sami. Tu se pohodniki okrepčajo z dobrotami z žara, pecivom
in bizeljskim vinom. To pot tradicionalno obeležujemo zadnjo nedeljo v
avgustu.
Po dvanajstih letih od prve “Bizeljske pešpoti” lahko rečemo, da so se
“prijele” in to tradicionalni pohodi, kot tudi sicer. Namreč med letom
naše “Bizeljske pešpoti” obišče več skupin pohodnikov in planincev, ki pa
običajno gredo po dveh ali več poteh skupaj, da malo več hodijo.
Pri načrtovanju pešpoti smo mislili tudi na to, da so vse povezane med
seboj in tako bolj uporabne za različne profile obiskovalcev. Veseli smo,
da nam je vse to uspelo ob pomoči zvestih članov TD Bizeljsko (Martin
Najger, Polona Martini, Brigita Heberle Martini, Franc Blažinčič,
Mirko Faber, Jože Malus, Blaž Zagmajster, Jožica Obradovič, Marjan
Zagmajster, Živko Lupšina, Jožica in Miran Travnikar, Ivan Malus) in
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Kozjanskega parka (predvsem Vesne Zakonjšek, Barbare Ploštajner in
Mojce Kunst), ter naše zveste tiskarske hiše KOLORTISK Krško.
Zdaj pa je pred vami vse to in še več - v eni sami brošuri. Poleg opisa poti
so namreč tu opisani še ljudje ob teh poteh, posamezne točke naravne in
kulturne dediščine in ponudniki bizeljske kulinarike.
Hvala vsem za pomoč pri izdaji brošure.
v imenu TD Bizeljsko
VESNA KUNEJ
Bizeljsko, december 2017
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Bonton obnašanja v naravi
Preden stopite na pot, prosimo, da prostor pustite za seboj takšen, kot ste ga
srečali ob vstopu vanj ter upoštevate bonton obnašanja v naravi.

Priporočamo:
Pse imejte na vrvici.
Ne vznemirjajte živali.
Odkrivajte zanimivosti Bizeljskega.
Obiščite razgledišča.
Oglejte si kulturne spomenike.
Sprehodite se po označeni pešpoti.
Prosimo:
Ne puščajte smeti v prostoru.
Ne trgajte cvetja.
Ne kurite v gozdu.
Ne vozite se izven poti ali cest.
Ne pobirajte kamenin, fosilov.
Ne hodite izven označenih poti.
Ne povzročajte hrupa v gozdu.
Ne pobirajte živali.
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Uvod
Bizeljsko je pokrajina na jugovzhodu Slovenije in na jugu Kozjanskega
parka. Domačini pravijo, da ima to območje največ sončnih dni na leto
v Sloveniji, zato ni naključje, da je vino tu doma že stoletja. Prvi naj bi
ga zasadili že stari Rimljani, saj so imeli skozi Bizeljsko pot proti Ptuju.
Nevšečnosti, ki jih je povzročila trsna uš konec 19. stoletja, so Bizeljanci
uspešno premagali in ohranili vinogradništvo kot primarno dejavnost.
Temu je botroval dober razlog. In ta razlog so idealni pogoji, ki dajejo zelo
dobra vina. Tako zlahka ugotovimo, da so vinska trta in dejavnosti ob njej
identitetno zaznamovale Bizeljsko.
Nad krajem in vinom ni ostal ravnodušen niti župnik Slomšek, saj je v
času svojega službovanja na Bizeljskem napisal eno najbolj znanih pesmi,
posvečenih trti in vinu – »En hribček bom kupil« in še več drugih.
Vodnik po bizeljskih pešpoteh, ki je pred vami, predstavlja pokrajino
Bizeljsko v vsej svoji žlahtnosti, duhovitosti in naravnosti. Z imenom
Bizeljsko poimenujemo pokrajino kot tudi naselje, v katerem ima sedež
Krajevna skupnost Bizeljsko. Vodnik je nastal ob pobudi predstavnikov
Turističnega društva Bizeljsko in njene dolgoletne predsednice Vesne Kunej,
po označitvi in promociji bizeljskih pešpoti. Je rezultat večletnega skupnega
dela med člani TD Bizeljsko in predstavniki Javnega zavoda Kozjanski park.
Predstavniki TD Bizeljsko so trasirali pešpoti in v Javnem zavodu Kozjanski
park smo pomagali pri postavljanju tabel. V času petih let je nastalo in bilo
označenih kar pet krakov bizeljskih pešpoti. V TD Bizeljsko so pripravili
za vsako pot zloženko, ves čas pa smo imeli v mislih tudi vodnik, kjer bi na
enem mestu predstavili kraj, območje, ljudi, značilnosti, posebnosti okoliške
dediščine.
V vodniku je kar precejšnje število fotografij domačinke Lee Babič, za kar
se ji najlepše zahvaljujemo.
Veliko število terenskih ogledov, obiskov smo opravili skupaj z Vesno
Kunej, za kar se tudi njej iskreno zahvaljujemo!
						
Vesna Zakonjšek
S pešpotjo začnemo v Stari vasi, v neposredni bližini kleti Istenič.
Preden se spoznamo z našo potjo pa napišimo nekaj besed o splošnih
značilnostih tega območja.
Pa začnimo z lego, podnebjem,….

2
Zimski krajinski motiv
pod gradom Bizeljsko

2
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Lega
KS Bizeljsko leži na stiku treh naravnogeografskih enot, in sicer predalpskega
hribovja (Orlica), panonskega gričevja (Bizeljsko gričevje) ter Panonske
kotline (dolina Sotle).
Bizeljsko gričevje se nahaja v občini Brežice, in sicer v njenem severnem
in severovzhodnem delu. Na severu ga omejuje apneniška in dolomitna
Orlica, na zahodu Suhadolski potok, na vzhodu Sotla, proti jugu pa je
pokrajina odprta, in sicer gričevnati svet prehaja v Brežiško polje. Hkrati
leži Bizeljsko na skrajnem jugu Kozjanskega regijskega parka.
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Podnebje
Za Bizeljsko je značilno prehodno območje omiljene alpske in panonske
klime. Po Ilešiču spada v zmerno celinsko (subpanonsko) podnebje. Zanj je
značilno toplo poletje, suha in sončna topla jesen in razmeroma ostre zime.
»Povprečna letna količina padavin na Bizeljskem znaša 1060 mm. Padavine
so preko leta sorazmerno enakomerno razporejene, saj viški in nižki niso
zelo izraziti, kar kaže na celinski padavinski režim. Njihova količina se
zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Prvi višek je junija (121mm padavin),
drugi novembra. Prvi nižek nastopi februarja (60 mm), včasih tudi januarja.
Drugi nižek je oktobra. Tako so najbolj namočena poletja najmanj pa zima.
Povprečna letna temperatura se giblje med 9˚ in 10˚ C. Povprečna julijska
temperatura je med 18˚ in 20˚ C, januarska pa -1˚ C. Pomladi in jeseni nastopi
temperaturni obrat. To pomeni, da se hladen zrak zadržuje v dolini, v višjih
legah pa je topleje. To je bistvenega pomena za dobro uspevanje vinogradov
in sadovnjakov, saj ležijo v termalnem pasu in so izven temperaturnega
obrata. V zimskem času pride hladen zrak tudi do gričevij, tako da so
temperature v dolini in na slemenih približno enake. Meglenih dni je okoli
80 na leto, vendar številka variira na slemenih in v vlažnih dolinah.
Na območju Bizeljskega so znane ujme, rosa, sneg, pozeba in toča. Slednja
je bila dne 29. junija 1982 katastrofalna, prav tako 11. julija 2011. Uničila je
mnogo pridelka ter ga zmanjšala v naslednjih dveh do treh letih. Leta 2012
je bila nato še rahla pozeba, proti kateri so včasih kurili v okolici vinograda
in s pomočjo dima poskušali preprečiti najhujše. Rosa nastopi zelo pogosto
v času vegetacijske dobe. Imajo jo približno 165 dni na leto. Večina vetrov
ima srednjo jakostno stopnjo. V času poletnih neviht nastopijo močnejši
vetrovi, ki povzročajo škodo. Taki pihajo tudi pozimi, in sicer januarja
in februarja. Pri vetrovih je potrebno dodati pomen Orlice, ki na severu
omejuje Bizeljsko in ga ščiti pred mrzlimi severnimi vetrovi,« je podnebje
predstavila v svoji diplomski nalogi Bizeljanka Nataša Šekoranja.
Seveda ima podnebje pomemben vpliv na vinogradništvo tega območja.
Zanimiva je tudi značilnost, da je vinogradništvo omejeno na t.i. termalni
pas, to pomeni, da se vinogradi nahajajo 15 do 30 metrov nad dnom dolin
in do 400 metrov absolutne nadmorske višine. V tem termalnem pasu so
zimski minimumi višji kot na dnu dolin. V tem pasu je tudi manj dni s
slano in meglo, končno je manj spomladanskih pozeb. Južna, jugovzhodna
in jugozahodna pobočja gričevja so tista, kjer se večinoma pojavljajo
vinogradi, saj je tam največ sončne energije (nad 4400 MJ/m2). Za ta
vinogradniška območja je pomembno tudi, da poletja niso prevroča, ko
je maksimalna dnevna temperatura nad 30˚ C in da pozimi ni veliko dni
z minimalno temperaturo pod 0˚ C. Hkrati je zelo pomembno tudi to
dejstvo, da v posameznih fenofazah vinske trte prejmejo primerno količino
padavin. Najbolj ugodna relativna vlažnost za uspevanje vinske trte je med
70 in 80%, na območju Bizeljskega znaša povprečna letna relativna vlažnost
81,1% (HMZ Slovenije, 1992).
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Kljub visoko intenzivni kmetijski proizvodnji, je na območju Bizeljskega ohranjena
tudi narava. Sem segajo nekatera naravovarstveno pomembna območja:
Kozjanski park, ekološko pomembna območja in območja Natura 2000.

Zavarovano območje narave - Kozjanski park
Sožitje narave in človeka.
»Kozjanski regijski park, pokrajina na vzhodu Slovenije, je eno najstarejših
in največjih zavarovanih območij v Sloveniji ter predstavlja mozaik
predalpskega Posavskega hribovja, gričevja in ravnic ob Sotli.
Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med
najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj večji
del parka spada med evropsko pomembna posebna varstvena območja
NATURA 2000.
Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom
biosfernega rezervata pod zaščito Unesca (program MAB – Man and
biosphere, Človek in biosfera).
Kozjansko jabolko iz travniških sadovnjakov je postalo simbol varstva
narave, trajnostnega razvoja, ohranjanja izročila, zdravja in prepoznavnosti
zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka,« je predstavila osnovne
značilnosti Kozjanskega parka naravovarstvenica Barbara Ploštajner.

Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembna območja so urejena z Uredbo o ekološko pomembnih
območjih (uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13). Uredba določa
ekološko pomembna območja in varstvene usmeritve za ohranitev ali
doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov ter prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst in njihovih habitatov na teh območjih. Ekološko pomembna
območja so določena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, z navedbo
identifikacijske številke in imena ekološko pomembnega območja. Na
območju Kozjanskega parka so to sledeča območja: id.št. 12200 Kozjansko
Sotla, id.št. 12600 Bohor Vetrnik in id.št. 14500 Tisovec – Orlica –
Kunšperska gora.

Posebna varstvena območja – območja Natura 2000
Posledica dejavnosti človeka je vse hitrejše zmanjševanje biotske
raznovrstnosti. Preko 150 držav sveta je leta 1992 podpisalo Konvencijo
o biološki raznovrstnosti. Aktivnosti držav EU so se nadaljevale z
vzpostavitvijo omrežja Natura 2000. V Sloveniji je v omrežje Natura
2000 vključenih 37,16% ozemlja. Slovenija je država Evropske unije, ki
ima največji delež ozemlja v območjih Natura 2000. »Tako velik delež
območij, ki morajo biti glede na kriterije Direktive o habitatih in Direktive
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o pticah izstopajoča po svojem pomenu za Natura vrste in habitatne tipe,
posledično pomeni, da je precejšen delež tega ozemlja tudi izstopajoč po
svojih kakovostih,« je zapisal Andrej Bibič.
»Osnovno načelo ohranjanja biotske raznovrstnosti je varstvo in-situ.
To poteka s skrbjo za ohranjanje habitatov vrst in habitatnih tipov.
Evropska unija v Direktivi o pticah in Direktivi o habitatih že določa
evropsko ogrožene vrste in habitatne tipe, ki so predmet naravovarstvene
pozornosti in določa tiste, katerih dolgoročni obstanek je treba zagotavljati
z ohranjanjem ustreznega habitata v okviru izbranih območij omrežja
Natura 2000. Omrežje Natura 2000 prispeva tudi k skrbi za endemične
in nacionalno ogrožene vrste. Omrežje Natura 2000 je v večini držav EU
zdaj določeno in vključuje najbolj ohranjene habitate evropsko ogroženih
vrst oziroma habitatnih tipov.« so leta 2007 zapisali v Programu upravljanja
območij natura 2000.
Na Bizeljskem zasledimo z evidenčno številko 14500 ekološko pomembno
območje Tisovec-Orlica-Kunšperska gora in Jovsi (63500) ter naslednja
posebna varstvena območja tj. območja natura 2000: Dobrava-Jovsi
SI5000032, Sotla s pritoki SI3000303 in Orlica SI3000273. Na teh območjih
se ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov in habitatov rastlinskih in
živalskih vrst.

Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom
biosfernega rezervata pod zaščito Unesca (program MAB - Man and biosphere,
Človek in biosfera). Skica karte prikazuje obseg in lego območja v Sloveniji.
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Naravne razmere so bistvene za razvoj vinogradništva, ki daje tej pokrajini
odločilen pečat. Zato uvodoma nekaj besed o bizeljsko-sremiškem vinorodnem
okolišu.

Vinorodni okoliš Bizeljsko-Sremič
Bizeljsko je del bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša, ki spada v
posavski vinorodni rajon. Okoliš je nekakšen vmesni pas med virštanjskošmarskim in dolenjskim okolišem.
Pred desetletji so v posavskem vinorodnem rajonu prevladovale rdeče sorte,
v zadnjih letih pa se je razmerje spremenilo v prid belih. Danes imajo tako v
bizeljsko-sremiškem vinorodnem okolišu v vinogradih že 60% belih in 40%
rdečih sort vinske trte.
Bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš s svojim izrednim položajem spada med
najpomembnejša vinorodna območja v Sloveniji. Zajema kraje s starodavno
vinogradniško in vinarsko tradicijo. Zanj je značilno valovito hribovje
z nasadi vinogradov in tipičnimi zidanicami ter hrami. Vinogradi so na
valovitem in gričevnatem svetu, kjer tla niso primerna za druge kulture.
Proizvodnja grozdja na takih zemljiščih je dražja, pridelovanje težje, pridelki
pa so omejeni in pogojeni z načinom nasada.
Vinogradniške lege so pretežno na južni strani. Relief vinogradniških
površin je zelo razgiban in se giblje na nadmorski višini od 200 do 400 m in z
nagibom od 10 do 70%. Povprečni naklon 30% že pogojuje vinogradništvo
na terasni način.
»V vinorodnem okolišu Bizeljsko-Sremič uspevajo bele sorte kraljevina,
rumeni plavec, laški rizling, šipon, zeleni silvanec, rizvanec, beli pinot,
chardonnay, renski rizling, sauvignon, kerner, dišeči traminec, traminec,
ranina, rumeni muškat, bela žlahtnina, neuburger. Rdeče sorte so: modra
frankinja, žametovka, modri pinot, šentlovrenka, portugalka, gamay,
zweigelt, rdeča žlahtnina. Zadnje čase vse več pozornosti namenjajo
rumenemu plavcu, avtohtoni bizeljski beli sorti, ki je značilna po tem, da
ima zelo nizko stopnjo jabolčne kisline, če grozdje dobro dozori, sicer pa
ima malo višjo kislinsko stopnjo,« je zapisal Drago Medved.
V kleteh bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša danes zorijo predikatna
vina poznih trgatev, izborov, jagodnih in suhih jagodnih izborov, ledena
vina, odlične penine in vrstni posebneži teh krajev: rdeči in beli bizeljčan
ter sremičan.
Večina turistične ponudbe v bizeljsko-sremiškem vinorodnem okolišu je
zgoščenih ob bizeljsko-sremiški vinski cesti.
3 Jesenski prizor z Bizeljskega
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POT K REPNICAM
Tradicionalni pohod tretjo nedeljo v aprilu
z obveznim Jurjevanjem v Parkljevcu

LEGENDA
1 Istenič (Ekonomija)
2 Klet penin Istenič
3 Rdeča hiša
4 Smerdetov križ
5 Hruška in vodnjak
6 Odcep v Dramljo
7 Betonski križ
8 Odcep k sv. Andreju
9 Kapela sv. Marjete
10 Neralova hiša
11 Peščenjakovi skladi
12 Repnica Ogorevc, Pudvoi
13 Repnica Šekoranja, Graben
14 Kovačičeva repnica
15 Najgerjeva repnica
16 Balonova repnica
17 Jelčičeva repnica
18 Kelherjeva repnica
19 Sadjarska kmetija Križančič
20 Sadjarska kmetija Kovačič
21 Zbirka starin Travnikar
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Naše popotovanje začenjamo v naselju Stara vas, pri nekdanji Janežičevi hiši, ki
je sedaj v lasti družine Istenič - vila Istenič. Nahajamo se v naselju Stara vas, zato
najprej nekaj besed o njej.

Stara vas na Bizeljskem
Stara vas je razpotegnjeno naselje na zahodnem robu Sotelske doline,
oddaljena od Brežic 13 kilometrov. Na območju naselja se začenjajo prvi
obronki Bizeljskih gorc, v katere se zajedajo strme doline Pudvaj, Šit in
Graben. Pozimi piha precej močan veter severovzhodnik, ki mu domačini
rečejo tudi vogršek.
Glavne dohodke dajejo ljudem v tem kraju vinogradi, seveda pa je tukaj tudi
precej sadja, predvsem sliv in jabolk. Za domače potrebe gojijo krompir,
žito, manj živine in več perutnine.
Pobočja vinogradov dopolnjujejo zidanice in hrami, kjer Starvani hranijo
belo in rdeče vino.
Videz domačij se je v letih po drugi svetovni vojni precej spremenil, saj so
nekdanje tradicionalne tipe stavb hiš in gospodarskih poslopij zamenjale
stavbe v značilni podobi predvsem sedemdesetih let 20. stoletja, ki jih
najdemo po vsej Sloveniji. Posamezne tradicionalne stavbe pa so večinoma
v precej slabem stanju. Kljub temu, pa so nekateri detajli še vredni ogleda,
saj na Germovškovem gospodarskem objektu, ki pod eno streho združuje
prešnico, hram, pod in svinjake, še najdemo zapis letnic v lesene tramove:
1793, 1872, 1899. Žal so ta objekt v letu 2014 prestavili na Hrvaško.
Na dvoriščih domačij boste še našli vodnjake. Leta 1761 naj bi bil v Stari
vasi obsežnejši požar, ki je uničil vse stavbe in pripadajoče gospodarske
objekte. Ta katastrofalni požar je stoletja ostal v ljudski zavesti, vzbujal
strah in nespečnost. Noben takrat znani izvir ni vseboval toliko vode, da
bi pogasili vsaj eno gorečo stavbo. Z obnovo poslopij so začeli iskati vse
možne izvirke vode, jih poglabljali. Po letu 1930 so imeli betoniran vodnjak
skoraj pri vsaki hiši.
Potem je tu najti še nekaj zapisov iz zgodovine tega kraja:
Stara vas je pripadala bizeljski graščini v Orešju. Kmečki upor leta 1573 se je
dotaknil tudi teh krajev, obstaja zapis, da se je Iliju Gregoriču pridružila tudi
četa Starvanov pod vodstvom domačina Filipa Fišeriča.
Stavba šole še stoji in v njej je sedaj delavnica podjetja Šešir. Od leta 1904
do 1972 je tu delovala šola, štirirazrednica.
Na Martinovo leta 1941 so Nemci izselili 425 ljudi ter tu namestili Besarabce
in Kočevarje, ki jim je bilo vinogradništvo tuje, zato je bilo posekanih
mnogo vinogradov in porušenih več vinskih kleti.
Od tod je doma Ivan Balon (1862-1897), ki je mnogo storil za obnovo
vinogradov na Bizeljskem in tudi drugod v Sloveniji, ko je stare nasade
uničila trtna uš.
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4 Stavba stare šole v Stari
vasi, danes je v njej
podjetje Šešir.

4

5,7 Detajli s hiše Stara vas 1
6 Nagrobnik Ivanu Balonu
8 Spominska plošča
posvečena Ivanu Balonu

6
5

7

8
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Ivan Balon je bil rojen v Stari vasi. Strokovnjak na področju vinogradništva, ki je
bil pomemben tako za Bizeljsko kot slovensko vinogradništvo. Spominska plošča
na hiši, na njegovem rojstnem domu, ohranja spomin na njegovo delo. Danes v
hiši živi družina Lupšina.

Ivan Balon, deželni vinorejski komisar

(1862 – 1897)

Ivan Balon je bil rojen v Stari vasi 52 na Bizeljskem 13. februarja 1862.
Osnovno šolo je obiskoval na Bizeljskem in v Brežicah. Leta 1882 je
maturiral na ljubljanski realki. Kot dijak ljubljanske realke je stanoval pri
Tavčarjevih; njegov oče je namreč nadziral Tavčarjev, pozneje dr. Slavikov
vinograd na Bizeljskem. Bivanje pri narodno zavedni družini Tavčarjevih
je oblikovalo njegovo globoko narodno zavest, ki je usmerjala njegovo
poznejše delo. Ob priliki neke komisije se je spoznal z lastnikom pišeške
graščine, baronom Mosconom. Ta je pravilno ocenil njegove sposobnosti
in ukaželjnost in mu pomagal, da je bil sprejet v »Višji sadjarski in vinarski
institut« v Klosterneuburgu pri Dunaju, ki ga je z odličnim uspehom končal
l. 1886. Njegov učitelj prof. Babo, tedaj svetovno znani strokovnjak, je čez
več let ob priliki obiska na Bizeljskem rekel, da je bil Ivan Balon njegov
najboljši dijak v vsej njegovi učni dobi.
Koncem strokovnega študija je bil že nastavljen na Ptuju kot tehnični vodja
komisije za uničevanje trsne uši. V času službovanja na Ptuju je izvajal
preglede haloških vinogradov, vodil zaščitne ukrepe, osnoval deželno
trsnico in matičnjak in skrbno bdel nad obnovljenimi vinogradi.
Leta 1890 je bil imenovan za začasnega, s 1. majem 1893 pa za stalnega
deželnega vinorejskega komisarja za Spodnje Štajersko, s sedežem v
Gradcu. Domače posestvo je po njegovih navodilih v glavnem vodila žena
Olga. Sam je večkrat prihajal domov, saj so bile na Bizeljskem in v Pišecah
deželne trsnice in nasadi. Tudi sam je imel svojo lastno trsnico, kjer je
vzgajal veliko sort, ki jih je naročal na svojih potovanjih po raznih državah.
Na Bizeljsko so tedaj prihajale razne ekskurzije, zlasti iz krajev, kjer so šele
začeli obnavljati vinograde, uničene po trsni uši. Upravičeno so Bizeljsko
imenovali »zibelka novega vinogradništva«.
Balon je trdil, da je bila katastrofa, ki je prišla s trsno ušjo za Bizeljance
koristna, ker jih je naučila skromnosti in prisilila k delu. Opozarjal je na
nestrokovnost kletarstva malih kmetov. Revnejšim vinogradnikom je oskrbel
cenejše trse iz deželnih nasadov ter jim izposloval brezobrestna posojila.
Poslednje delo za njegov domači kraj je bila razstava grozdja in vina v Sušici
na Bizeljskem jeseni 1897. Odvijala se je na travniku pred šolo, kjer je danes
Šekoranjeva gostilna. Umrl je 31. decembra 1897. Pokopan je na bizeljskem
pokopališču in griček z domačo cerkvijo je bil po njegovi želji zasajen z
vinogradom.
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Prvo usmerjevalno in tudi informacijsko tablo bizeljskih pešpoti najdemo na
odcepu k vinski kleti Istenič. Obisk te vinske kleti je izjemno doživetje.

Vinska klet Istenič
Podjetje ISTENIČ – proizvodnja vin in prodaja d.o.o. s sedežem v Ljubljani
ima v Stari vasi 7, na Bizeljskem, svojo vinsko klet penin. Bili so prvo
zasebno podjetje na Slovenskem in v tedanji federativni državi Jugoslaviji, ki
so pričeli s pridelavo penine po klasični metodi, pozneje pa so to dejavnost
razvili tudi v uspešno obliko vinskega turizma. Isteničevi so s svojo pridelavo
penin zaorali ledino na področju zasebnosti, kajti tedaj so bile večje vinske
kleti v družbeni lasti in samo ena od njih je pridelovala klasično penino.
Leta 1968 je Janez Istenič med svojim izobraževanjem v Franciji, kjer je dva
meseca preživel tudi v pokrajini Champagne, spoznal ustreznost bizeljskih
vin za izdelavo penin. Janez Istenič pravi: »Bizeljsko vino je ljubeznivega
vonja ter prijetnega in polnega okusa z izraženo plemenito kislostjo, zaradi
česar so bizeljska vina nadvse primerna za proizvodnjo penin.«
Bizeljsko je pokrajina, kjer nadmorska višina vinogradov na gričih in hribih
niha od 170 do 350 m. Bizeljsko leži na 46 stopinj zemljepisne širine in
15 stopinj 40 minut zemljepisne dolžine severne poloble. Razmerje med
sončnimi dnevi in hladnimi nočmi omogoča idealni delež sladkorja in kislin,
kar daje ogromen potencial za pridelovanje odličnih penin. Na izvrstni
mineralni okus penečih vin Bizeljskega vplivajo tudi izjemna tla, bogata s
silikatnimi usedlinami, ki jih redko najdemo.
Janez Istenič nadaljuje: »Skrb za kakovost se začne že v vinogradu. Visoki
kvaliteti penin botruje seveda tudi najsodobnejša tehnologija, ki v leta 1995
zgrajeni novi kleti na Piršenbregu daje optimalne rezultate. Klet obkrožajo
vinogradi, od belih sort uspevajo tu chardonnay, beli in sivi pinot, od rdečih
pa modri pinot.
Novembra leta 2006 smo kupili tri hektare velik vinograd na najboljši
vinogradniški legi na Bizeljskem, v Drenovcu. Tam uspevajo chardonnay,
laški rizling in šipon. V osrčju vinograda je vinska klet, ki smo jo povsem
obnovili leta 2007. V njej izšolamo 500 hl najboljšega vina za pridelavo
vrhunskih penin.«
Z okoli 200.000 steklenic letno so vodilna hiša po količini in kvaliteti penin
na Bizeljskem in med vodilnimi v Sloveniji.
O kakovosti njihovih penin zgovorno pričajo številne nagrade in priznanja.
V preteklih letih so za penine prejeli 8 šampionskih naslovov, 53 zlatih in
velikih zlatih medalj, 35 srebrnih medalj. Red svetega Fortunata, mednarodna
dobrodelna korporacija za pospeševanje kakovosti življenja, pa jim je ob
25-letnici njihove kleti za zasluge pri razvoju penin podelila naslov hiša
kakovosti – Maison de qualite. Leta 1996 so za svoje delovanje na področju
kulture pitja penin prejeli tudi visoko odlikovanje šampanjskega viteškega
reda iz Francije.
Pri Isteničevih namenjajo posebno pozornost kulturi pitja penin.
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Degustacijska soba sprejme do 80 obiskovalcev. K vinu ponudijo hladne
narezke, po dogovoru tudi bogato izbiro toplih jedi. Goste, ki okušajo
penine in mirna vina, povabijo tudi v njihovo klet za proizvodnjo penine.
V Stari vasi so imeli prenočišča, vendar so leta 2016 pogoreli. Poslopje so
obnovili in tam zgradili veliko dvorano, kjer so v letu 2017 že gostili festival
zasebnih proizvajalcev penin ter martinovanje.
Odprli so tudi vrata poslovnemu turizmu s konferenčno sobo za 40 ljudi,
kjer je vsa potrebna oprema za nemoten potek poslovnih sestankov in
seminarjev. Poleg penin proizvajajo tudi balzamični kis, orehovec, domače
marmelade.
Letos (2018) že dvajset let deluje Klub ljubiteljev penin, ki je namenjen
vsem, ki uživajo v peninah.
Janez Istenič je bil deset let predsednik Turističnega društva Bizeljsko in s
svojim delom veliko prispeval za promocijo Bizeljskega doma in v svetu.
Isteničevi povedo, da ni drugega vina na tem svetu, ki bi se lahko primerjalo
s penino. Z njo praznujemo nešteto radostnih priložnosti, bila je živa priča
stotinam sprav in podpisov zavezništev, gostij in zgodovinskih trenutkov.
Slavnostno pokanje njenih zamaškov naredi zares čaroben in srečen konec
velikih in majhnih zgodb.
Isteničevi pravijo, če se sprašujete, ob kakšnih priložnostih se penina lahko
ponudi, naj vam bo v pomoč namig Churchilla in Napoleona: »Ob zmagi si
zaslužiš penino in ob porazu jo potrebuješ!«
Leta 2011 je izšla knjiga o Isteničevih, avtorja Draga Medveda. V njej najdete
številne podrobnosti iz življenja družine Istenič in peničarstva.
Na njihovem vrtu si lahko ogledate tudi cepljenko žametovko, 400 let staro trto,
preneseno z Lenta v Mariboru.

9
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Isteničevi so obnovili nekdanjo Janežičevo hišo, s hišno številko Stara vas 6, v
kateri hranijo 150.000 steklenic njihove penine. Domačini so to hišo in nekdanje
gospodarsko poslopje imenovali »ekonomija«. To ime je dobila po II. svetovni
vojni. Bila je “RDEL+ČA ZVEZDA ali “EKONOMIJA”. Danes ta obnovljeni objekt
imenujejo vila Istenič.

Vila Istenič
Izredna pozicija vile, izdelane v posestniškem slogu, na vhodu v bizeljsko
vinorodno področje, le 10 km oddaljena od Brežic in avtoceste, ki povezuje
Ljubljano in Zagreb, priča o pomembnosti stavbe in nudi popolno zasebnost
tistim, ki želijo v celoti sprejeti način življenja vinske dežele.
Vila Istenič z lepo urejeno okolico odpira pogled na vrh vzpetine, kjer
kraljujeta vinski kleti. Njeni temelji so bili položeni v letu 1740, dokončno je
bila obnovljena decembra 2010. Nekoč domovanje bogatih in pomembnih
ter vplivnih veleposestnikov Janežičev je leta 2006 prešlo v last Janeza
Isteniča in najprej dobilo nov pomen v obliki obnovljene kleti, ki so jo
napolnili z najboljšimi peninami.
Koncept Vile Istenič je v razkošnosti stavbe, ki jo obdajajo prefinjeni
detajli in izpolnjujejo vse vaše želje za sprostitev in rekreacijo na eleganten,
a udoben način. Bogat zajtrk, obvezno začinjen s kozarcem hladne, suhe
penine bo zagotovo še dodatno polepšal bivanje v neokrnjeni naravi. Vila
Istenič obiskovalcem ponuja redko priložnost za doživetje elegance in
prefinjenosti, ki je v popolni harmoniji z naravnim okoljem. Skrbno izdelana
in ustvarjena z uporabo najboljših materialov uteleša edinstveno priložnost,
ponuditi največ za vaše ugodje v dveh suitah in štirih dvoposteljnih
luksuznih sobah.

Klet penin Istenič in Vila Istenič
Stara vas 7, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 559
E: istenic.doo@siol.net
www.istenic.si

Kot zanimivost dodajmo, da je Janez Istenič kot študent agronomije opravljal
prakso ravno na posestvu »ekonomija« in bival v zdajšnji vili Istenič. Morda
še to, da je bil Janez Istenič vratar pri nogometnem klubu Olimpija, vendar
se je takrat odločil, da bo svoje življenje posvetil vinu.
V letu 2014 so Isteničevi postavili tablo ob 45-letnici prve penine Istenič
skupaj z zaslužno profesorico Slavico Šikovec.
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Pešpot vas vodi mimo Isteničeve vinske kleti malce navkreber v smeri proti
Brezovici. Po kakšnih 1000 metrih boste na levi strani ceste opazili, delno rdeče
pobarvano fasado na leseni Urekovi hiši s hišno številko Stara vas 13, ki stoji le
nekaj metrov od ceste, sredi starih sadnih dreves in avtohtonega grmičevja. Nas
pot vodi naprej po cesti. V tem območju je še ena rdeča hiša. Pot do Križančičeve
hiše, s hišno številko Stara vas 16, skorajda ni več opazna. Domačini, ki te kraje
dobro poznajo, so me kar preko travnika in med vinogradi popeljali levo, s ceste
kakšnih 100 metrov. Zavili smo nasproti lesenega križa Smrdejevih. In tam nas
je zopet čakala lesena bizeljska hiša, zunaj jasno rdeče prepleskana. Tudi ta je v
precej slabem stanju. Moj vodič Tinček me je opozoril še na mlako, ki je nekdaj
služila za napajanje živine in za pripravo »šprica«. Vodo so uporabljali tudi za
pranje.

Rdeča hiša
Izročilo pravi, da so ljudje prepleskali svoje hiše z rdečo barvo v spomin
na čas vpadov Turkov v te kraje. Hiše so pobarvali v rdečo barvo, da bi na
ta način zavedli Turke. Ob vpadih na naše ozemlje so Turki ropali, pobijali
ljudi in odpeljali mlade fantiče za janičarje. Hiše, kjer so že pobrali krvni
davek, jih izropali ali pobili stanovalce in odpeljali mlade fante, so označili
s krvjo. Ob ponovnem roparskem pohodu v naše kraje, niso šli več ropat v
rdeče pobarvano hišo. Izročilo tudi pravi, da so ljudje mnogokrat pohabili
svoje sinove, da jih ne bi odpeljali Turki.
15
15 Križančičeva rdeča hiša
16 Urekova rdeča hiša, Stara vas 13
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Ko se približamo domačiji Smrdej, bomo že od daleč na levi strani ceste opazili
kar nekaj grmov »bekovne«. Ta je v bizeljski krajini še posebej opazna pozimi
preden jo porežejo, s svojo rumeno barvo štrlečih vejic. Marija Sušnik pravi: »Je
zlato za trsje. Men’ gre najbolj in najbolj drži. Zelo lepo tudi zgleda, rumena
bekovna in poganjki trte.«

»Bekovna«, Salix viminalis – beka
V botaničnih knjigah beko opredeljujejo kot grm ali drevo, ki zraste v
višino od 2 do 10 metrov. Kadar ga opazimo kot grm, grm zaznamujejo
dolge, vitke veje. V primeru, da se razvije v drevo, je zanjo značilno pogosto
poševno deblo, ki zelo kmalu postane votlo. Cveti marca in aprila. Mačice
se pojavijo pred olistanjem, so podolgovato valjaste in dolge 2-4 cm. Moške
mačice so svilnato sive z rumenimi prašnicami, ženske mačice so zelene.
Listi so ozko suličasti, dolgi do 15 cm in imajo spodvihane robove, spodaj
so svilnato dlakavi.
Beka je v naravi rastoča skoraj po vsej Evropi. Najdemo jo zlasti na lokah ob
rekah in na vlažnih travnikih, v obrežni vegetaciji, rada ima sončna mesta.
Pogosto je sajena, najdemo jo okoli kmetij, ker so veje nekdaj uporabljali
za pletenje.
»Toge, dobro upogljive veje so nekdaj pogosto uporabljali za pletenje
košar. Zaradi spodbujanja nastanka novih poganjkov so vrbe redno in
močno obrezovali. Posledica je bila značilna oblika dreves z odebeljenim
vrhom debla, katerih vzgojo v sodobnem krajinarstvu spet spodbujajo,«
preberemo v knjigi Katero drevo je to? avtorjev Joachim Mayer, HeinzWerner Schwegler.
Beko je opisala tudi Marija Sušnik v svoji knjižici Drevesa Bizeljskega.
Tam pravi takole: »Je trdoživa in svetloljubna vrsta. Čeprav gojimo in
uporabljamo različne vrste vrbe za veziva, se je za vse udomačilo ime beka.
Zgodaj spomladi obrežemo bekov grm na glavič, iz katerega dobivamo
lepe, tanke, rumene bekove šibice, ki so kot nepogrešljivo vezivo ostale do
danes. Vezanje z njimi je praktično, estetsko in ekološko najbolj sprejemljivo.
Z rumenimi bekovimi šibicami povezan vinograd in nakoljen z obeljenim
koljem spominja na prvobitnost in domačnost vinogradniške pokrajine.«
Martin Najger me je opozoril, da so beko pogosto posadili za mejo in da jo bom
včasih lahko videla sredi travnika. Tudi njemu ni bilo jasno, od kod se je tam
pojavila. Potem je izvedel, da je stari oče pogosto vzel bekove vejice in zakoličil,
do kod je treba pokositi travnik. In te vejice so dostikrat pognale.
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O še enem naravnem fenomenu vezanem na glavate vrbe pa naravovarstvenik
Dušan Klenovšek pripoveduje:

Glavate vrbe in puščavnik
»Še pred desetletji so ljudje na mokrotnih tleh obsotelske ravnice skrbeli
za vrbe na svojih parcelah. Njene tanke veje so uporabljali kot gradivo
za pletenje košar, košev in obeleževanje mej, pa tudi za vezanje trte v
vinogradu. Vsako leto obrezane vrbe so dobile posebno obliko - glavate
vrbe. Zaradi obrezovanja so tudi lažje preživele zimske snežne padavine in
posledično zrasle v debela drevesa, ki so krajini dajala svojevrstno podobo.
Občasno sta vrbo posadila tudi mejaša sosednjih parcel, saj se je kamniti ali
betonski mejnik hitro pogreznil v mehka tla.
Debele stare vrbe imajo pogosto notranjost debla že povsem preperelo. V
tej preperelini med drugim živijo ličinke zelo redke vrste hrošča puščavnika
(Osmoderma eremita). Vrsta je postala zelo redka, ker ljudje stara trohneča
drevesa preveč dosledno odstranjujemo. Po dveh do treh letih življenja se
ličinka zabubi in preobrazi v odraslega hrošča. Te lahko vidimo od konca
pomladi do avgusta. Tisti z dobrim vohom pa lahko samčka zavohate, saj
oddaja značilen feromon, ki diši po marelicah. Puščavnik je zavarovana
vrsta, varuje ga tako slovenska kot evropska zakonodaja.«

17 Osmoderma eremita
18, 19 “Bekovna”
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Pa smo prišli do domačije Smerdej. Dvorišče je še ohranilo nekaj tradicionalnega,
morda ravno zaradi vodnjaka, spomladi in poleti bogato obraslega dvorišča s
cvetjem in izjemno razraščenega drevesa stare sorte hrušk, ki jo imenujejo »gute
lojze« - dobra lojzka. Hruška zori že avgusta, primerna je za kuhanje žganja in
sušenje.

Stara hruška
Hruške spadajo v red Rosales, v družino Rosaceae in v rod Pyrus. Do danes
je opisanih 60 vrst iz rodu Pyrus. Vrste iz rodu Pyrus so avtohtone samo
na severni zemeljski polobli in sicer v Evropi, Afriki in Aziji. V Severni
Ameriki ni bila najdena niti ena avtohtona vrsta rodu Pyrus. Sorte hrušk,
ki jih imenujemo evropske hruške ali sorte zahodnega sveta so nastale iz
vrste Pyrus communis in njenih podvrst. Kitajsko – japonske sorte hrušk
imenujemo s skupnim imenom »Nashi«.
Hruška spada med najstarejše sadne vrste. Po podatkih je človeku služila kot
hrana že v neolitiku, pred več kot 20.000 leti. Hruško so takrat gojili skupaj
z jablano v subtropskem pasu, v severno zahodnih predplaninskih predelih
Himalaje. Kasneje, z razseljevanjem plemen in rodov iz teh območij, se
je hruška razširila na neka območja Irana, od tam v malo Azijo in preko
Grčije v Evropo in na ostale kontinente. Zato lahko pravilno sklepamo, da
je domovina hruške Azija. Da ima hruška poreklo iz Azije, potrjujejo tudi
podatki, da je od 60 do sedaj odkritih in opisanih vrst hrušk, ki spadajo v
rod Pyrus, kar 42 s poreklom iz azijskega kontinenta.
Hruške v primerjavi z jablanami zahtevajo ugodnejše klimatske in edafske
(talne) pogoje. Sorte hrušk, ki so cepljene na semenjaku Pyrus communis,
prenesejo brez poškodb v zimskem času tudi do -20˚ C, pa tudi -25˚ C, če
te temperature ne trajajo daljši čas.
Hruške, ki so cepljene na kutini, prenesejo do -15˚ C.
Poškodbe, ki so nastale na hruški zaradi pozebe, se hitreje in bolje
regenerirajo kot pri nekaterih drugih sadnih vrstah (npr. breskve). Običajno
ne propadajo cela drevesa, ampak samo zaostanejo v razvoju.
Za normalen razvoj in zorenje plodov hruške potrebujejo več toplote v
primerjavi z jablanami. Glede relativne vlage v zraku so hruške manj
zahtevne od jablan. Najugodnejši so predeli z zmerno zračno vlago, ker
visoka relativna vlažnost pomeni ugodne pogoje za razvoj glivičnih bolezni.
Hruška zelo dobro reagira na gnojenje z organskim gnojem. Ob večjih
količinah takšnih organskih gnojil hruška daje redne in obilne donose.
Plodovi hruške so okusni, sočni in hranljivi, imajo zelo dolgo sezono
potrošnje in so eno najbolj pogostih sadnih plodov na naših mizah. Hruška
ima zelo velik pomen kot sezonsko sadje, ker mnoge kvalitetne sorte hrušk
dozorevajo tekom celega poletja in jeseni. Hruške uporabljamo tudi v
domači in industrijski predelavi za pripravo več kot 20 proizvodov, kot npr.
20 Smerdejeva hruška in vodnjak
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kompot, džem, marmelado, sok, in celo za pripravo hruškovega žganja.

20
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Pod mogočno hruško dobro lojzko pa se nahaja tudi vodnjak, ki mu Bizeljanci
pravijo “štirn”. Vodnjak na dvorišču domačije Marije Smerdej je globok kar 45
metrov.

Vodnjak ali »štirn«
Kaj pomeni vodnjak družini na suhem peščenem ali lapornatem svetu, pove
njegova globina 45 m. Betoniran vodnjak, ki se nahaja pred stanovanjsko
hišo, je kopal Hotko. Vreteno s kolesom je bilo potrebno 66-krat obrniti, da
je prišla voda na površino. V bližini vodnjaka še vedno vse spominja na čas
njegovega nastanka – leto 1932, ohišje pa na obrtnika, ki je izdelke pridnih
rok zapustil zanamcem. Marija Smerdej pravi, da je svoj čas cela vas hodila
k vodnjaku po vodo in napajati živino, saj vode ni nikoli zmanjkalo.
»Voda je eden izmed štirih osnovnih elementov, potrebnih za življenje na
Zemlji. Človeški stik z njo je neposreden, največkrat prijateljski, vendar
tudi nebogljen in nemočen, ko voda podivja. Čeprav pokriva dve tretjini
zemeljske oble, je ni v izobilju.
Vodnjak je prisoten povsod tam, kjer živi človek. Skozi zgodovino se je
spreminjal – podobo mu je menjaval človek v skladu s svojimi potrebami.
Vseskozi pa je ostal simbol izobilja in vir življenja. Nekaterim vodnjaki
pomenijo posebno vrsto javnih spomenikov, drugi vidijo v njih zapuščino
umetnostne obrti, za tretje so lupina jedra, v katerem se skriva dragocenost
– voda. Vsekakor so zgovoren ostanek pozabljenega načina življenja.
Ko govorimo o prvih vodnjakih na Slovenskem, moramo poseči kar daleč v
preteklost. To dokazuje vodnjak, odkopan v Prekmurju (v bližini Lendave).
Arheologi domnevajo, da je bil zgrajen v prvi tretjini prvega stoletja.
Konstrukcija je lesena, vodnjak ima pravokoten obod, na vogalih utrjen z
vertikalnimi bruni. Izkopali so tudi vrč, s katerim so dvigovali vodo.
Z rastjo naselbin, vasi, trgov in mest so nastajali tudi vodnjaki. Seveda so se s
časom spreminjali. Prvi vodnjaki so bili leseni in iz kamna, kasneje iz kovine
itd.; bili so povsem preprosti in so služili samo osnovni funkciji. Kasneje pa
so postajali vedno bolj viden delež meščanskega vpliva (naročnika). Tako
tudi na vodnjakih zasledimo duh časa, v katerem so nastali. Vodnjaki so
vse bolj pomenili okras in bili v ponos kraju ali lastniku (mestni vodnjak v
Kranju, vodnjak na Glavnem trgu v Novem mestu…). Poznamo zasebne in
javne ali skupne vodnjake. Slednji navadno stojijo na mestnih trgih, vaških
središčih in tržnicah. Služijo za oskrbo s pitno vodo, obenem pa pomenijo
družabni prostor in lepšajo mestna jedra.
Vodnjaki so zgrajeni nad nahajališči talne vode: voda nenehno kroži, pod
zemljo pronica skozi različne zemeljske plasti, ko pa naleti na neprepustne
kamnine, se umiri in začne zbirati ter oblikuje podzemno jezero. Kmetije,
stanovanjske hiše so imele vodnjake na dvoriščih ali v kleteh.
Glede na način zgraditve poznamo več različnih tipov vodnjakov: kopane,
cevne, zabite in arteške vodnjake. Zaradi globinskih pritiskov so kopani
jaški okrogli. V osrednji Sloveniji so obzidani s kamnom, v Prekmurju z
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opeko. Uporabljajo pa se tudi betonski obroči. Globina jaškov lahko doseže
štirideset in več metrov. Vodnjake je treba graditi tako globoko, da so vsaj
tri metre v sloju talne vode.
Obod skrbi, da se voda v vodnem jašku ne onesnaži, in varuje ljudi pred
padcem vanj. Ker imajo nekateri vodnjaki še strehico (leseno, opečno ali iz
slame), so še dodatno zaščiteni pred vremenskimi in drugimi vplivi.
V Sloveniji naj bi bilo več tisoč vodnjakov, po nekaterih podatkih morda
celo več kot pet tisoč (na prvem mestu je Kras, kjer jih je okoli tri tisoč),
delujočih s pitno vodo pa nekaj več kot petsto.
Pred tridesetimi leti so vodnjaki pričeli izgubljati svoj pomen zaradi
vodovodov, ki so prevzemali njihovo vlogo. Danes ostajajo nekateri samo
za arhitekturni okras mesta, trga ali vasi, drugi pa žalostno propadajo.
Zadnjih nekaj sušnih let se miselnost spreminja. Pred nekaj leti se je za
ohranitev vodnih virov in vodnjakov zavzela tovarna Helios iz Domžal, ki
pomaga pri obnovi nekaterih krajevnih vodnjakov po Sloveniji,« je zapisal
Franci Horvat v knjigi Sto vodnjakov na Slovenskem, iz katere smo izbrali
nekaj njegovih razmišljanj.
V letu 2011 je Marija Sušnik popisala vse vodnjake na Bizeljskem ter pripravila
razstavo, kjer jih je predstavila s fotografijami in krajšim opisom. Razstavo je
spremljala tudi knjižica, kjer so predstavljeni vsi popisani vodnjaki.

21 “Štirn”
22 Vodnjak pri Kocjanu, Stara vas 50

22

21

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

36

Od domačije Smerdej se odpravimo naprej po lokalni cesti, ki se najprej malce
spušča in po dobrih dvajsetih metrih boste zagledali odcep ceste levo, ki pelje v
Dramljo, mi pa pot nadaljujemo desno. Pot se začne med zelenjem gozdiča, rahlo
se vzpenja, ko pridemo med vinograde, se lahko razveselimo lepega razgleda vse
do Sljemena nad Zagrebom.
Pot nas vodi naprej v senci drevja in kmalu bomo na ovinku poti zagledali
betonski križ.
Nato pridemo počasi do predela, ki je pogojno prevozen, zato predlagamo, da ta
del raje prehodite zgolj peš. V hribino vrezana pot nam odkriva prisotnost peska,
ogledujemo si lahko slikovite korenine drevja in številne praproti.
Nato boste na levi strani poti zagledali odcep strogo levo navzdol, ki nas lahko
pripelje k cerkvi svetega Andreja.

Cerkev Sv. Andrej
»Cerkev stoji na vrhu griča, ki se dviga severovzhodno od močno
razloženega naselja in je orientirana proti jugovzhodu. Vas se omenja že leta
1309, cerkev pa viri navajajo prvič leta 1545. Iz arhitekturnih značilnosti je
mogoče sklepati, da je stavba doživela temeljito obnovo v 17. stoletju, ko so
starejši ladji prizidali poligonalno sklenjen prezbiterij, v katerega so postavili
tudi nov oltar. V 18. stoletju so obokali še ladjo, v 19. stoletju pa na severni
strani prizidali zakristijo in nad zahodno ladijsko steno postavili zvonik. V
novejšem času je obnovo doživela zunanjščina, v notranjščini pa le tlak.
V tlorisu cerkev sestavljajo pravokotna ladja, kratek poligonalni prezbiterij
in zakristija na severni strani. Zvonik je utelešen v zahodni del ladje.
Zunanjščino členijo le preproste pravokotne okenske odprtine in kamnit
glavni portal. V notranjščini vzbuja pozornost predvsem banjasti obok v
ladji in križnogrebenast obok z reduciranim sklepnikom v prezbiteriju, ki
kaže na daljne odmeve gotskih oblikovnih principov. Od opreme izstopa
glavni oltar, ki po tipu sodi v skupino t.i. zlatih oltarjev iz druge polovice 17.
stoletja. Oltar krasijo figure sv. Andreja v osrednji niši, zgoraj pa Boga očeta
in angelske glavice,« je zapisano v Odloku o razglasitvi Dramlja – Cerkev
sv. Andreja na Skalah za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št.
76/2008.
Sveti Andrej goduje 30. novembra in tedaj je v cerkvi bogoslužje.

Sv. Andrej na Skalah
Prvi od dvanajstih Jezusovih apostolov je bil apostol Andrej in velja za
pomembnega krščanskega svetnika.
Andrej je bil po krščanskem izročilu starejši brat apostola Petra. Bil je
prvi od učencev, ki jih je Jezus osebno poklical k sodelovanju, zato pravijo
Andreju tudi »prvopoklicani«. Njegovo pravo (hebrejsko ali aramejsko) ime
ni znano. Andrej je verjetno grški prevod njegovega imena ali pa morda
njegov vzdevek.
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Andrej je bil po poklicu ribič, v verskem pogledu je bil učenec Janeza
Krstnika. Andrej v evangelijih pogosto nastopa v dogodkih, ko je Jezusu
zelo blizu. Prvi tak dogodek je Jezusov krst, ko sta se Andrej in Janez
Evangelist odločila, da postaneta Jezusova učenca. Andrej je povabil zraven
še svojega brata Simona, pozneje imenovanega Peter. Po Jezusovi smrti
Andrej ne nastopa več pogosto v Svetem pismu.
Njegovo smrt omenja spis z naslovom Trpljenje (Passio), ki navaja, da so
ga v grškem mestu Patras križali na križu v obliki črke X. Tak križ po njem
imenujemo »Andrejev križ«. Njegov god praznujejo že od prvih stoletij 30.
novembra, po katoliškem in pravoslavnem koledarju, zato lahko sklepamo,
da je to verjetno dan njegove smrti. Po Andrejevi smrti so njegove relikvije
odnesli v Carigrad. Od tam so njegovo glavo leta 1462 prenesli v Rim,
papež Pavel VI. pa jo je leta 1964 vrnil grški pravoslavni cerkvi. Od takrat so
njegove glavne relikvije spravljene v Patrasu v cerkvi, ki nosi njegovo ime.
Njegovi individualni atributi so riba, ribiška mreža, križ in vrv.
Ob cerkvi Sv. Andreja boste odkrili tudi ruševine nekdaj mogočne hiše. Še danes
so ohranjeni ostanki 100 let stare preše, kar lahko razberemo iz letnice na njej.
Mogočnost hiše nam še danes pripoveduje, da so nekdaj tu gospodarili veliki
kmetje. Domačini pravijo, da so bili zadnji lastniki Hrvati. Kljub ruševinam lahko
opazimo stavbne detajle, ki nam pričajo o nekdaj izrednem posluhu za lepo v
oblikovanju svojih domov.
Do cerkve svetega Andreja se lahko pride tudi iz Vitne vasi.

23, 24 Oltar Sv. Andrej in detajl
25 Cerkev Sv. Andreja
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Še vedno smo znotraj gozdiča in če se malce ozremo naokoli in navzgor bomo
opazili veliko dreves robinije, pogovorno ji rečemo akacije.

Navadna robinija - akacija, Robinia pseudoacacia
Navadna robinija je drevo, ki spada med metuljnice. Zraste 10-25 m visoko
in cveti maja in junija. Beli, močno dišeči cvetovi so v 10-20 cm dolgih
visečih grozdastih socvetjih. Na mladih poganjkih najdemo na vsaki strani
listnega peclja po en trn. Listi so lihopernati, dolgi od 20 do 30 cm, s 7 do
19 jajčastimi lističi.
Doma je v Severni Ameriki. V Evropo so jo prinesli že leta 1635. Danes
velja za naturalizirano vrsto: raste le na sončnih rastiščih, na rahlih in
prepustnih tleh.
Robinije oblikujejo, tako kot vse metuljnice, sožitje z gomoljčnimi
bakterijami, ki živijo na njihovih koreninah in omogočajo robiniji izkoriščati
zračni dušik. Zato lahko uspevajo tudi na pustih tleh, kjer se s koreninskimi
pritlikami hitro razraščajo.
Velja za dobro čebeljo pašo.
»Za oporo vinske trte se je obdeloval in uporabljal različen les. Kostanjevi
in akacijevi rajsi so bili najbolj trpežni (do 20 let). Kostanjevo deblo
premera npr. 10 cm so razkalali na štiri dele, kar so imenovali na štiri rajse.
Vinogradniško kolje so ojstrili ali špičili z vijekom ali kosirjem tako dolgo,
dokler niso bili prekratki. Takšne so potem uporabljali za vrtno ograjo.
Poznali so še leskovo kolje, jelševo, jesenovo in gajsko kolje (kolje iz gaja,
grmičasto stanje različnih vrst drevja višine do 2m)« pripoveduje Marija
Sušnik.
26, 27 Cvet in listje robinije
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Kolovoz nas skozi gozd pelje naprej. Po nekaj sto metrih bomo na robu gozda,
na levi strani, malce nad potjo zagledali kapelico. Dovolite, da na tem mestu
predstavimo zanimivo razmišljanje Marijana Zadnikarja, o pomenu besede
kapelica oziroma odkod beseda izhaja.

Kapelica svete Marjete
»Verjetno marsikdo ne ve, odkod izhaja to, po izvoru neslovensko ime, za
tiste drobne stavbice, ki se ob poteh in cestah pridružujejo znamenjem.
Oblika »capella« ali »capellula« je pomanjševalnica latinske besede »cappa«,
ki pomeni plašč s pokrivalom ali kapuco. Nanaša se na zgodbo o svetem
škofu Martinu iz Toursa, ki je živel v 4. stoletju. Ko je bil še rimski častnik,
je nekoč polovico svojega plašča ali cappe podaril zmrzujočemu beraču.
Ker so Martina kmalu po smrti začeli častiti kot svetnika, so tisti njegov
legendarni plašč ali cappo kot relikvijo hranili v nekem majhnem svetišču,
ki je zato dobilo ime »capella« ali po naše kapelica.
Kapelice se kot mlajši sopotniki znamenj seveda niso razvile iz njih ravno
pri nas in na način, ki smo ga zgoraj omenili. Kakor mnoge stavbarske
in umetnostne oblike, smo tudi tip kapelice že izdelan prevzeli od drugod
in ga porabili za svoje potrebe, ker je pač v duhu časa ustrezal tudi našim
predstavam in našemu takratnemu razpoloženju. Kapelico kot obpotno
edikulo za shranjevanje svetih podob in za poglobitev ljudske vernosti
smo pač prevzeli kot novost in jo kot nov tip dodali znamenjem v času
zgodnjega baroka, zelo verjetno že prav na začetku 17. stoletja,« je zapisal
Marijan Zadnikar.
Kapelica, ki jo opazujemo, je posvečena sveti Marjeti. Pa si poglejmo kaj pravijo
o tej svetnici v knjigi Leto svetnikov:

Sveta Marjeta
»Že od križarskih vojn časte v mnogih deželah Marjeto kot veliko
priprošnjico kmetov, ko se v vročih poletnih dneh bliža grozeča nevihta
in je v nevarnosti ves trud na poljih, njivah in vrtovih. K njej se zatekajo
nosečnice, ko se jim bliža ura poroda. Vendar danes malokateri kmet ve, da
je ta svetnica zrasla na maloazijskih tleh in nosečnicam prav tako ni znano,
da je njihova priprošnjica umrla, ko ji je bilo petnajst let, kakor pripoveduje
legenda. Zaupanje do nje se podeduje iz roda v rod kakor tudi ime, ki je še
danes zelo razširjeno.
Legenda pripoveduje o hčeri poganskega duhovnika Edesima v Antiohiji v
Pizidiji; imenovala se je Margareta, po naše Marjeta, kar pomeni v našem
jeziku biser. Njena lepota in ljubkost sta zvabili marsikaterega snubca v
očetovo hišo. Oče, ki jo je neizrečeno ljubil, jo je varoval kakor punčico
svojega očesa. Ko mu je pa povedala, da jo je njena dojilja vzgojila v
krščanski veri, se je raztogotil in jo zasovražil. Marjeta bi pred očetovimi
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grožnjami lahko našla varno zavetje pri prefektu Olibriju, najbogatejšem
in najmogočnejšem izmed snubcev, a ga ni marala, ker je bil pogan. Šibali
so jo, ji trgali meso z železnimi grebli s prsi in rok. V ječi jo je strašil hudič
najprej v podobi zmaja, nato v človeški podobi, a ga je prepodila z božjo
pomočjo. Nekaj dni pozneje so jo slekli in žgali s plamenicami. Ko so
se ji hude opekline nenadoma zacelile in je ob tem čudežu mnogo ljudi
začelo verovati, so jo peljali k rabljevi kladi. »Zdaj le vzdigni meč, brat, in
zamahni!« S temi besedami se je mirno, a pogumno kakor vojščak poslovila
od življenja. S tisto uro, ko je bilo konec njenega zemeljskega, se je začelo
njeno večno življenje. Ljudje jo časte na mnogih krajih in zlasti v srednjem
veku je bila velika zaščitnica rokodelcev, popotnikov in ljudi raznih stanov.
Sveto Marjeto časte kot priprošnjico v skupini »štirinajstih pomočnikov v
sili« in jo skupaj s sv. Barbaro in sv. Katarino imenujejo »tri sveta dekleta.«
Nekateri jo imajo za kraljično, ki jo je rešil sv. Jurij v boju z zmajem. Vsekakor
jo viri uvrščajo med eno najprikupnejših in najstarejših svetniških podob,
dasi ni ohranjenih nobenih zgodovinskih podatkov o njenem življenju.
Domnevajo, da je bila mučena za preganjanja pod cesarjem Dioklecijanom
in je umrla leta 307.
Med velikimi umetniki, ki so jo upodabljali, so sloveča imena: Rafael, Palma,
Tizian, Luka Cranach, Guercino, Le Suer, Poussin in drugi. Da so svetnico
tudi na slovenskih tleh zelo častili, dokazujejo številne cerkve, ki so jih
postavljali že od 14. stoletja dalje. Upodabljajo jo s smejočim se obrazom, s
premaganim zmajem ob nogah. Njen god obhajamo 20 julija.«
»Po ljudskem mnenju,« piše Kuret, »za pravi god svete Marjete nihče ne ve.
Lahko je to 10. ali 12., 13. ali 20. julija - vrag se je namreč zaklel, da bo z
repom podrl ves svet, ko bi vedel, kdaj goduje sveta Marjeta, tako jo sovraži.
Saj je povsod naslikana z zmajem, ki ga drži na verigi. Legenda namreč
pripoveduje, da se ji je v ječi prikazal hudič v podobi zmaja in jo skušal
požreti, pa ga je ukrotila.«
Izraz izbirčna Metka pomeni »izbirčen človek, zlasti otrok.« Po radovednosti
pa so znane nemške Metke.

29
28

28 Kapelica Sv. Marjete v objemu gozda
29 Križ na vrhu strehe kapelice
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Ob hoji po izbrani pešpoti nas pogled vodi tudi po bližnji okolici, na levi strani
boste v daljavi zagledali cerkev svetega Duha, na desni pa je vredno zopet malce
pogledati Obsotelje.

Cerkev svetega Duha
Spomin na starejše gotske oblike kaže tudi cerkev sv. Duha v Vitni vasi,
prvič omenjena leta 1403.
»Cerkev stoji med vinogradi nad dolino na izravnanem in v času turških
vpadov z obzidjem opasanem in zaobljenem zemljišču. Tristrano zaključeni
prezbiterij oklepa v gotskem smislu speljani talni podzidek s pristrešnim
vrhom. Tudi okna so šilasto zaključena v svetlobni odprtini. Ostenje v
gornjem delu pa je že poravnano in vrezano strmo v steno, kar govori,
tako kot je to pri večini cerkev na Bizeljskem, za močne ostanke gotskega
stavbarstva v 17. stoletju. V 19. stoletju je bila cerkev prezidana in
preobokana z banjo na notranjih polstebrih, prislonjenih ob vzdolžni steni.
Oltar je iz okoli 1870,« je zapisano v Krajevnem leksikonu Slovenije.

30 Oltar Sv. Duha
31 Cerkev Sv. Duha
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Pot nadaljujemo in se rahlo vzpenjamo. Na vrhu se na manjši planjavi ustavimo ob
hramu in si privoščimo lep razgled po Obsotelju. Ko se odločimo pot nadaljevati,
že vstopimo v lipov gozd. Lipov gozd je posebnost, saj je bil lipovec nepriljubljeno
drevo, ker ni gospodarsko pomembna vrsta in so ga zato iztrebljali.
Nekaj več o lipovcu pa preberemo pri Robertu Brusu:

Lipov gozd, Tilia cordata – lipovec, malolistna lipa
»Do 30 m visoko listopadno drevo ima na prostem kratko deblo in široko
krošnjo z debelimi vejami in pogosto več vrhovi, v sestoju pa ravno in
pokončno deblo ter kratko krošnjo. Enodomna in žužkocvetna vrsta cveti
junija ali julija, dva tedna pozneje kot lipa.
Najraje raste na globokih, svežih, rahlih in bogatih tleh na apnenčasti podlagi,
čeprav prenese tudi nekoliko slabša in sušnejša rastišča. Je polsencozdržna
vrsta, zlasti v mladosti prenese razmeroma močno zasenčenje. Nizko
temperaturo, mraz in celinsko podnebje prenese bolje kot lipa, zato njen
areal sega precej dlje proti vzhodu. Prenaša vročino, enako tudi mestno
okolje. Zaradi krhkega lesa mu žled, sneg in veter pogosto polomijo veje
in vrhove.
Pri nas je samonikel, raztreseno raste od nižin do gorskega pasu po vsej
Sloveniji. V naravnih združbah je pogostejši od lipe. Največkrat ga najdemo
kot sestavni del združbe plemenitih listavcev (Aceri-Fraxinetum), navadno
v hrastovih in nižjih bukovih, pa tudi jelovo-bukovih gozdovih. Pogosto ga
sadimo kot okras po vaseh, mestih in drevoredih. Najevnikov lipovec nad
Črno na Koroškem je z obsegom 1080 cm in višino 24 m naš najdebelejši
lipovec in naše najdebelejše drevo sploh, katerega starost ocenjujejo na 700
let.
Lipovec so pogosto iztrebljali in sicer že mlada drevesa, ker ni bilo
gospodarsko pomembno drevo. Zato so samostojni sestoji lip zelo redki
sestoji.
Močno cveti in s tem bogati pokrajino, hkrati pa je pomembna medonosna
vrsta, saj cveti, ko so mnoge druge vrste že odcvetele.
Les je mehek, zelo lahek, belkast ali rumenkast, prijetno dišeč in široko
uporaben. Cenijo ga v rezbarstvu, kolarstvu, mizarstvu in pri proizvodnji
furnirjev, igrač, risalnih desk, škatel za cigare, kalupov, cokel, oglja za risanje
in delov glasbil, na primer orgel in klavirjev. Cvetje ima še več zdravilnih
lastnosti kot lipovo in se pogosto uporablja za pripravo čajev. Je priljubljeno
okrasno drevo. Čeprav je zunaj gozda redkejši kot lipa, ga vseeno pogosto
najdemo v parkih, drevoredih in nekoliko redkeje v vrtovih, saj zraste v
veliko drevo. Večkrat je sajen kot vaško drevo v središču pred cerkvijo, šolo
ali župniščem. Dobro prenaša obrezovanje.«
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32 Lipovec
33 Lipov gozd
34 Rjavkaste dlačice na
spodnji strani lista lipovca

34

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

44

Pot nadaljujemo in kmalu na levi strani poti zagledamo Neralovo hišo,
tradicionalno stavbo z nežno modro fasado, ki žal razpada.
Malce naprej zagledamo peščeno steno, ki nas spomni, da je bilo tukaj nekoč
življenje in narava precej drugačno kot je danes. Morje se je konec miocena pred
petimi milijoni let namreč umaknilo iz tega ozemlja. Reke so začele uravnavati
površje in z usedlinami zapolnjevati kotanje, ki jih je zapustilo Panonsko morje.
Tu so lepo vidni skladi peska, ki kažejo, kako se je v morju naplavljal pesek, ki
je zaznamoval življenje domačinov. Pozoren opazovalec bo opazil stara lesena
vrata, ki zapirajo repnico.

Peščena stena, skladi peska – geološke značilnosti
»Z geološkega vidika KS Bizeljsko gradita dve enoti in sicer mezozoijsko
Orliško hribovje in terciarno Bizeljsko gričevje.
Orliško hribovje gradijo različne vrste apnencev in dolomitov, apnenčeva
in dolomitna breča, roženec ter na posameznih mestih skrilavi glinavec
triasne starosti (cca 250 milijonov let). Holocenski sedimenti so zastopani
v obliki pobočnega grušča na nekaterih delih Orlice in v obliki aluvialnih
nanosov rek in potokov ter hudourniških vršajev. Aluvialne sedimente
gradijo drobnozrnati prodniki, peski, melj in glina. Karbonatne kamnine
v severnem delu proučevanega območja so zaradi svoje vodo propustnosti
pomembno hidrološko območje in možni vir pitne vode.
Bizeljsko prekrivajo večinoma sedimentne kamnine terciarne starosti (stare
cca 25 milijonov let). Prevladujoč gradbeni material Bizeljskega gričevja
predstavljajo: laporovec in peščenjak, glinasti in peščeni laporovec, v
zaplatah tudi litotamnijski apnenec in lapornat apnenec.
Gričevje iz laporjev in peskov je še posebej ob izdatnih padavinah labilno
območje. Na posameznih delih prihaja do proženja zemeljskih plazov in
usadov. Od kmetijskih površin so plazenju najbolj podvržene vinogradniške
površine. Tudi večina sadovnjakov je na nagnjenih terenih. V gričevju je
zaradi mehkih in slabše sprijetih miocenskih in pliocenskih sedimentov zelo
prisotna tudi erozija. Odnešeni material se odlaga na dnu grabnov in dolinic
potokov ter povzroča njihovo vlažnost in zamočvirjenost. Vinogradi se
pojavljajo predvsem na območju s terciarnimi kamninami kot so: kremenovi
peščenjaki, peščenjaki z apnenčastim vezivom, laporovci in litavski apnenec.
V primeru, da apnenci vsebujejo relativno velik delež rožencev, je vinograde
moč najti tudi na območju starejših triasnih apnencev in dolomitov. Največji
delež vinogradov je posajen na prsti nastali na lapornati matični osnovi.
Rečni prod in pesek napolnjuje dolino Sotle in Dramlje. Na tej geološki
osnovi so nastale pomembne kmetijske površine. Obenem pa je to tudi
območje podtalnice. Ob rekah najdemo aluvialne nanose, ki sta jih reka
Sotla in potok Dramlja nanesla v kvartarju (stari cca 2 milijona let),« je
predstavila v svoji diplomski nalogi geološke značilnosti Nataša Šekoranja.
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Na poti proti Brezovici in repnicam bomo pred seboj med smrekami zagledali
počitniško hišico. Nedaleč od nje, na levi strani poti, pa še eno staro opuščeno
repnico, skrito v grmovju.
Repnice so ponovno na nov način predstavili vinarji Bizeljskega. Pa si poglejmo
to posebnost človekovega ustvarjanja. Človekovega sožitja z naravo. Čudežnega
sobivanja. Tu se nekdanji svet tradicionalnega življenja na podeželju preko teh
drobnih kristalov kremenčevega peska srečuje s sodobnim kmetijskim svetom
in svetom sodobnega turizma. Repnice so avtohtona, naravna, zgodovinska,
etnološka in kulturna dediščina tega območja. Da bi repnice kar najbolje
predstavili, smo uporabili predstavitev repnic Tanje Kunej in Anje Rostohar iz
kataloga, ki vsebuje izjemne fotografije in je izšel leta 2002.

Repnice
Kaj so repnice? Repnice so jame, skopane v kremenčev pesek.
Nekateri domačini Bizeljskega, še posebno iz krajev Brezovica, Stara vas
in Pišece vse do Globokega, so v kremenčev pesek izkopali jame različnih
velikosti. Prva raba repnic sega stoletja nazaj. V njih so kmetje shranjevali
poljščine in druge pridelke. Ker so med poljščinami v teh jamah največ
shranjevali repo, so jame dobile ime repnice.
»Pred petimi milijoni let je na območje Bizeljskega še segalo Panonsko
morje. Območje Brezovica na Bizeljskem je bilo na obrobju tega morja.
Panonsko morje je tekom milijonov let nanašalo kremenčev pesek na
omenjenem obrobju morja. Morje se je umaknilo pred petimi milijoni let.
Tekom nadaljnjih geoloških obdobij se je ta pesek sprijel in zbil. Ustvarjena
je bila edinstvena podlaga. Sklade kremenčevega peska na območju
Brezovice v takšnih količinah najdemo le v tem predelu Evrope. Sestava
tal sicer ni popolnoma homogena. V majhnih količinah najdemo tudi lapor,
glino pomešano z raznimi minerali, tudi fosile, školjke, premog,…
In potem je tu zelo pomembna voda. Kremenčev pesek ima izjemno
kapaciteto za kopičenje vode. Proces lahko primerjamo s spužvo, ki se napije
vode. Skladi kremenčevega peska se napijejo z vodo in rezultat je skrajno
nizka stopnja izsuševanja tal. To je zelo koristno v vinogradništvu, saj na
teh območjih ne poznajo suše. Poznamo celo posebnost na tem območju
in sicer dolino grajskih ribnikov, ki se nahajajo v dolini, ki se nadaljuje pod
amfiteatralnim vinogradom Janeza Šekoranje. Dolina grajskih ribnikov
je nastala zaradi prej omenjene posebnosti kopičenja vode, ki počasi in
konstantno odteka na določenih mestih in s tem zagotavlja pritok vode
skozi celo leto. V samih repnicah pa se ta voda odraža v visoki vlažnosti
teh jam. Namerili so kar 86-96% vlažnost, kljub prezračevanju in stalnemu
kroženju zraka.
Izdelava in uporaba takih jam je zelo verjetna tudi v davnini, saj je njihova
izdelava relativno enostavna in trajna. Trajnost pa je seveda pogojena s
pravilnim vzdrževanjem takšnih erozivnih tal. Konstantno spreminjanje
vremenskih pogojev, menjavanje letnih časov, menjavanje sonca in dežja,…
botrujejo k sušenju in izpiranju površine. Potem so tu še koreninice dreves,
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ki »pririjejo« na plano in rahljajo tla. Tako se lahko v zelo kratkem času
vhod v repnico obrabi ali celo zasuje. Prav to je tudi vzrok, da je od preko
150 repnic na območju Brezovice najdenih le 100. Od teh je v uporabi
samo okoli 40 repnic. Mnoge so našli naključno v gozdovih. Za podatek
so zaslužni učenci OŠ Bizeljsko, ki so s svojimi mentorji poiskali repnice.
Pri izdelavi repnic niso uporabljali gradbenih materialov, razen pri
zazidavanju vhoda, ki je moral biti posebej dobro utrjen, da je varoval
repnico pred zunanjimi vplivi vremena. Vhod je večinoma zazidan in ga
pogosto krasijo sončna vrata. Samo kopanje jam je bilo zahtevno opravilo.
Pri delu so uporabljali kramp in lopato, samokolnico za odvažanje peska
in posebno strgalo, s katerim so zravnali in oblikovali stene in strop. Vse
repnice so še danes večinoma kopane na roke s krampi. Krampe so morali
vsak dan kovati, ker so se pri kopanju zelo obrusili in postali neuporabni.
Ta način se je izkazal za najboljšega, kljub temu, da na prvi pogled temu ni
tako. Vsaka uporaba strojev zelo kmalu namreč naleti na dilemo trajnosti in
zmogljivosti le-teh. Natančneje, stroji se prehitro obrabijo in uničijo na zelo
trdi strukturi tal, zato je koeficient »cost-benefit« tu prenizek in se mnogo
bolj splača kopati po tradicionalnih metodah.

38 Opuščena repnica
39 Repnica Kovačič
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Za kaj so repnice uporabljali nekdaj?
Repnice so včasih uporabljali predvsem za shranjevanje pridelkov. Zaradi
stalne vlage okoli 95% in temperature okoli 8˚C so bile v obdobju, ko ni
bilo hladilnic in hladilnikov, najprimernejši prostor za shranjevanje. Ljudje
pripovedujejo, da so tam spravljena jabolka ostala sveža in čvrsta do
naslednje letine. Manjše kmetije so imele le skromnejše repnice, večje in
premožnejše pa so jih imele tudi več, vsako za posebno vrsto pridelkov.
Uporabljali so jih tudi za kuhanje in shranjevanje žganja, mesa in drugih
živil.
Njihovo uporabo lahko primerjamo s t.i. zemljankami – luknjami, izkopanimi
v njive, kamor so ljudje, ki na svojih posestvih niso imeli možnosti kopanja
repnic, tudi shranjevali ozimnico. Repnice so bile v nasprotju z zemljankami
dlje obstojne, bile so bližje domačijam in tudi dostop do pridelkov je bil
enostavnejši.
Veliko repnic je še vedno sredi vinogradniških območij in mnoge med njimi
so imele leseni predprostor. To je bil občasen gospodarski objekt in je bil
namenjen za hrambo škropiva, apna in orodja.
Za kaj jih uporabljajo danes?
Danes jih ponekod še vedno uporabljajo za shranjevanje poljskih pridelkov,
zelenjave in sadja. Vse pomembnejšo vlogo pa imajo v turizmu Bizeljskega.
Prva repnica, ki je bila odprta širši javnosti pred več kot desetimi leti, je bila
repnica Janeza Šekoranje. S tem dejanjem je bil storjen prvi korak, ki je precej
spremenil turističen utrip Bizeljskega. Poleg turističnega namena ogleda
repnic je bil pomemben tudi nov namen v vinogradništvu na območju
Bizeljskega. Izredno primerne klimatske razmere, konstantna temperatura
od 4 do 10˚C predstavlja optimalno okolje za shranjevanje buteljčnega vina
in njegovo zorenje. Visoka vlaga v jamah ni najboljša za lesene sode, zato
so vinogradniki v njih shranjevali žlahtno kapljico, šele ko so začeli točiti v
nerjavečo posodo in steklenice.
Repnice so danes tudi idealen prostor za degustacijo značilnih vin bizeljskosremiškega vinorodnega okoliša,« sta zapisali omenjeni avtorici kataloga.

40 Repnica Balon, v kateri še
shranjujejo repo.
41 Repnica Graben Šekoranja
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Če pri opuščeni repnici pogledamo naprej, bomo na desni strani poti, med
smrekami, zagledali hišico mimo katere poteka pot v Pudvoi, do Turistične
kmetije Pudvoi. Pot se počasi spušča v dolino.
Do kmetije je glavni dostop s ceste Brežice-Bizeljsko.

Turistična kmetija Pudvoi
Del Stare vasi je tudi idilična dolina Pudvoi, v kateri stoji turistična kmetija,
ki je prevzela ime po omenjeni dolini. Lastnik kmetije je Mirko Ogorevc, ki
je skupaj s svojo družino leta 1990 kupil zapuščeno domačijo. Kmetijo je
prevzel najstarejši sin Darko in jo vodi že nekaj let. V okviru kmetije je tudi
mizarska delavnica, ki jo upravlja sin Živko, tretji sin Jernej dela v Celju.
Danes je turistična kmetija Pudvoi čudovit ambient za počitnikovanje,
sprostitev in uživanje v ohranjeni obdajajoči naravi.
S staro kmetijo so prevzeli tudi repnici, ki so ju prejšnji lastniki še vedno
uporabljali za shranjevanje poljskih pridelkov in sadja. Gospodar Mirko se
še spominja, da so morali na novo utrditi vhode vanju in ju zavarovati z
vrati.
Danes imajo Ogorevčevi kar tri repnice. Poleg prvotnih dveh, od katerih
je ena pri vinogradu nad domačijo, druga pa malo nižje ob hiši, je družina
v začetku leta 2000 izkopala še eno, ki je povezana s kletnimi prostori in jo
uporabljajo za hrambo doma pridelanih buteljčnih vin.
Vse tri repnice so danes namenjene tej osnovni nalogi – skladiščenju in zorenju
vina. Vino v peščenih jamah resnično ohranja vso svežino in aromatičnost,
o čemer se lahko gostje prepričajo ob degustaciji v prvi obnovljeni repnici.
Poskusiti je možno vrhunska sortna vina, kot so chardonnay, laški rizling in
traminec, rumeni muškat, portugalko, tudi modro frankinjo.
Ogorevčevi so v gostinsko ponudbo vključili tudi sezonsko sadje, domače
žganje, jabolčnik in druge sadne sokove, ki so jih ljudje včasih tudi hranili čez
zimo v repnicah. Na ta način želijo ohraniti spomin na nekdanjo pristnost
dobrot starih časov. Za popolno ponudbo poskrbi gospodinja Andreja z
izjemnimi jedmi, ki so značilne za Bizeljsko.
Na vinogradniški kmetiji se poleg s turizmom ukvarjajo še z mizarstvom.
V kmečki sobi lahko naenkrat postrežejo do 50 oseb. Potreben je predhoden
dogovor.
Kmetija je del vinske ceste, ponujajo oglede repnic in degustacijo vin.
Na kmetiji imajo tudi sobe, v katerih lahko družine preživijo počitnice.
Darko Ogorevc, Stara vas 89, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 228
M: 031 484 003
E: info@pudvoi.si
www.pudvoi.si
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Zopet se vrnimo na mesto ob poti, kjer je idilična hišica med smrekami, preden
smo zavili navzdol v dolino Pudvoi. Pot nadaljujemo po cesti naravnost, popelje
nas navzdol skozi gozd. V senci gozdnih dreves lahko opazujemo peščene brežine
in se čudimo raznolikim naravnim oblikam, ki vzbujajo našo domišljijo. Na koncu
spusta pridemo na asfaltirano cesto in takoj na levi strani bomo zagledali tablo z
napisom Repnica Šekoranja – Graben.

Vino Graben
»Vino Graben« je priznana in mednarodno uveljavljena blagovna znamka
vrhunskih vin. Vodita jo Janez in Mihela Šekoranja, ki se aktivno ukvarjata
s pridelavo vrhunskih vin od leta 1991. Sama tradicija pridelovanja vin na
domačiji je dolga že več kot 100 let.
Šekoranjevi vinogradi se nahajajo na petih okoliških hribih. Zračna
razdalja med njimi je več kot 3 kilometre. Tla imajo popolnoma drugačne
karakteristike. V »Janeževi gorci« prevladuje navadna rjava prst s primesmi
laporja, gline in kremenčevega peska. Na Brezovici na Bizeljskem pa
najdemo le kremenčev pesek. Iz tega ni težko sklepati, da je tudi vino istih
sort popolnoma različno.
Posebnost posestva Graben je tudi amfiteaterska lega. Ta v poletnih mesecih
zagotavlja komulacijo in konstantnost temperatur. Vlago v tleh pa kot goba
zadržuje že prej omenjena peščena sestava tal, ki omogoča stalen dostop
vode vinogradu tudi v času suše. O stalnem pritekanju vode priča ribnik na
dnu amfiteaterskega vinograda.
In potem so tu repnice.
Skozi sončna vrata vstopimo v globoko podzemno klet, ki predstavlja
srce vinogradništva, saj tu poteka najžlahtnejši del v dolgem procesu
nastajanja vrhunskih vin. Ta klet se nahaja globoko v kremenčevem pesku.
Šekoranjeve repnice so bile prve v nizu, ki so poleg osnovnega namena
odprte tudi obiskovalcem. Skopali so jih v letih 1992 in 1993. Ven so odnesli
650 kubičnih metrov peska in ob delu naleteli na ostanke školjk, rib in našli
celo premog. Njihove repnice so izdelali v treh nivojih in to je vplivalo
tudi na oblikovanje njihovega zaščitnega znaka za vina Graben. Najgloblja
je kar 12,5 metrov pod zemljo. Repnice predstavljajo idealen prostor za
shranjevanje vina, saj temperatura nikoli ne pade pod ledišče in nikoli ne
preseže 10˚C. Visoka vlaga v repnicah zagotavlja, da se zamaški ne izsušijo.
Nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja, jih je hitro pripeljalo
do spoznanja, da je ob dobrih pogojih, ki jih to območje ponuja, mogoče
narediti iz vina nekaj več. Na dobrih 7 hektarjih vinogradov imajo zasajenih
okoli 24 tisoč trt in okoli 20 različnih sort grozdja. To jim omogoča pridelavo
široke palete različnih vin. Trenutno jih imajo več kot 120. V svoji paleti vin
imajo bela, rdeča, suha, sladka vina, vendar je to samo delček ponudbe,
saj ima vino skoraj neomejen potencial (avtohtona, barikirana, destilirana,
želirana, desertna vina, nizkotlačne penine,…)
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Janez Šekoranja izpostavlja nekaj svojih vin:
med belimi vini posebej omenja rumeni plavec, sivi pinot, traminec 1997
in 2000, laški rizling 2003, chardonnay 2003, renska rizlinga 2001 in 2003,
sauvignon 1997, neuburger 2001, rumeni muškat 1997,
med rdečimi vini posebej omenja gamay 1999, modro frankinjo, bizeljsko
rdeče 2001, tudi rdeče namizno vino.
Med posebnimi vini omenja beli vinski liker, rdeči vinski liker in nizkotlačne
penine. V posebni ponudbi ponujajo še želirno vino, šipek v vinskem
destilatu, materino dušico v vinskem destilatu, orehek, suhe slive v rdečem
vinu,…
Globalizacija in svetovni vrvež se nista ognila niti teh krajev. Odločili so
se slediti novim spoznanjem in tehnologijam. Še več. Novo tehnologijo
z določenimi partnerji celo razvijajo (resferatol, maceracija, decanter).
Prav tako še niso zaključili z razširjanjem palete vin. Orientirali so se na
posebnosti, ki jih drugje ni ali pa jih je težko dobiti.
Za svoje kvalitetno delo so prejeli 130 medalj. Njihovo vino so pili v Beli
hiši v ZDA. Vina Graben so na meniju restavracije Alain Ducasse At the
Essex House v New Yorku in prestižne japonske restavracije prav tako v
New Yorku.
Vključeni so v vinsko cesto.
Ponujajo ogled repnic in strokovno degustacijo vrhunskih vin.
Zaželena je predhodna najava. Sprejmejo 60 obiskovalcev in imajo na voljo
do 30 sedežev.
V Janeževi gorci imajo na voljo apartma.
Pogovori lahko potekajo poleg slovenščine in hrvaščine še v angleščini,
nemščini, italijanščini, francoščini, ruščini in češčini.
Janez in Mihela Šekoranja
Kumrovška 6, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 059
M: 030/611 010, 011, 013
E: sekoranja_janez@yahoo.com
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Kot smo že omenili, v vinsko klet Graben Janeza Šekoranje stopimo skozi sončna
vrata. Na teh svojih potepanjih po Bizeljskem bodite pozorni na ta droben
arhitekturni detajl. Kar veliko jih boste videli.

Sončna vrata
Sončna vrata so arhitekturna znamenitost Bizeljskega. Nanje je prvi opozoril
Janez Šekoranja. Našli jih boste na najstarejših hramih. Na Bizeljskem
pomeni vinski hram poseben, posvečen kraj. Je prostor za vse tiste, ki cenijo
in spoštujejo sad človekovega dela in narave. Vhod vanje krasijo značilna
sončna vrata, ki so okrašena z ornamenti, na tramu imajo pogosto vklesano
letnico. Ni naključje, da so tudi repnice opremljene s sončnimi vrati, ki nas
pripeljejo v peščeni podzemeljski svet. Sončna vrata so nekdaj imeli tudi
drugi gospodarski objekti kot so kleti, kašče, kjer so spravljali hrano in
obleke, lanene rjuhe, vse zloženo v velikih skrinjah.
Na zgornjem delu vrat je predstavljena podoba, ki spominja na obliko
sončnih žarkov, spodnji del teh vrat pa predstavlja nekakšne stopnice.
Sončna vrata nam govorijo tudi o tem, da je Bizeljsko izredno sončna regija.
Sodi namreč med regije z največ sončnih dni na leto v Sloveniji.
Danes ljudje z veseljem izdelujejo nova sončna vrata. Motiv sončnih vrat
jim je zanimiv in lep, zato posnemajo nekdanjo podobo teh vrat.
Leta 2014 so v Turističnem društvu Bizeljsko posvetili Dneve evropske
kulturne dediščine prav sončnim vratom. Organizirali so likovno kolonijo
za ljubiteljske likovne ustvarjalce ter učence osnovne šole. Razstavo likovnih
del na temo Sončna vrata na Bizeljskem so predstavili v prostorih OŠ
Bizeljsko.
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54, 55, 56 Stara in nova sončna vrata
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Janez Šekoranja je skupaj z Andrejem Molanom, Francem Hrastovškom, Jožetom
Kodelo, Mihom Plevnikom, Jankom Kobalom in Simonom Pinteričem leta 2008
podpisal Pravilnik o zaščitenih zvrsteh vin kolektivne blagovne znamke BIZELJČAN
PTP (proizvodnja tradicionalnega porekla). Projekt je več let pripravljala Zveza
društev vinogradnikov ob Bizeljsko-Sremiški vinski cesti s predsednikom
Lojzetom Kunejem iz Brestanice.

Bizeljčan PTP
Bizeljčan, beli in rdeči sta zdaj tudi zaščiteni vini.
Bizeljska vina so včasih uživala nesporen ugled, saj lahko vinogradniški
tradiciji teh krajev preko pisnih virov sledimo nazaj do 14. stoletja. Pred
pojavom trsne uši leta 1881 so bile zasajene stare sorte kot so npr. volovna,
lipovna in rumeni plavec, vendar je škodljivec tedaj uničil vse vinograde.
Pri ponovnem sajenju so upoštevali nove vinske trende in so na ameriško
podlago začeli cepiti nove sorte. Stare, avtohtone sorte, so tako utonile v
pozabo. Od njih se je obdržal le še danes popularen rumeni plavec.
Trsni sortiment se je tudi kasneje dosti spreminjal, saj so se zavestni
vinogradniki držali vinskih smernic. Tako je danes na Bizeljskem odličen
trsni sortiment za vse vrste vin, od namiznih do kakovostnih in vin izjemnih
kakovosti.
Razni strokovnjaki, ki sodelujejo na ocenjevanju, se strinjajo, da je to
območje eno izmed najkvalitetnejših na območju Slovenije. Dokaz temu so
številne nagrade, ki jih domači vinogradniki dobivajo tako pri nas kot tudi v
svetu. Ker pa se vinogradniki zavedajo, da so premajhni v globalnem tržišču,
so ustanovili Zvezo društev ob Bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti.
Njen namen je s skupnimi močmi združiti interese ter prispevati k nadaljnji
promociji vinskega turizma v okolišu in uveljavitvi bizeljsko-sremiških vin.
Zveza je trenutno v mirovanju.
V skladu s temi načrti so pri Kmetijskem inštitutu Slovenije naročili Elaborat
o zaščiti bizeljsko sremiških vin, ki je bil dokončan leta 2004.
»Nekaj pravil iz pravilnika o zaščiti belega in rdečega bizeljčana:
Grozdje za obe vini se mora pridelovati samo na absolutnih vinogradniških
legah znotraj vinorodnega okoliša Bizeljsko Sremič.
Za rdeči bizeljčan so dovoljene naslednje sorte vinske trte: žametovka, modra
frankinja, modri pinot, laški rizling, beli pinot, kraljevina, rumeni plavec.
Rdeči bizeljčan PTP je suho mirno rdečkasto vino, svetlo rubinaste rdeče
barve, v mladosti z vijoličnimi odtenki, sadnega vonja, svežega okusa, tanini
so opazni v blagi obliki. Značilnosti posamezne sorte ne smejo izstopati.
Vino rdeči bizeljčan PTP ima naslednjo sortno sestavo: žametovka od 40
do 60%, modra frankinja od 10 do 30%, ostale rdeče sorte od 5 do 15% in
bele sorte največ do 25%.
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Vino beli bizeljčan je suho mirno belo vino, rumenkaste barve z zelenkastimi
odtenki, s primarno aromo belih sort in prijetno blago svežega okusa. Vino
beli bizeljčan PTP ima naslednjo sortno sestavo: laški rizling od 30 do 60%,
sauvignon, beli pinot, chardonnay skupaj največ do 50%, rumeni plavec do
20%, ostale sorte do največ 10% posamezne sorte.
Pravilnik natančneje določa še čas mešanja sort in druge podrobnosti glede
postopka pridelave bizeljčana.«

Vladimir Kovačič
Pomemben strokovnjak na področju vinogradništva, enologije je bil tudi
Vladimir Kovačič, univ. dipl. inž. agronomije, ki je bil rojen na Bizeljskem,
kjer je končal osnovno šolo. Deloval je v podjetju Vino brežice, Slovenija Vino v Ljubljani, kjer je zadnja leta deloval na področju enologije - priprave
vin za domači trg in izvoz. Sodeloval je kot član republiške komisije za
rajonizacijo slovenskega vinogradništva, ter bil član komisij za ocenjevanje
vin pri Kmetijskem zavodu Maribor in Kmetijskem zavodu Novo mesto.
Večkrat je sodeloval pri mednarodnih komisijah za oceno vin v Ljubljani
pod okriljem OIV.
“Leta 1981 je Vino Brežice pod njegovim enološkim vodstvom dobilo
ŠAMPIONA - najvišje priznanje za kakovost belega Bizeljčana na
mednarodnem vinskem ocenjevanju v Ljubljani. Leta 2002 in 2004 so
nadaljevali začeta dela proučevanja pod vodstvom Kmetijskega instituta
Ljubljana. Določili so parametre za nadstandardno kakovost Bizeljčana.
To je za zaščito priznanega teritorialnega poimenovanja - PTP, kar je bilo
ob prizadevanju mnogih v letu 2009 tudi uzakonjeno, “ je zapisal Vladimir
Kovačič.

57 Bizeljčan PTP
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Naj predstavimo še nekaj sort:
»Rumeni plavec (plavec rumeni (žuti), debeli klešec, plavez jaune, plavac
žuti, Plavez gelber) je pozna bela sorta, značilna za Bizeljsko. Daje vino
rumenkasto zelenkaste in rumeno zelenkaste barve. Ima manj alkohola, a
prijetno svežino, je srednje bogato s suhimi snovmi. Na Bizeljskem tej sorti
zadnje čase namenjajo več pozornosti, saj na trgu najdemo tudi že sortno
vino.
Kraljevina (Koenigstraube, imbrina - moravna) je zanimiva bela sorta,
ki pozno rodi in v polni zrelosti daje rdeče obarvano grozdje. Grozd je
podoben rdečemu veltlincu. Doma je v vinorodni deželi Posavje. Je
nepogrešljiva v cvičku. Čeprav jo najdemo le v zvrsteh, so Belokranjci pri tej
sorti uspeli tudi z ledeno trgatvijo in za ledeno vino dobili visoko oceno. Je
tudi dovoljena sorta v nekaterih podokoliših vinorodnega rajona Štajerska
Slovenija.
Šentrovrenka (v Avstriji Saint Laurent) je rdeča sorta, pri nas doma v
vinorodni deželi Posavje. Domnevajo, da izhaja iz Francije, iz kraja SaintLaurent v Medocu pri Bordeauxu, druga domneva pa je, da se imenuje po
svetniku sv. Lovrencu, ki goduje 10. avgusta, ker sorta zgodaj dozoreva.
Vino je rdeče barve s škrlatnim tonom. Okus vina spominja na modri pinot,
v mladosti ima grobe tanine, z zorenjem pa se razvije v toplo rdeče vino.
Modra frankinja (v Avstriji Blaufränkische, v Nemčiji Blauer Lemberger ali
Limberger, frankovka ali Crna Francova (hrvaško), kekfrankos (madžarsko)
je rdeča sorta, ki še danes nima dognanega porekla. Nekateri menijo, da
izvira iz Avstrije, drugi jo postavljajo v Nemčijo zaradi vinorodne dežele
frankovska, kjer jo sicer največ gojijo na Würtemberškem. Ena od domnev
je, da je ime dobila v času, ko je Karel Veliki v 8. stoletju dal sortirati
vinske trte po kvaliteti. Manj kvalitetne trte z vzhoda so imenovali »huniš«,
kvalitetnejše z zahoda, večina jih je bila iz današnje Francije, pa »frenkiš«. Pri
nas je modra frankinja v Posavju glavna rdeča sorta, ki jo najdemo v cvičku,
metliški črnini, v bizeljčanu in kot sortno vino. K nam je prišla po obnovi
škode, ki jo je prinesla trsna uš, torej v začetku 20. stoletja. Daje odlična
rdeča vina. Vino ima v mladosti saden značaj, v zrelosti pa tudi po kavi,
usnju, čokoladi. Mlada vina s kratko maceracijo imajo diskretne vonjave
po drobnih gozdnih sadežih. Dobri letniki dajejo lepa harmonična vina,
ki jim leta omehčajo tanine,« je predstavil sorte Drago Medved v knjigi z
naslovom Vinske bravure.
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Društvo vinogradnikov Bizeljsko je društvo, ki je najštevilčnejše na Bizeljskem.

Društvo vinogradnikov Bizeljsko

Društvo vinogradnikov Bizeljsko je bilo ustanovljeno 15. novembra
1890. V arhivu društva je ohranjen Pravilnik podružnice »Društva za
zaščito avstrijskega vinogradništva«, na Bizeljskem pri Brežicah. Pravilnik
je še napisan v nemškem jeziku. V žigu, ki je na koncu pravilnika lahko
preberemo, da se je društvo imenovalo: Vinorejsko društvo na Bizeljskem.
V njem si lahko preberemo, da bo zgoraj omenjena podružnica skrbela za
vzdrževanje in napredek vinogradništva na Bizeljskem, da si bo posebno
prizadevala, da ne bo prišlo do nevarnosti od trtne uši in drugih škodljivcev.
Naloga podružnice je, da s pomočjo matičnega društva obnovijo vinograde,
ki jih je uničila trtna uš ter hkrati da poučijo vinogradnike o novih nasadih in
pomagajo pri nabavi potrebnega materiala. Društvo je nekaj časa mirovalo
in ponovno oživilo delovanje v 90-tih letih. Predsednik društva je trenutno
Blaž Zagmajster. Pred leti so organizirali prireditev “Praznik bizeljskih vin”.
Večkrat so organizirali ocenjevanje vin skupaj s predstavniki TD Bizeljsko.
Sedaj to organizirajo sami.

Društvo ljubiteljev bizeljčana

Društvo ljubiteljev bizeljčana je prostovoljno, nepridobitno in samostojno
združenje oseb, ki želijo dvigniti kvaliteto življenja na Bizeljskem. Društvo
ljubiteljev bizeljčana je vsako leto organiziralo prireditev Martinovanje na
Bizeljskem, ki je dosegalo vedno širšo promocijo kraja ter vina in veljalo
za največji dogodek tako na Bizeljskem, kot v občini. Društvo vztrajno
sodeluje na raznih turističnih projektih v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer
skrbi za promocijo kraja in vina bizeljčan PTP. Društvo ima 70 članov.
Predsednik društva je bil od ustanovitve Peter Gregl. Danes je društvo v
mirovanju.
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Če se vrnemo k tabli Graben in gremo navzdol po kolovozu, pridemo do
Kelherjeve repnice.

Repnica pri Kelherju
Nekje na dnu Grabna ali na dnu naravnega, danes vinogradniškega
amfiteatra boste zagledali ribnik. Na njegovem obrobju stoji domačija
odprtih vrat Ribjek Franca Kelherja. Franc Kelher je poleg vodenja svoje
kmetije opravljal tudi službo v Krajevni skupnosti Bizeljsko. Deset let je bil
predsednik krajevne skupnosti. Domačijo upravlja skupaj z mamo Marijo.
Na Kelherjevi domačiji si lahko ogledate eno najstarejših še ohranjenih
repnic, na kateri je letnica nastanka 1825. V repnici še vedno shranjujejo
domače pridelke. Ima utrjen vhod, zaradi menjavanja plasti peska z
različnimi primesmi pa se tudi na stropu te repnice pokaže čudovit vzorec.
Poleg nje imajo še nekoliko mlajšo repnico, ki nosi letnico 1827. Ta repnica
ima poleg prvega ovalnega prostora še dodatni, posebni prostor (letnica
1996) za shranjevanje vina. V tem prostoru dozoreva domače bizeljsko
vino. Pri ribnikih imajo Kelherjevi še tretjo repnico, ki so jo izkopali leta
1998. V vročih poletnih dneh lahko gostje domačije v njej hladijo svojo
pijačo in se tako osvežijo in pa hladijo ribji ulov z “ribjeka”.
Ribnike so imeli na tej lokaciji že graščaki z bizeljskega gradu. V njihovem
času je bila cela dolina pod vodo. Pravijo, da je bilo nekdaj v dolini devet
ribnikov. Danes so vidne sledi še petih ribnikov. Po sredini doline teče potok.
Danes so v ribnikih raki in naslednje ribe: amur, krap, tolstolik, linj in smuč.
Na kmetiji imajo tudi jelene v dveh oborah.
Med vini Franc Kelher prideluje mešano belo in rdeče, modro frankinjo,
renski rizling, kerner, sauvignon in rumeni muškat.
Gospodinja Marija pripravi okusne prigrizke in ajdov kolač, ki ga je
pripravljala med prvimi na Bizeljskem in so se od nje učile druge gospodinje.
Ob ribniku se pogosto srečujejo ribiči in tudi drugi gostje, ki si pripravijo
ob njem piknik. Ambient je izredno privlačen tudi za organiziranje likovnih
kolonij.
Zmogljivost: 50 oseb.
Ponudba: ogled repnice, bizeljska vina, domače žganje, domači narezki.
Dodatna ponudba: piknik, športni ribolov, ustvarjalne delavnice, ogled
ribnikov in jelenov.
Delovni čas: vsak dan.
Franc Kelher
Brezovica 31, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 515 51,
M: 041 590 380
Če se sprehodite navzdol do zadnjega ribnika, pridete do ceste, ki pelje
skozi Hudinov graben vse do Vitne vasi. Glej str. 70.

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

61

59

61

60

62

59 Ribnik
60 Gospodinja Marija
61 Pogled z domačije proti ribniku
62 Obora jelenov
63, 64 Ena najstarejših repnic

63

64

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

62

Od Kelherjevih se vračamo po kolovozu navzgor, tam zavijemo desno in po
kakšnih petdesetih metrih hoje pridemo do domačije Kovačič, kjer si prav tako
lahko ogledamo repnico.

Repnica Kovačič
Na domačiji Kovačič na Brezovici gospodarita Jožefa in Jože. Na domačiji
živi tudi sin Matija z ženo Aido in otrokoma Matijo in Ano. Po domače
se je reklo pri Medveščkovih in včasih so imeli na domačiji tri repnice.
Nad današnjo domačijo so že pred sto leti predniki današnjega gospodarja
uporabljali dve jami. Ena repnica je bila namenjena žganjekuhi, druga pa za
hladilnik in hrambo različnih jedi od kislega mleka, solate, jabolk, domačega
kisa in kislega zelja. Kasneje so si Kovačičevi izdelali še tretjo repnico,
nižje ob cesti. To repnico so namenili predvsem za shranjevanje poljskih
pridelkov, repe, korenja in krompirja. Spomini na to življenje, povezano z
repnicami so za Jožeta in Jožefo še vedno zelo živi.
Pred nekaj leti je Jože začel s svojim sinom kopati novo repnico. Če
obiščemo njeno notranjost bomo opazili, da sta kopala, klesala na poseben
način, ki daje prostoru slikovit videz. Danes sin Matija koplje s kolegi. Pa
še malo zaigrajo, zaplešejo in se imajo lepo. V repnici že hranijo doma
pridelano vino.
Kovačičevi lahko gostom ponudijo odprto vino bizeljčan belo in rdeče
PTP. Ponudijo lahko tudi sortno vino laškega rizlinga, rumenega muškata
in modre frankinje.
V repnici hranijo tudi jabolka starih sort. Mošanke, bobovec in kanadke še
vedno rodijo v njihovem sadovnjaku. Sadeži se zaradi konstantne vlage in
temperature v repnici, ohranijo sveži vse do maja.
Domačija se nahaja ob vinski cesti.
Gospodinja plete cekarje in druge izdelke iz kožuhinja, pripravi pa tudi
slastne “spuhnjene” ocvirke.
Na domačiji imajo po oceni 150 let staro drevo skorša.
Ponudba: ogled repnice in degustacija doma pridelanega vina.
Dodatna ponudba – pokušnja domačih jabolk, ajdov kruh, domačih
spuhnjenih ocvirkov, slive z orehi, hladne jedi.
Delovni čas: po naročilu, vsak dan.
Zmogljivost: 50 oseb.
Jože in Jožefa Kovačič
Brezovica 29, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 091
E: jozef.kovacic@amis.net
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Od Kovačičevih se vrnemo nazaj po cesti do repnice Graben, kjer zavijemo desno
in na desni strani boste zagledali repnico Najgerjevih. Repnice prav gotovo ne
boste zgrešili, vhod vanjo je označen s staro prešo, brežina ob cesti pa je utrjena
s prešnimi kamni.

Vinotoč – repnica Najger
Repnica pri Najgerju velja za eno najlepših in tudi največjih. Vkopana je
na vrhu vasi Brezovica. Z značilnimi sončnimi vrati svojo izjemno repnico
odpirata Jožica in Martin Najger. V zadnjih letih veliko pomagata tudi njuna
hčerka Aljoša, zet Štefan in vnuk Kristijan. Najgerjevi imajo kmetijo, ki se
ukvarja izključno z vinogradništvom in vinarstvom.
Najgerjevo repnico so začeli kopati že Martinovi pradedje tam v 19. stoletju,
verjetno leta 1893. Potrebovali so prostor za hranjenje ozimnice. Najgerjeva
repnica je bila sprva velika 2,5 x 3 metre. Predvsem v zadnjih dvajsetih letih
so repnico povečali, sedaj meri že okoli 200 m2. Najprej so repnico močno
povečali leta 2002 in 2007 in tako pridobili ustrezna prostora za hrambo vin,
ki se nahajata okoli deset metrov pod površino vinogradov. Tam je stalna
vlaga in temperatura zagotovljena. Leta 2009 so skopali še okoli 8 metrov
dolg rov ter tako povezali repnico z novo vinsko kletjo na domačiji.
Prvi prostor krasi naravna peščena freska, ki si jo lahko ogledate na stropu
repnice. Ko je Martin Najger želel repnico povečati, je ob kopanju naletel
na približno dvajset centimetrov debelo plast laporja. Vztrajal je in prebili
so to plast ter bili nagrajeni z omenjeno peščeno fresko. Na stropu si tako
lahko ogledate številne ornamente, ki prikazujejo različne podobe. Da bi
jih lahko razbrali potrebujete navdih domišljije. Vsi ti ornamenti so nastali
zaradi primesi različnih rudnin v pesku.
Drugi prostor v repnici je namenjen okušanju Najgerjevih vin. Pri njih
boste lahko v glavnem okušali rdeči in beli bizeljčan PTP, sivi pinot, modro
frankinjo barique, traminec, chardonnay in rumeni muškat, laški rizling.
Osrednji prostor v repnici se nato nadaljuje v prostor, ki je namenjen
zorenju buteljk.
Leta 2007 so se začeli ukvarjati s konjerejo. Danes imajo tri kobile, ki so
izšolane za jahanje. S to dejavnostjo želijo dopolniti ponudbo na svoji
domačiji.
Ponujajo domači narezek, sirov štrudelj, bizeljski ajdov kolač, orehovo
potico, jabolčni zavitek, slano pecivo.
Sprejemajo goste od 1 osebe do 50 oseb.
Priporočajo predhodno najavo.
Možno je vodenje v angleščini, nemščini in hrvaščini.
Za živahno vzdušje gostov skrbi gospodinja Jožica, ki vodi v glavnem vse
oglede in poskrbi, da se vsi dodobra nasmejijo. Vir domišljije za njena
vodstva je slikovit strop repnice.
Martin Najger je aktivni član Turističnega društva Bizeljsko, sodeloval je pri
trasiranju vseh pešpoti na Bizeljskem in promoviral Bizeljsko na sejmih, ki
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jih je obiskalo TD Bizeljsko.
Repnica pri hiši Brezovica 32 je vpisana v register nepremične kulturne
dediščine.
Vinotoč – Repnica Najger
Aljoška Najger – Runtas s.p., Brezovica 32, 8259 Bizeljsko
T: 07/495 11 15
M: 041/204 876, 031/525 648
E: repnicanajger@siol.net
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Če pot od Najgerjevih nadaljujemo po cesti naprej, nemudoma na samem
križišču naletimo na domačijo Balon. Tudi oni imajo repnico.

Repnica pri Balonu
Tudi Balonova domačija se nahaja na vrhu vasi Brezovica. Vodi jo gospodar
Anton, ki je rojen tukaj in nam pokaže nenavadno prepletene, danes zelo
ozke peščene rove. Repnica pri Balonovih se »začne« v stari hiši, konča
nekje v gozdu nad domačijo. Pod omaro v shrambi stare hiše je skopan
rov, v katerega se spustimo po lestvi in vodi do preše v hramu nad hišo,
približno 50 metrov višje. Od tu se rovi nadaljujejo proti repnici nad kletjo.
Iz repnice je izkopanih več rovov, ki se končajo v gozdu.
Gospodar Anton nam je povedal, da so med drugo svetovno vojno ti rovi
rešili življenje veččlanski družini Ogorevc, ki je takrat živela na domačiji.
Druga zgodba govori o nekem partizanu, kateremu so sledili okupatorji.
Partizan je ušel skozi vrata omare v stari hiši in prišel v rov, ki ga je pripeljal
v repnico, ter se od tam rešil na prostost. Ven je prišel nekje na hribu.
Balonovi predniki so repnico od nekdaj uporabljali za shranjevanje poljščin.
Tudi danes je največji prostor njihove repnice še vedno namenjen za
hranjenje repe, kolerabe, črne redkvice.
Na kmetiji pridelujejo vino beli bizeljčan in žganje iz droženk, sliv, hrušk,
breskev, nešpelj.
Repnico priložnostno odpre.
Anton Balon
Brezovica 33, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 181
M: 040 974 891
76 Repnica Balon
77 Netopir v repnici

76

77

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

67

Na križišču poti pod Najgerjevo repnico lahko naše popotovanje nadaljujemo
naravnost navkreber in nadaljujemo po Vidovi poti ali pa skrenemo desno
navzdol in si ogledamo še strnjeno vas Brezovica.

Brezovica
Je gručasto naselje v ravnini ob cesti Brežice-Bizeljsko pod Pečnikovim
hribom (250 m). Ob vasi teče Brezovski potok. Na njegovem levem
bregu se razprostira travnata ravnica Ribjek, kjer so imeli nekdaj lastniki
bizeljskega gradu svoj ribnik. V vasi še najdemo vodnjake. Sredi vasi je
gmajnski vodnjak ali gmajnski »štirn«. Včasih so tja hodili po vodo iz cele
Brezovice. Voda je tudi še danes v vodnjaku. Na območju je pogost priimek
Balon, ki spominja na francosko dobo. Jeseni 1941 so Nemci izselili 281
vaščanov, nakar so se tu nastanili Besarabci in Kočevarji.
Vaščani Brezovice ohranjajo tudi zanimivo družabno življenje. Ohranjajo
tradicionalne podeželske običaje kot je jurjevanje, postavljanje mlaja za 1.
maj, martinovanje in krst novega vina.
Na Brezovici imamo ohranjene še tri enote nepremične kulturne dediščine:
domačija Stari dom, hiša Brezovica 25 in repnica pri hiši Brezovica 32.
Ogleda vredna je tudi domačija Viktorije Slana – po domače Blažove
domačije.
Brezovica na Bizeljskem – domačija Stari dom
Domačijo sestavljata hiša in gospodarsko poslopje. Hiša pravokotnega
tlorisa je zidana in delno podkletena. Ima dvokapno opečno streho na čop.
Med hišo in gospodarskim poslopjem stoji stara repnica. Domačija Stari
dom je bila zgrajena predvidoma v prvi polovici 19. stol. Domačija stoji nad
izvirom Brezovskega potoka.
Brezovica na Bizeljskem – hiša Brezovica 25
Pritlična, delno podkletena večprostorna hiša ima pravokoten tloris in
simetrično dvokapno streho. Lesene zunanje stene so prebarvane. Kletni
del je zidan. Zgrajena je bila v 2. pol. 19. stol. Hiša stoji v zahodnem delu
vasi. Domačini jo kličejo Štefkova domačija.
Brezovica na Bizeljskem – repnica pri hiši Brezovica 32 opisana kot
Najgerjeva repnica.
Najgerjevo repnico so začeli kopati že v 19. stoletju, prvotno je bila velika
2,5 x 3 metre. Prvi prostor krasi naravna peščena freska. Več na str. 64.
Brezovica 10 – domačija Viktorije Slana
Domačijo sestavlja več objektov, hiša in dva ali trije gospodarski objekti.
Hiša predstavlja tradicionalno bizeljsko arhitekturo, je pritlična, delno
podkletena, z dvokapno streho in pravokotnim tlorisom. Zgrajena je bila
v 19. stol. Sedanja lastnica Viktorija Slana jo je zgledno prenovila. Včasih
se je reklo pri Blaževih. Na domačiji imajo dvoje sončnih vrat, enojna na
gospodarskem in dvojna na hiši, ki vodijo v klet.
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V vasi Brezovica lahko obiščete pension Merkež ter se ob prijazni gospodinji in
družabnem gospodarju naužijete dobrot Bizeljskega.

Pension Merkež
Pension »Merkež« se nahaja v središču strnjene vasi Brezovica. Lastnika
penziona sta Renata Gregorina in Karel Blažinčič, ki se poleg tega ukvarjata
tudi z vinogradništvom.
Stara hiša na domačiji Karla Blažinčiča je bila zgrajena leta 1868. Dotrajano
stavbo so porušili leta 2008 in na njenem mestu zgradili novo stavbo. Dela
so zaključili leta 2009. Novi hiši sta lastnika dala regionalen pridih. Notranje
stene sob sta pobelila s starimi »valcni« in sobe poimenovala z imeni starih
sort grozdja oziroma vinskih trt. Edini apartma je poimenovan po babici
Ani in v njem najdete tudi njeno pohištvo, ki ga je prejela za doto.
Na kmetiji imajo repnico, ki jo uporabljajo kot vinsko klet.
Kot izkušeni vinogradniki ponujajo vino: bizeljčan beli in rdeči.
Del Anine dediščine so tudi recepti, po katerih se pripravljajo jedi. Jedi so
narejene iz svežih sestavin in brez naglice. Gospodinja pripravi značilno
lokalno hrano večinoma sezonsko obarvano, tudi jedi iz divjačine in
vegetarijanske jedi. Hrano pripravljajo za naročene skupine in individualne
goste, zato je zaželena predhodna najava.
V zloženki vabijo takole: privoščite si nedeljsko kosilo, pogostite poslovne
partnerje, praznujte obletnice, rojstne dneve. Igra ognja v kaminu bo vsemu
dodala še poseben čar. Hkrati vabijo na sprehod med vinogradi, kjer lahko
odkrijete skrivnostni svet repnic.
Ponujajo degustacijo bizeljskih vin in ogled repnice.
Kmetija je del ponudbe vinske turistične ceste.
Za vse, ki želijo spoznati bližnjo in daljno okolico, nudijo tudi lokalno
vodenje.
Že tradicionalno pa gospodinja Renata pripravi velikonočno razstavo v
kletnih prostorih penziona.
Število sedežev znotraj: 50
Število sedežev zunaj: 20
Imajo štiri dvoposteljne sobe in en apartma.
Pension je odprt vsak dan.
Pension Merkež
Brezovica 16, 8259 Bizeljsko
T.: 07 49 51 311
M: 031 699 146
E: info@merkez.si
www.merkez.si
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Tukaj naredimo preskok v usmerjanju, saj se z opisovanjem vrnemo na domačijo
Kelher. Od domačije Kelher se lahko namreč odpravimo peš po Hudinovem
grabnu v dolino Dramlje in v Vitno vas.

Hudinov graben
Hudinov graben je ime idilične doline in ime vodotoka, ki je levi pritok
Dramlje v Vitni vasi na Bizeljskem. Hudinov graben je opredeljen kot
ekosistemska naravna vrednota državnega pomena. Gre za območje
poplavnih travnikov ob omenjenem vodotoku.
Skozi dolino Hudinov graben poteka kolovoz, kakršne je v naši sodobni
krajini redko videti. V dolini so tri domačije: domačija Kelher, domačija Sodič
in domačija Kovačič – Hudina. Na domačijah se ukvarjajo s kmetijstvom,
saj med travniki opazimo njive koruze, zelja, buč, fižola. Naravi pozoren
pohodnik pa bo ob poti opazil številne avtohtone rastline kot so travniška
kadulja, kalužnica, mali zvonček, veliki poletni zvonček, orlova praprot,
tavžentroža, potrošnik, mehki osat, koprive, ivanjščice, ciklame, lapuh, slak,
brogovito, dresen, rogovilček, širokolistni trpotec, navadna konjska griva,
robinija, pisani zebrat, rdeči slizek, šentjanženka, materina dušica, črna
detelja, navadni rman, velecvetni oman, navadni pelin, gomoljasta zlatica,
lisasta mrtva kopriva, breskovolistna dresen, glavinec, mrkač, preslica,
maklen, črna jelša, navadna trdoleska, navadni blušč, črni bezeg, kislica,
Fuchsov grint, navadni bršljan, bukev, robida, pljučnik, rdeči dren…Ob
poti naletimo tudi na tujerodne ali invazivne vrste kot sta ambrozija ali
pelinolistna žvrklja, enoletna suholetnica in orjaška zlata rozga.
V vsakem letnem času boste v tej slikoviti dolini odkrili kaj zanimivega. Pot
poteka po ravnini. Nekdaj je bila to dolina grajskih ribnikov.
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Pot skozi Hudinov graben traja slabe pol ure hoda. Iz grabna pridemo ven v dolini
vodotoka Dramlja.
Na samem križišču poti, kolovoza iz Hudinovega grabna in lokalne ceste med
Vitno vasjo in regionalno cesto proti Brežicam stoji domačija Kovačič – Hudina,
ki se ukvarja s sadjarstvom. Ob cesti je sklop usmerjevalnih tabel, ki vabijo v
Hudinov graben in na domačije, ki se tu nahajajo. Če na cesti ob tem sklopu tabel
zavijemo na levo, bomo prišli do vasi Dramlja.

Dramlja
»Dramlja je razpotegnjeno, precej razloženo naselje na zahodni strani
istoimenskega potoka ob cesti Stara vas-Pišece, ki je speljana nekaj metrov
nad vlažno dolino in se v bližini oddeli od ceste Brežice-Bizeljsko. Ob
potoku Dramlja so še vedno ohranjeni številni travniki. Prebivalci se
ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom. Nekateri so dnevno na delu v
Brežicah, nekdaj pogosto tudi v Zagrebu. Gozdovi so pretežno hrastovi in
kostanjevi. Na domačijah še odkrijemo vodnjake.
Dramlja je dokaj stabilen vodotok, saj zlepa ne presuši. Nekdaj so delovali
ob Dramlji tudi mlini, vendar danes o njih ni več sledu,« povzemamo
podatke po Krajevnem leksikonu Slovenije.
Dramlja, državna naravna vrednota - potok, evid. št. 4540
Prav je, da na tem mestu omenimo, da je potok Dramlja uvrščen med
hidrološke naravne vrednote, ki ima državni pomen. Naravno vrednoto
imenujemo tudi dolina Dramlje. Gre za pritok reke Sotle s povirjem
v Orlici. Dramlja teče skozi Vitno vas. V dolini prevladujejo travniki,
intenzivnejših kmetijskih površin je malo, obrežna vegetacija ob potoku je
bogato ohranjena.
93 Dramlja
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V vasi Dramlja se lahko ustavimo na domačiji Kovačič, ki je svoje delo in
poslanstvo posvetila sadju. Glej priloženo karto.

Sadjarska kmetija Kovačič
Sadjarska kmetija Kovačič se nahaja v vasi Dramlja, v bližini ceste, ki
povezuje Bizeljsko z Brežicami. Lastnik sadjarske kmetije je Andrej Kovačič,
ki gospodari na kmetiji skupaj z ženo Ireno. Pri delu jima pomaga mama
Hedica, pa tudi otroka Anej in Nika že rada raziskujeta po kmetiji.
Andrej je po poklicu kmetijski tehnik. Na kmetiji se v glavnem ukvarjajo
s 3,5 hektarov velikim sadovnjakom jablan, ki ga obdelujejo v integrirani
pridelavi. V to kmetijsko panogo so usmerjeni in specializirani že cca 20 let.
Sadovnjak škropijo minimalno, ker večino sadja predelajo v sok, suho sadje,
kis. Imajo tudi vinograd in tako pridelajo mešano rdeče in belo bizeljsko
vino, pa tudi grozdni sok.
Irena rada pohvali Andreja za nagrado, ki so jo prejeli leta 2012. So namreč
dobitniki zlatega priznanja za kis in sok na Dobrotah slovenskih kmetij na
Ptuju.
Na kmetiji še vedno stoji staro leseno gospodarsko poslopje v zelo dobrem
stanju, povedo pa, da so se nekdaj na kmetiji ukvarjali z vsem po malem,
danes pa so specializirani. V bližini Dramlje so zasnovali večjo mlako z
naravnim izvirom. Na domačiji imajo lepo obnovljen vodnjak.
Kovačičevi se radi spominjajo, da je bil na kmetiji rojen oče znane Slovenke
Jelene de Belder. Gospa Hedica pravi, da je bil Jelenin oče doma iz te hiše. Jelena
je bila sestrična Hedicinega pokojnega moža. Hedica se spominja, da je Jelena
cenila starine. Pravi, da je lesene stavbe odpeljala na svoje posestvo v Belgijo
in z njimi tudi domače mojstre, da so postavili tja prepeljane objekte. Bila je
navezana na te kraje.
Tudi njihovi sosedje na domačiji Šekoranja Plevnik se ukvarjajo s pridelavo jabolk.

Sadjarska kmetija Kovačič
Dramlja 1, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 478
M: 041 690 309
E: andrej.kvcc@gmail.com

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

74

Jelena de Belder-Kovačič
Jelena de Belder-Kovačič je bila po rodu Slovenka. Po končanem študiju je
odšla na prakso v Belgijo in se tam poročila z Robertom de Belderjem. Več
kot štirideset let je delala in živela za arboretuma Kalmthout in Hemelrijk.
Rojstna hiša Andreja Kovačiča, njenega očeta, še vedno stoji v okviru
domačije Kovačič v Dramlji na Bizeljskem. Njena mati je bila Elza Zorčič
iz Kapel. Jelena Kovačič je bila rojena v Slavoniji in preživela mladost na
Hrvaškem, kjer je njen oče služboval v Belju, v kneževih vinogradih. Jelena
je študirala agronomijo, smer hortikulturo v Zagrebu. Po drugi svetovni
vojni je družina živela v Gornji Radgoni, na Bizeljskem, nazadnje v Zgornji
Polskavi.
Jelena de Belder je v desetletjih zahtevnega selektiranja rastlin vzgojila več
kot sto sort okrasnih dreves, grmov in zelik. Svoje znanje je poglabljala
na številnih potovanjih in ga posredovala osebno v stikih s študenti, v
knjigah in televizijskih oddajah. Slovenci smo jo imeli priliko spoznati
med predvajanjem dveh dokumentarnih serij na nacionalni televiziji. Leta
1994 so predvajali serijo List in cvet, leta 1998 pa serijo Okus po cvetju.
Jelena de Belder-Kovačič je prejela najvišje priznanje angleškega Kraljevega
hortikulturnega združenja, belgijski kralj pa ji je za zasluge pri razvoju
hortikulture podelil naslov baronice. Večkrat se je udeležila botaničnih
znanstvenih odprav. Predavala je tudi v belgijskem inštitutu za arhitekturo
Hoger Architectur Institut van der Rijk.
Leta 1994 je pri DZS iz Ljubljane izšla knjiga z naslovom Okus po cvetju,
kulinarično popotovanje, ki jo je Jelena de Belder izdala skupaj z Elisabeth
Lestrieux, uspešno avtorico številnih kuharskih in vrtnarskih knjig. Knjigo
morate vsaj prelistati. V njej se avtorici poklanjata naravi.
Jelena pravi: »… Za prvo srečanje s cvetjem, v naravi, na vrtu, pa tudi v
kuhinji, se imam zahvaliti svoji mamici, ki je bila letos stara 97 let in je vedno
živela po starih tradicijah slovenske dežele. Vse od štiridesetih let, ko sem
odšla na tuje, sem v posebne zvezke – vsako leto sem napolnila vsaj enega
– začela zapisovati razne zanimivosti: rastline kot gradbeni material, orodje,
obleka, zdravilo ali hrana.«
O lepoti in vonju cvetja poznamo številne knjige, vendar je ta knjiga
posebna, saj nam razkriva čar cvetočih rož pri pripravi jedi.
Jelena de Belder pravi: »Cvetje kot hrana ni prav nič nenavadnega. Junijsko
ocvrto cvetje akacij (robinij), osvežujoča šabesa in palačinke z bezgovimi
cveti so bili med prehodom pomladi v poletje vedno pika na i vsakdanje
ljudske kuhinje. …

75

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

Veselje do lepote tudi na vsakdanjem krožniku, moje zanimanje za prehrano
na osnovi zdrave kmečke kuhinje moje domovine po eni strani ter navdihi
in izkušnje daljnih krajev, to so bile rdeče niti pri nastajanju knjige »Okus
po cvetju«, ki je prvič izšla leta 1991 in isto leto dobila posebno nagrado za
najbolj zanimivo belgijsko knjigo.«
Marija Sušnik je v svoji knjigi o njej zapisala: »Vsako leto se je rada vračala
v rojstno hišo svojega očeta, vse dotlej, dokler nismo slišali žalostne vesti,
da je v 78. letu starosti nesrečno umrla na sončnem Krku. Bila je most med
nami in Evropo.«
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Na drugi strani doline potoka Dramlja (glej karto) bomo lahko obiskali še eno
kmetijo, ki se ukvarja s sadjarstvom. To je kmetija Križančič v Vitni vasi.

Vitna vas
Vitna vas je razloženo naselje, nahaja se v neposredni bližini ceste Stara
vas – Podgorje. Gričevje na prisojni strani je zasajeno s trto, na osojni strani
pa raste hrastov in kostanjev gozd. Prebivalci imajo tudi tukaj poglavitne
dohodke od vinogradništva in sadjarstva. Ukvarjajo pa se še s poljedelstvom
in živinorejo. Danes je tu križišče vinsko turistične ceste, ki je pripeljala
napredek v te prej nedostopne kraje.
Med vinogradi nad dolino stoji, na izravnanem in v času turških vpadov z
obzidjem opasanem in zaobljenem zemljišču, cerkev sv. Duha. Tudi tukaj,
kot je to značilno pri večini cerkva na Bizeljskem, gre za močne ostanke
gotskega stavbarstva v 17. stol.
Jeseni 1941 so Nemci izselili 132 ljudi, nakar so se tu nastanili Kočevarji in
Besarabci. Porušenih je bilo več hiš in vinskih kleti.

98, 99 Vitna vas
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Sadjarstvo Križančič
Kmetijo z nazivom Sadjarstvo Križančič upravlja Franc Križančič z ženo
Melito, ki je sicer v službi. Imata otroka Jerneja in Matica. Na kmetiji še
vedno rada pomaga mama Marija. Doma pa živi tudi mlajši Marijin sin
Darko, ki službuje v Dobovi. Kmetija je bila zaščitena. Franc jo je prevzel,
ko je opravil srednjo kmetijsko šolo v Mariboru. Prve jablane sta njegova
starša posadila, ko je šel v vojsko in tako se s sadjarstvom ukvarjajo že 25 let.
Danes imajo na kmetiji največ jablanovih dreves, odločili so se namreč za
specializacijo v sadjarstvo. Obdelujejo kar 5 hektarov velik sadovnjak. Imajo
zaščito pred točo v obliki mreže, ki so jo pridobili s pomočjo evropskih
sredstev. Jabolka prodajajo v Evrosad, kar nekaj jih prodajo tudi po naročilu
doma, hkrati pa se ukvarjajo s predelavo v sok, kis, sadno žganje – sadjevec.
Sadeže hranijo v hladilnici, ki so si jo zgradili na kmetiji. Uredili so izkop za
namakanje, ki pomaga pri kmetovanju v sušnih mesecih.
Na kmetiji imajo tudi vinograd, kjer pridelajo mešano belo vino, žametno
črnino, modro frankinjo. Gojijo perutnino, goske, kokoši za jajca. Mama
Marija skrbi za velik vrt, kjer imajo ogromno solate, paradižnika in druge
zelenjave.
Sok in vino prodajajo doma, ljudje so se že navadili, da ju pridejo iskat na
njihovo domačijo.
Domačijo bogati lepo urejena okolica hiše in zglednega gospodarskega
objekta, kjer imajo posajenih kar nekaj vrtnic in okrasnih grmovnic.
Sadjarstvo Križančič
Vitna vas 10
8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 579
M: 051 341 670
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Od Sadjarstva Križančič se odpravimo naprej po cesti proti Podgorju oziroma
proti cesti, ki povezuje Bizeljsko in Pišece. Ob poti bomo na desni strani opazili
leseno tablo, na kateri je izpisan verz pesnika in pisatelja Jožeta Križančiča. Lahko
se ustavimo pred njegovo rojstno hišo ter si jo ogledamo, saj je obnovljena.

Jože Križančič
Takole se je predstavil kar sam: »Sem Jože Križančič. Rojen v Vitni vasi na
Bizeljskem, v dolini, skozi katero teče priljubljena potočna rečica Dramlja.
Izvira globoko pod Špičkom v orliškem pogorju. V objemu te narave stoji
domačija, kjer sem preživljal otroštvo in rosno mladost, zato bom iz ljubezni
do doma te kraje z veseljem in toplino v srcu obiskoval do konca življenja.
Leta 1941 je nemški okupator iz trikotnika, ki ga obkrožajo reke Sotla, Sava
in Krka, izgnal vse prebivalstvo. Z načrtovanim rodomorom Slovencev
je želel izbrisati ljudi s te svete zemlje. Ni mu uspelo, a mladina je bila
prikrajšana za najlepša leta svoje mladosti. Po zlomu rajha, štiri leta po tem,
ko smo morali zapustiti domačo zemljo, smo se vrnili v svoje domove.
Ob vrnitvi sem, devetnajstletni fant, najprej pomislil na uk. Želel sem si
izobrazbe s področja kmetijstva. Znanje sem pridobival postopoma, svojo
izobraževalno pot pa sklenil na mariborski višji agronomski šoli. Postal sem
inženir kmetijstva.
Vse svoje življenje sem služboval na vinogradniškem posestvu v Podlehniku
pri Ptuju. Vinska trta je postala pomemben del mojega življenja, ne le
ljubiteljsko, temveč tudi poklicno, in svojega dela ne bi nikoli zamenjal.
Delo mi je omogočalo, da sem raziskoval naravo in njene lepote, ki človeku
nudijo dobre pogoje za življenje in počutje. Skrbno sem zapisoval prigode,
s katerimi so se v preteklosti srečali kmečki ljudje, in ki bi jih bilo vredno
ohraniti v spominu. Še pred ustanovitvijo Kozjanskega parka me je pot
domov mnogokrat vodila skozi to lepo, neokrnjeno naravo. Vsakič mi
je spoznanje, da smo uspeli ohraniti ta neprecenljivi in poseben košček
domovine, srce napolnilo s toplino. Morda se lepot naše zemlje premalo
zavedamo.«
Ob njegovih številnih člankih, ki so jih objavile različne revije, se je podpisal
tudi pod sedem knjig. Njihovi naslovi so: Zlati srci, Peščica zemlje, V družbi
vinske trte, Nad breznom, Dolina spomina, Življenje je čas sonca in čas
teme, V vetru življenja.

103, 104
Jože Križančič
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Sosed pesnika Jožeta Križančiča je Srečko Travnikar, ki na svoji domačiji hrani
ogromno število starin. Če želite obujati spomine, je to pravi kraj za vas. (glej
karto, kjer je označena lokacija zbirke starin).

Zbirka starin Travnikar
Zbirka starin Travnikar se nahaja v Vitni vasi 17. Lastnik zbirke oziroma
zbiratelj starin je Srečko Travnikar. Srečko zbira starine že okoli 20 let. Pred
tridesetimi leti je starine zbiral njegov bratranec in jih nosil v Nemčijo. Potem
je s tem nehal in starine so se doma kopičile. Naokoli je prišla Marija Sušnik
in Srečka vzpodbudila, da je z zbiranjem nadaljeval. Tudi on je opazil, da se
je življenje močno spremenilo in da je marsikateri predmet, orodje postalo
napoti, opazil je, da je kar naenkrat začela propadati naša dediščina. Odločil
se je, da bo te zavržene in nič več uporabne predmete začel zbirati. Uredil
je zbirko, ki obsega nekaj tisoč predmetov, nekaj jih je dobil, prinesejo mu
jih krajani, včasih tudi kaj kupi. Danes si lahko zbirko ogledate v tetini hiši,
v kletnih prostorih Srečkove hiše in v pomožnih objektih na domačiji. Na
svojem vrtu skuša Srečko ohraniti tudi stare vrste sadnega drevja. Zasadil
je različne vrste kot so: orehi, jablane (mošančke), kutine, slive bistrice,
češnje, divje češnje, vinogradniške breskve, hruške (tepka, vinska moštnica),
nešplje, marelice, bela murva ter tudi lipo, dren, navadno lesko, divji kostanj,
bor, beke, pravi kostanj.
Zbirka obsega:
- kmetijska orodja in predmete:
stroji in orodja, ki so služili za obdelavo polj kot so razni železni plugi,
sejalnica, ogrebači, okopači, izkopači, obračalniki za seno, lesene brane,
komati za konje, vprežne telege in jarmčki, sani, ter različno ročno orodje,
ki se je uporabljalo v poljedelstvu npr. motike, srpi, lesene vile, cepci za
mlatenje žita, pajkl;
- vinogradniška orodja in predmete:
škarje, škropilnice za zapraševanje z žveplom ali z galico v prahu, ročne
škropilnice, mlini za grozdje, sadje, brente, škafci, vrči, pletenke, berivci,
leseni sodi, rigli, ključi za odpiranje sodov, lesena preša;
- obrtniško orodje:
šivalni stroji, stroji in orodja za čevljarsko obrt, orodja za mizarstvo,
kolarstvo, sodarstvo, kovaštvo, lesarstvo, žganjekuho;
- predmete za gospodinjstvo:
likalniki, mlinčki za kavo, mlinčki za mletje orehov, lončene posode,
mentrga, jedilni pribor, sita, nečke, svečniki, tehtnice;
- ostale predmete v zbirki:
radio sprejemniki, pisalni stroji, telefon, slike, ogledala, gramofon, nakovala,
itd.
Srečko Travnikar zbirko še vedno dopolnjuje in je vesel vsakega novega
predmeta.
Za ogled zbirke se predhodno najavite po telefonu ali elektronski pošti.
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Srečko Travnikar
Vitna vas 17, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 552
M: 041 871 016
E: srecko.travnikar@siol.net
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VIDOVA POT
Tradicionalni pohod na Vidovo nedeljo v mesecu juniju
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Povezava med Potjo k repnicam in Vidovo potjo poteka od Najgerjeve repnice
skozi gozd v Parkljevcu do zbirke Marije Sušnik in nedaleč naprej do informativne
table ob cesti Bizeljsko-Pišece.
Od Najgerjeve repnice se spustimo do križišča in nadaljujemo pot naravnost
navzgor. Na vrhu kratke vzpetine pridemo v gozdič, ki je lep bukov gozd in se
razteza po območju, ki ga domačini imenujejo Parkljevec. Cesta se odcepi na
levo in desno. Če gremo na levo, lahko pridemo do vinotoča Sumrak, če pa
zavijemo na desno in nadaljujemo skozi gozd in območje Parkljevec, pridemo do
odcepa, ki vodi k Sušnikovi etnografski zbirki, ki je del ponudbe vinske ceste in je
označena s tablo. Malce nižje ob lokalni cesti Bizeljsko-Pišece stoji informativna
tabla z zemljevidom in vrisano traso Vidove pešpoti.

Vinotoč in vinogradništvo Sumrak
Vinotoč Sumrakovih se nahaja v zaselku Kojance. Na kmetiji gospodarita
Marjan in Vida Sumrak, ukvarjata se s čistim vinogradništvom. Vinotoč se
nahaja na slemenu griča in prinaša prelep razgled preko njihovega vinograda
po okoliški krajini. Ob primerni vidljivosti lahko vidite Gorjance in celo vrh
Snežnika.
Sumrakova pridelujeta rdeča in bela vina. Pri njih vzgajajo modro frankinjo,
žametno črnino in novo sorto regent. Od belih sort pa rumeni plavec, laški
rizling, zeleni silvanec, rumeni muškat, traminec in sauvignon.
Po naročilu lahko sprejmejo 46 obiskovalcev, ponudijo tudi hrano.
Gospodinja Vida pripravi kozlička, narezke, sirove štruklje, jabolčni štrudl.
So del vinske ceste.
Trenutno so v fazi prenove stare stanovanjske hiše, v kateri se je rodil
Marjan Sumrak. Pripravljajo prenočitvene zmogljivosti, ki bi bile namenjene
npr. družinam. Želijo se namreč vključiti v zidaniški turizem. Sedanja stavba
vinotoča pa se nahaja na mestu nekdanjega vinskega hrama in v njej gostijo
svoje goste.
Vinotoč in vinogradništvo
Sumrak
Mali vrh 18b,
8254 Globoko
M: 041 860 260
113 Marjan Sumrak
114 Pogled iz vinotoča
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Morda smo obiskali vinotoč Sumrak in se sedaj vračamo skozi bukov gozd
Parkljevca. Po nekaj sto metrih bomo zagledali rjavo tablo z oznako Etnografska
zbirka Marije Sušnik. Pri tabli zavijemo levo in se spustimo navzdol po cesti.

Etnografska zbirka Marije Sušnik
Na najlepšem predelu vinsko turistične ceste, ki povezuje pretežno
vinogradniške predele Bizeljskega, je ohranjena stara Filova domačija. V
njej so živele in delale tri generacije. Filova domačija je v celoti spremenjena
v etnografsko zbirko širšega območja.
Zbirka ima poudarek na vinogradniških predmetih. Vinski hram je bil nekdaj
sestavni del bivalnega prostora. V njem so med obema vojnama shranjevali
vino in vinsko posodo. Tako lahko na Filovi domačiji še danes vidite
stanovanjski del in vinski hram v objektu pod eno streho. V nekdanjem
vinskem hramu je danes na ogled 65 predmetov, ki so vezani na obdelavo
vinograda, oskrbovanje vinske trte, obiranje grozdja, kletarjenje, zorenje in
shranjevanje vina.
Poleg vinogradniškega dela vsebuje zbirka še pisno in slikovno gradivo,
ročna dela, vezenine in spominke. Bivša kuhinja v stari stanovanjski hiši
je opremljena z vsemi pripomočki: z leseno, emajlirano in porcelanasto
posodo, ki se je uporabljala v teh krajih. Zaradi pomanjkanja prostora se
nahaja knjižnica s staro kmetijsko literaturo v veži poleg ostalih uporabnih
predmetov.
Nedaleč od hiše stoji gospodarsko poslopje s hlevom, podom, svinjakom
in kozolcem, ki je napolnjeno z večjimi kmetijskimi stroji in orodjem.
Opremljen je voz za prevoz vina, žganjec za žganjekuho z lončenim in
bakrenim kotlom. Potem je še mlatilnica, vejnik, manjši voz, kovaški meh,
»hobelpank«, slamoreznica in ročna balirka, orodje za pokrivanje slamnate
strehe, skrinje in posode za hrambo žita in drugih pridelkov, naprave za
predelavo lanu, čevljarski in sedlarski stroj s pripadajočim orodjem, kovaški
meh in še veliko drugega orodja.
Razstavni prostor zaključuje preloz, ki ločuje gospodarski del domačije od
stanovanjskega. Preloz je stopničasti prehod čez ograjo tako, da so ljudje
lahko hodili čez, živali pa ne. »Od Vitne vasi do Bojsnega je bilo pred drugo
svetovno vojno pet prelozov. Leso s prelozom smo zvečer odpirali prašičem,
da so se s pašnika, na katerem je bila tudi mlaka, vračali v svinjak. Leso smo
odpirali tudi v primeru, ko smo vozili pridelke z naših njiv, travnikov in
gozdov domov. Drugi kmetje, ki so imeli kolovoz pred stanovanjsko hišo,
so imeli preloz z leso. Vozniki so morali leso odpirati in zapirati ter paziti,
da niso svinje ušle, ker bi delale škodo na posevkih. Nam otrokom je bil
prehod čez preloz nadvse zabaven. Poseben užitek nam je bil preloz večkrat
preskakovati,« je zapisala svoje spomine na ta droben detajl z domačega
dvorišča Marija Sušnik.
Zbirka etnoloških predmetov iz vsakdanjega življenja Bizeljancev vodi
obiskovalce v različna zgodovinska obdobja v zadnjih stotih letih.
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Predmeti, ki so jih darovalci uporabljali vse življenje, so bili darovani
z edinim namenom, da se ohranijo v njihovem okolju. Bili so jim zvesti
spremljevalci v dobrih in slabih letih. Pomagali so jim preživljati številne
družinske člane.
Nastaja tudi zbirka kamnin s tega območja, katere del so tudi okamenela
jedra školjk, cevi rimskega vodovoda, opeke in cevi iz trojnega mesta.
Na domačiji imajo tudi bukev, ki je stara okoli 100 let. Marija pravi, da če je
vreme normalno, ozeleni tudi tri tedne prej kot ostale.
Zbirka obsega okoli 2000 predmetov. Številne so darovali in odstopili v
hrambo krajani z območja Bizeljskega.
»Nekatero orodje je bilo dobesedno prilepljeno na roke, npr. cimeroka. Si
predstavljate, koliko brun je tesar moral stesati v svojem življenju, da vinske
griče krasijo leseni hrami? Koliko mesecev ali let je moral imeti vinogradnik
na hrbtu škropilnico, da je obvaroval svoj pridelek? Iz teh in podobnih
razlogov so ohranjeni stari predmeti zelo cenjeni. Krajani so z veseljem
napolnili zbirko z vero, da se bo ohranila za poznejše rodove,« je zapisala
Marija Sušnik v svoji knjigi.
Voden ogled etnografske zbirke je možen ob sobotah in nedeljah, čez teden
pa po naročilu.
Etnografska zbirka Marije Sušnik
Pišeška cesta 35, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 752
M: 031 792 411
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Marija Sušnik
»Marija Sušnik se je kot prvorojenka rodila leta 1930 v Vitni vasi na
Bizeljskem v družini Fila. Po končani srednji kmetijski šoli je bila v službi
na državnem posestvu v Leskovcu pri Krškem, od leta 1960 pa je bila
zaposlena kot referentka in inšpektorica za kmetijstvo na občini Brežice in
nato na davčni upravi in od takrat dela tudi kot zaprisežena sodna cenilka in
izvedenka kmetijske stroke.
Na terenu se je vseskozi srečevala z uničevanjem premične dediščine. Tu
in tam je shranila lepo ohranjeno posodo, predmet ali orodje, zato se jo
je oprijelo ime zbirateljica. Na pobudo znancev je v svoji opuščeni rojstni
hiši in gospodarskem poslopju uredila etnografsko zbirko. Ob zbiranju
predmetov je raziskovala tudi namembnost, izvor in izdelavo tako iz ustnih
kot pisnih virov. Obiskovala je darovalce na domu, si zapisovala njihove
pripovedi v zvezi z uporabo predmetov in dogodivščine pri delu, kakor tudi
zgodbe iz vsakdanjega življenja. Vse to je zajela v publikaciji Etnografska
zbirka treh generacij, spominsko gradivo, ki jo je izdala leta 2005.
V letu 1998 je bila na Bizeljskem ustanovljena Sekcija za ohranitev naravne
in kulturne dediščine z namenom popisati in fotografirati vso kulturno
in naravno dediščino. Marija Sušnik se je Sekciji pridružila in kot njena
aktivna članica sodelovala pri zbiranju podatkov, pripravi razstave in izdaji
publikacije z naslovom Razstava naravne in kulturne dediščine Bizeljskega.
»Nedvomna začetnica in pobudnica dogajanj v zvezi z ohranjanjem naravne
in kulturne dediščine na Bizeljskem v zadnjih letih je Marija Sušnik, ki je z
vztrajnim zbiranjem premične dediščine vzpostavila merila, po katerih stari
predmeti niso nekaj, kar se zapusti ali vrže proč, temveč vrednota, ki jo je
treba čuvati za to in prihodnje generacije. Njeno raznovrstno etnografsko
zbirko, ki je napolnjena do zadnjega kotička, obiskuje vse več krajanov in
obiskovalcev od drugod,« je zapisal in tako pohvalil delo Marije Vlado Balon
takratni pobudnik aktivnosti v Sekciji za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine Bizeljskega, v knjižici, katalogu Razstava naravne in kulturne
dediščine Bizeljskega iz leta 1999.
Marija Sušnik je zbrala ogromno gradiva o rastlinah, ki ga je predstavila v
okviru dveh razstav: Rastline moje mladosti leta 2007 in Drevesa Bizeljskega
leta 2009. Obe razstavi je spremljal katalog, ki ju je izdalo Turistično društvo
Bizeljsko. Izdala je knjigo Naši vodnjaki leta 2013 ter elektronsko knjigo
Kosci in žanjice.
V njenih, še neobjavljenih zapiskih, pa je ogromno podatkov, ki so
pomembni za zgodovino tega območja.
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Poleg tega, da je kot zbirateljica osnovala svojo etnografsko zbirko, ter tako
zelo učinkovito poskrbela za del kulturne dediščine, je tudi drugače vplivala
na ljudi, na svoje sokrajane z željo, da se v teh krajih razvija turizem povezan
z dediščino. Leta 2002 je povzročila, da so se v turističnem društvu Bizeljsko
posvetili temi spominkov. Na pismeno povabilo k sodelovanju se je odzvalo
40 posameznikov, ki so prinesli svoje spominke in druge predmete, vezane na
Bizeljsko. Omenjene predmete so predstavili na razstavi ter izdali priložnostni
katalog vseh predstavljenih spominkov. Naj predstavimo enega:

Taflek ali tafelpet
»Tafelpet je lahko postelja, delovna miza, otroška stajica ali igralna površina.
Prebivalci Bizeljskega so pred drugo svetovno vojno večinoma živeli na
majhnih domačijah in viničarijah. Razporeditev prostorov v stanovanjskih
hišah je bila ustaljena, v njih so živele družine s številnimi člani. Kose
maloštevilne notranje opreme so preudarno razporedili. Navadni pohištveni
kosi so bile mize, klopi, stoli, skrinje in postelje. Pohištvo je bilo preprosto
izdelano, krasili so ga z enostavnimi vrezi, liki in posnetimi robovi. Pri redko
kateri hiši je imel vsak družinski član svojo posteljo, navadno sta spala po
dva ali po trije v eni. Otroci in posli so pogosto spali na pomožnih ležiščih,
na klopeh ob peči in mizi, v predalih, izvlečenih izpod postelje (imenovanih
rašpet) in v tafelpetih.
Taflek ali tafelpet je bil eden od kosov notranje opreme, ki je stanovalcem
prihranil omejeni bivalni prostor. Posebna raztegljiva otroška postelja je bila
v obdobju pred drugo svetovno vojno del inventarja vsake bizeljske hiše.
Manjši otroci so spali v zloženi, odraščajoči pa v raztegnjeni. Izdelovali so
ožje in širše, v izjemni stiski pa so v eni spali tudi po štirje manjši otroci.
Taflek so navadno izdelali iz manjvrednega lesa sadnega ali gozdnega drevja,
bukve, slive ali hruške. Dno so obložili z oblanci ali belinjem – ovojnimi listi
koruze, čeznje pa s slamarico in prešito odejo, ki so ju po potrebi prepognili
na pol. Postelja je bila opremljena še z laneno rjuho in pernato blazino.
Taflek so uporabljali tudi kot otroško stajico, zaprto s pokrovom pa kot
mizo in igralno površino. Na posteljni pokrov so s tintnim svinčnikom
narisali različne namizne igre, npr. špano, mlinček ali volk in ovce. Pokrov
zaprte postelje so uporabljali kot mizo za zajtrk, kosilo in večerjo, na njem
so otroci pisali domače naloge, ob njem molili in brali iz katekizma. Površina
pokrova je bila pripravna za drobljenje orehov in lešnikov ali za lupljenje
bučnih semen, ki so bile poleg drugega suhega sadja in kruha redni zimski
obroki. V zložen taflek je bilo mogoče tudi marsikaj spraviti ali skriti,« je
zapisala dr. Ivanka Počkar, kustosinja Posavskega muzeja Brežice.
Ta priložnost iskanja spominkov Bizeljskega je ohranila taflek, sicer bi šel
v pozabo.
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Na Marijinem vrtu boste našli tudi žute rože. Nekoč je imel vsak vrt ograjo in
preko plota so visele žute rože. Nekdaj precej razširjena okrasna rastlina tukaj na
Bizeljskem ima svojo zgodbo. Zapisala in objavila jo je Marija Sušnik in želimo jo
predstaviti tudi v tem vodniku.

Žute rože, Rudbeckia laciniata
»Žute rože so bile značilne za vsak vrt, plot ali sakralno znamenje. Posebno
na Bizeljskem so bile povsod prisotne.
Moj stari oče Filov Tonček je sodeloval pri vsakem skupnem kmečkem delu,
če ne aktivno, pa je s svojim pripovedovanjem zabaval navzoče. Izredno je
bil zgovoren, razpletal je zgodbe iz turških časov ali prve svetovne vojne,
ko je bil na fronti v Galiciji. Vsi smo bili prepričani, da si zgodbe sproti
izmišljuje, zato ga ni nihče resneje poslušal. Pripovedko o »žutih rožah« je
večkrat ponavljal, a je kot drugih nismo jemali resno.
Sedaj, ko sem v njegovih letih, ko se mi v dolgih zimskih nočeh brez spanja
vračajo dogodki iz moje mladosti, sem pomislila: “Kaj če je v tem ustnem
izročilu kaj resnice?”
Presodite!
Ustno izročilo o teh rožah, ki ga je prinesel s seboj moj stari oče in ga ob
vsaki priložnosti ponavljal, posebno če je našel poslušalce, se mi je vtisnilo
globoko v spomin.
Zgodba ima zgodovinsko ozadje iz časov turških vpadov. Ponavadi se je
turška vojska razkropila in ropala po širši okolici. Znano je, da je bil oblegan
kopast hrib Gradec pri Vitni vasi. Po ljudskem izročilu je bila na njem
manjša utrdba, ki so jo branili domačini. O tej govori pripovedka.
Branilci so bili bližnji in daljni kmetje, možje in fantje, ki so imeli svoje
domove, žene in dekleta pa skrite daleč v gozdovih pod Silovcem v težko
dostopnih predelih. Iz varnostnih razlogov ni vodila do njih nobena pot
ali steza. Kot vsak vojak od nekdaj do danes so tudi branilci pustili srca
pri svojih dekletih, ženah in družinah. Tudi dekleta in žene je skrbela
usoda njihovih izvoljencev. Tako je mlada deklica, skrita daleč v gozdovih,
trepetala za usodo svojega ljubega, ki so ga v trdnjavi ali kolišču obkolili
turški janičarji. Že več dni je bil obkoljen skupaj z drugimi domačini. Kakor
vsi je tudi ona vedela, da nimajo z močnejšim in mnogo številčnejšim
sovražnikom nobene možnosti za zmago ali preživetje.
Morda je ranjen ali celo umira, je pomislila in sklenila, da ga poišče.
Morala bo hoditi po nevarnem gozdu tudi ponoči, saj so bili takrat v teh
krajih večinoma samo gozdovi. Njena družina ni bila navdušena nad njeno
odločitvijo. Pogumnejši pa so sklenili, da jo bodo spremili do določenega
kraja. Naprej bo morala sama, kajti večjo skupino ljudi bi Turki zlahka
opazili. Strah jo je bilo samo, da se bo v velikem nepreglednem gozdu
izgubila in ne bo našla poti nazaj. Mati ji je svetovala, naj vzame s seboj
žute rože in z njimi zaznamuje pot, ker bodo v mesečini odsevale z zlatim
sijajem. Prišla je do obzidja na težko dostopni severni strani. Oglasila se je
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z glasom grlice, kot sta se s fantom sporazumevala doma. Njen ljubi se je
odzval. Preskočil je ograjo utrdbe in izginil v goščavi. Z njim se je rešilo še
nekaj branilcev. Žute rože so jim kazale pot domov. Naslednji dan je bila
bitka. Turki so premagali domačine, preživel ni nihče.
Zaradi tega dogodka so postale žute rože zelo priljubljene v naših krajih.
Turški vpadi so preteklost, z njimi pa iz naših vrtov in podeželja izginjajo
tudi žute rože,« je zapisala svoje spomine Marija Sušnik.
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Marija Sušnik nas je opozorila še na eno zanimivo rastlino, katere plodovi so se
nekdaj uporabljali ob kletarjenju.

Cugi ali vleke
Gre za okrasno bučko, ki jo na Bizeljskem imenujejo cug. Je avtohtona
rastlina vinogradniškega področja. Pred nekaj desetletji ste jo lahko našli pri
vsaki domačiji, kjer so imeli vinograd. Plodove so nekoč uporabljali za vleko
vina iz soda. Med vinogradniki na Bizeljskem je veljalo pravilo, da tisti, ki ne
zna s cugom potegniti vina iz soda, ni pravi vinogradnik.
Nekdaj na deželi ni bilo toliko stekla, bilo je tudi drago, zato so se ljudje
znašli in izrezali plod – cug v posodico in to uporabljali za pitje.
Marijin stari ata je zmeraj sadil te cuge, zato jih je tudi ona ohranila na vrtu
ob svoji zbirki. Danes Bizeljanci sadijo cuge večinoma kot okras.

127 Cugi

127
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Marija Sušnik je neizmeren vir spominov na nekdanje življenje na tem delu
našega parka. Spomini iz otroštva so še posebej živi in tako se spominja ptiča, ki
so ga opazovali ob vinogradih in je pel vijek, vijek. Danes ve, da je bil to brglez.

Brglez, Sitta europeaea
Brglez je prisoten po vsej Evropi, razen na skrajnem severu. Razširjen je
splošno po Sloveniji, kjer jih gnezdi do 70.000 parov. Pri nas ima status
stalnice. Njegov življenjski prostor so sadovnjaki, parki, logi in svetli
gozdovi s starejšim drevjem. Gnezdišče si namreč izbere predvsem v
drevesnih duplih, redkeje pa tudi v zidnih luknjah v stavbah na podeželju.
Gnezditi začne že februarja in gnezdi vse do maja. Posebnost je, da med
prvimi izbira primerna dupla. Zaradi svoje agresivnosti in moči brez težav
ubrani svoje gnezdišče pred konkurenti, sinicami in škorcem. Tudi velikega
detla se ubrani kadar poskuša upleniti njegovo leglo.
Velik je 14 cm, okvirno težak 20-24 g, razpon peruti ima okrog 24 cm. Ima
značilno modrosiv hrbet, črno črto, ki se vleče od kljuna čez oči, oranžno
rumena prsa in trebuh. Spola se med seboj ne razlikujeta.
Znan je po sunkovitih gibih in izvrstnih plezalnih sposobnostih, med
drugim lahko pleza tudi z glavo navzdol. Pozimi rad obiskuje krmilnice
in preko celega dne neutrudno odnaša sončnična semena ter jih skriva v
lubju starejših dreves. Na leto ima eno leglo, kjer je 7 do 9 jajc. Prehranjuje
se z žuželkami in njihovimi ličinkami, pajki, semeni, v zimskem času s
sončničnimi semeni in lojem.
Ogroža ga odstranjevanje starih in suhih dreves, v katerih se nahajajo dupla
in hrana.
Marija Sušnik nam je povedala svoj mladostni spomin, da brglez vpije vijek,
vijek ter tako opozarja ljudi, da morajo iti delat kolje.
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Še na eno ptico nas je opozorila Marija Sušnik, na škorca. Prebivalcem Slovenije
je znan kot ptičja »nadloga«, saj se oktobra in novembra v tisočih premikajo po
našem ozemlju in na teh pohodih naredijo nemalo škode na sadnem drevju in
v vinogradih. »Škorc je delničar, hočeš nočeš mora nekaj dobiti,« pravi o njem
Marija.

Škorec, Sturnus vulgaris
Škorec je selivka, prezimuje v Sredozemlju in se iz prezimovanja vrne v
mesecu marcu. Je splošno razširjen. Število sicer v zadnjih letih upada,
v Sloveniji gnezdi do 100 000 parov. Življenjski prostor škorca so polja,
gozdni robovi, svetli in redki gozdovi v bližini polj, tudi sadovnjaki. Gnezdi
od marca do julija. Njegova gnezdišča so drevesna dupla, luknje v zunanjih
stenah stavb, tudi gnezdilnice.
Škorec je velik 22 cm, težak 70-80 g, razpon peruti ima 40 – 42 cm. Osnovna
barva perja je bleščeča črna z belimi pikami. Samec in samica se med seboj
ne razlikujeta. Ima dve legli v letu, v prvem leglu je 5 do 6 jajc, v drugem
leglu pa so 3 do 4 svetlo modra jajca. Prehranjuje se s sadjem, bezgovimi
jagodami, v tleh išče deževnike, polže in žuželke.
Posebnost škorca je, da je živahna, žlobudrava, družabna in simpatična ptica.
V obdobju ko ne gnezdi, se druži v jate, v katerih je lahko jeseni več tisoč
ptic. V pomladnih in jesenskih jutranjih urah poseda po vrhovih dreves in
prepeva. Je dober pevec in dobro oponaša petje drugih ptic. Ogroža ga
kemizacija kmetijstva.
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Takšnih in drugačnih zgodb Mariji Sušnik ne zmanjka. Pa si preberimo še to o
lokalnem posebnežu Cefajglu.

Cefajgel
Rojen je bil z ne tako redko napako, da je imel dve levi roki. Sosedje so
zlobno dodajali, da ima celo tri, dve za tipičnega lenuha eno pa za zmikavta.
Bil je lep in prikupen mladenič, nenevaren vendar nadležen zmikavt. Kradel
je le toliko, da je preživel. Na njivah pridelke, na slučajnem obisku je vtaknil
v žep le tisto, kar se je dalo pojesti. Zalog si ni ustvarjal, živel je od danes
do jutri, ali kot se temu reče od nosa do ust. Dokler je bil mlad, simpatičen
in ustrežljiv je dobro shajal. Posebno dekleta in žene so mu bile naklonjene.
Vedno so mu kaj dobrega stisnile v roko ali v žep.
Poleti je bilo enostavno preživeti. Pozimi pa dosti težje, tudi zato ker so
možje bili doma, ki pa ga niso trpeli v njihovih hišah. Zlobneži so mu
svetovali naj gre preko Sotle, tam se bo počutil med svojimi.
Zima je bila pred vrati.
V Stari vasi na Vogleževem dvorišču je bila gasilska veselica. Opazoval je
moške, ki so plačevali vino, liter za litrom. Hodil je od mize do mize, vendar
mu pijače niso ponujali. Osredotočil se je na dekleta, ki so nosila vino na
mizo, denar pa v blagajno v Vogleževo klet, kjer so tudi točili vino. Ta prostor
je vedno v bližino privabljal moške, Voglež jim je tudi naročil, naj čuvajo
vino in blagajno. Ko je Cefajgel videl, da sta v kleti samo ženski, je hitro
stopil noter in jima z velikim nožem zagrozil, da morajo takoj dati denar.
Ženski sta zakričali in v tem trenutku se je pri vratih nabralo polno moških.
Rekli so mu naj spravi nož in odide. „ Ne brez denarja ” je odgovoril. Nekdo
je poklical gospodarja Vogleža, ki je bil po poklicu mesar in dovolj močan,
da mu je v trenutku vzel nož in ga potisnil ob steno.
Na veselici sta bila tudi orožnika, ki sta ga po uradni dolžnosti prevzela.
Odpeljala sta ga, on je prosil, da mu dovolita, da se doma preobleče,
kajti ne želi v edini zakmašni obleki biti v zaporu. Ker je bil sosed sta mu
dovolila stopiti domov. Preoblekel se je, vzel je s peči neko seme in rekel
naj pogledata kako ga veter nosi, kajti to je praprotno seme. Odprl je okno
in pihnil seme iz sita. Veter ga je res odnesel, s semenom vred pa tudi njega.
Skočil je skozi okno in izginil v noč. Orožnika sta bila dovolj pijana, da nista
mogla za njim. Domov se ni mogel vrniti. Potikal se je po hribovskih vaseh,
ter kradel kot ponavadi, ravno toliko koliko je potreboval za preživetje.
Tudi pijača ni bila izključena. Čeprav je bil Cefajgel zelo bister, pa vseeno
ni bil njegov izum kako priti v hramu do vina, ki je bil zaklenjen z železno
ključavnico. Ta način so že dolgo poznali sinovi bogatih kmetov. Na stropu
so odmikali debele hrastove deske in se spuščali v kleti, koliko vina je
manjkalo, so ugotovili šele spomladi, ko je bila posoda prehitro prazna.
Tega načina se je Cefajgel pridno posluževal, vedno se je obnesel, predvsem
zato, ker ni nikoli kradel velike količine.
Iz tega obdobja se spominjajo domačini zanimivega dogodka.
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Ustalil se je pri neki starejši neporočeni ženski, ki je sama živela v majhni
leseni hišici. Z njeno pomočjo je spoznal bogatega kmeta, ki si je po goljufiji
s tožbo prilaščal zemljo sosedov in tudi njenih staršev. Imel pa je še druge
tožbe na sodišču. Zadnjo pravdo pa je izgubil, zato je bil odvetniku dolžan
veliko vsoto denarja. Znanka mu je povedala točen znesek, ki ga sosed
dolguje. Oblekel se je v izterjevalca, ukradel aktovko z nekaj papirja, ki ga
je pred njim listal in ga spraševal po imenu, naslovu, znesek dolga pa mu je
sam povedal. Vse se je ujemalo, kmet je rekel, da ne more plačati ker nima
toliko denarja. Cefajgel se je začel pogajati in mu obljubil, da bo ostali dolg
odpisan-pozabljen če vplača polovico zneska. Kmet je plačal. Izterjevalec
mu je na opomin napisal plačan znesek in se podpisal „Cefajgel”. Ko so
goljufijo odkrili, je kmet zahteval od odvetnika, naj si sam izterja denar od
goljufa.
Imel je srečo in pamet, da je vedno ušel pravici in seveda tudi orožnikom.
Vedno pa je bil postavljen pred dejstvo kako preživeti, domov ni smel, tudi
ničesar drugega ni imel za preživljanje. Njegovo območje delovanja so bile
hribovske vasi. Prismolil se je že malce ostareli Nežki, ki je z materjo živela
pod goro Silovec. Povedal jima je, da se skriva pred orožniki, da je nedolžen
in da mu delajo krivico. Ženski sta bili nadvse zadovoljni, da sta dobili k
hiši mladega močnega moškega. Tu in tam jima je nasekal drv ali prinesel
v brenti vode. Podnevi se ni smel kazati v javnosti. V majhni kleti pod hišo
si je naredil skrivališče tako, da je praznemu štrtinjeku (sod 365 litrov) izbil
dno in ga prislonil k steni, da je lahko zlezel vanj. Nežka mu je natočila v
pletenko 10 l vina. Orožniki podnevi niso mogli priti neopaženi, ponoči pa
si niso upali. Ko so vendar prišli do hiše, je bil Cefajgel že skrit v štrtinjeku.
Zasliševali so Nežko in trkali po sodu, vzela je cug (vleka) in potegnila vino
iz soda, ter jim ga ponudila, ker je on podstavil pletenko z vinom, orožniki
so ji verjeli in odšli.
Čas je mineval, bližala se je vojna in z njo izgnanstvo.
Do naslednjega dogodka je Cefajgel veljal za navadnega zmikavta.
Redko komu je bila dana priložnost v življenju kot njemu, da je postal
junak izgnancev. To se je zgodilo v letu 1944 v preseljeniškem taborišču
Elsingen v Lotringenu (Francija), v opuščenih vojaških kasarnah, kamor
so nas naselili. Bilo je ogromno praznih in porušenih stavb in čez 2000
pregnancev, vojnih ujetnikov, stražarjev in drugega osebja. Tam se je
Cefajgel seznanil s ključavničarjem Vinkom, to je bila odlična kombinacija.
Cefajgel je bil izkušen, iznajdljiv in predrzen goljuf, Vinko pa sposoben
operater ključavničar. V javnosti se nista veliko družila. Bila sta previdna
in neopažena, previdnost ni bila odveč, kajti stražarji so že za majhne
prestopke streljali.
Živeli smo v opuščenih vojaških kasarnah po 30 oseb v eni sobi. Taborišče
je bilo prehodno, družine so razporejali za potrebe industrije po delovni sili.
Nekega jutra je Vinko prosil mojo mamo, če bi mu hotela oprati perilo.
Mama je privolila, ker sta bila sovaščana. Namignil je, da bo dobro plačal,
mama se je nasmejala in rekla, da imamo polno škatlo nemških mark, za
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katere ne moremo ničesar kupiti. Ko je prišel iskat oprano perilo, je prinesel
v staro jakno zavito še nekaj in jo prosil naj mu še to opere. Mama je hitro
nesla zavitek v sobo in ga skrila. Bile so same dobrote, ki smo jih med vojno
redko kdaj videli, kaj šele dobili. Sveži kruh, slanina, salame, sir, sladkor in
konzerve. Morali smo biti previdni, da niso tega drugi opazili. Takrat sem
Cefajglja in Vinka malo bolje spoznala. Enkrat na teden, vsakič ob drugi
uri sta si v skladišču nabrala dobrot za sprotno uporabo, v največji tajnosti.
Nekega spomladanskega jutra je bil najavljen vlak poln beguncev in
Kočevarjev iz naših krajev. Kuharici in stražarja so šli v skladišče z namenom,
da jim pripravijo zajtrk in to ravno v času njunega delovanja v skladišču.
Prostora za umik ni bilo. Tudi vojaka v skladišču nista nikogar pričakovala
zato nista bila pozorna. Cefajgel je zaklical „ Hände hoch” (roke gor). Ob
medli svetlobi se ni videlo, da ima v rokah samo ogrodje pištole. Vojaka sta
orožje odložila na mizo, Vinko pa ga je pobral in ga vzel seboj. Pobegnila sta
k francoskim partizanom. Šele po tem dogodku so Nemci govorili, koliko
dobrot je izginilo iz skladišča. Prej so molčali, ker so tudi oni kradli. V nekaj
dnevih ali tednih so bili obveščeni skoraj vsi izseljenci raztepeni po veliki
Nemčiji, tudi o nemški sposobnosti in natančnosti. Cefajgelj pa je postal
junak izgnancev.
Po vrnitvi iz izgnanstva smo našli vse porušeno, vinograde zanemarjene,
njive neobdelane. Povsod je bilo treba delati in zopet delati.
V novi Jugoslaviji je prišel na seznam režimu nevarnih državljanov.
Aretirali so ga in zasliševali. Razen nekaj drobnih tatvin niso našli dokazov
škodljivega delovanja proti novi državi, po nekaj tednih so ga spustili, tudi
zaradi njegove zgodbe v taborišču, ki so jo vsi izseljenci poznali. Cefajgelj
je poslušal pravljice o obljubljeni deželi Ameriki. Med prvimi je z neko
manjšo skupino pobegnil. Ker je bil navajen skrivanja in previdnosti, je brez
praske odpeljal skupino preko zelo zastražene državne meje in kot politični
begunec pristal v Ameriki.
Tu in tam je prikapljala kakšna novica o njem, ki pa ni bila spodbudna.
Tudi obljuljena dežela ni bila naklonjena brezdelnežem. Domačini so se ga
spominjali predvsem kot delomrzneža, tudi druge lenuhe so imenovali po
njem „Cefajgel v Ameriko, Cefajgel domov, vedno ima dve levi roki”.
Čas hitro teče, pozabljena je vojna, pozabljeno je izgnanstvo. Pozabljeni
naj bodo tudi drobni prekrški našega krajana. Bodoči rodovi naj se ga
spominjajo po njegovih majhnih junaštvih.
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Ko smo si dodobra ogledali etnografsko zbirko Marije Sušnik, se lahko odpravimo
naprej do ceste, ki povezuje Bizeljsko s Pišecami. Na križišču ob omenjeni cesti
bomo zagledali sklop informativnih tabel. Table nas usmerjajo na nadaljnje
popotovanje po bizeljskih pešpoteh, pot nas vodi naprej v smeri cerkvice sv.
Vida. Na poti do tja pa si lahko še marsikaj ogledamo.
Preden pa krenemo naprej po Vidovi pešpoti, vas želimo na tem mestu opozoriti
še na Turistično kmetijo »Bela gorca«, do katere pridemo, če v zgoraj omenjenem
križišču zavijemo desno po lokalni cesti proti Bizeljskemu. Na domačiji se
ukvarjajo predvsem z vinogradništvom, gospodinja pa je izjemno aktivna v
društvu kmetic, zato želimo predstaviti tudi njihova prizadevanja in aktivnosti.

Turistična kmetija Balon »Bela gorca«
Turistična kmetija Balon »Bela gorca« se nahaja na Bizeljskem, neposredno
ob regionalni cesti, ki povezuje Bistrico ob Sotli preko Bizeljskega z
Brežicami. Kmetijo so poimenovali »bela gorca«, ker so na njihovi kmetiji
začeli gojiti belo trto, belo sorto. Kmetijo vodita oče Franc in mama Tonka
Balon. Na kmetiji pa živita in delata še njuna sinova z družinama, sin
Branko in njegova žena Zdravka s sinovoma Matevžem in Boštjanom, ter
sin Bernard z ženo Vesno in otrokoma Marjano in Franjom.
Na kmetiji se ukvarjajo z vinogradništvom in prašičerejo.
Pridelujejo vino bizeljčan beli in rdeči PTP ter sortno vino npr. frankinjo.
Imajo vina pozne trgatve, njihova posebnost je sladko vino trio belogorčan.
Hrana, ki jo ponujajo obiskovalcem, je domača, to je hrana, ki se je od
nekdaj pripravljala tukaj na Bizeljskem.
So del vinske ceste.
Ukvarjajo se s prodajo vina, z degustacijami, s ponudbo hrane in pijače.
Dodatna ponudba kmetije je turizem na kmetiji in predelava suhomesnatih
izdelkov. Redno se udeležujejo sejmov in sodelujejo s člani Turističnega
društva Bizeljsko. Že enajst let v prostorih njihove kmetije prirejajo
prireditev Praznik ajdovega kolača, ki jo na pobudo Zdravke Kampijut
izvajajo v okviru Aktiva kmetic Bizeljsko.
Sprejmejo skupine po predhodnem naročilu.
Odprto – po dogovoru.
Število sedežev – 60.
Turistična kmetija Balon »Bela gorca«
Pišečka cesta 2, 8259 Bizeljsko
T: 07/495 12 21
M: 041 50 77 66
E: zdravka.kam@gmail.com

101

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

131 Označitev kmetije
133 Stavba domačije
132, 134, 135 Nekaj detajlov iz
notranjih prostorov domačije
136 Zdravka Kampijut

131
133

134
132
135

136

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

102

Zdravka Kampijut, gospodinja na »Beli gorci«, je predsednica Društva kmetic
Brežice in dolgoletna predsednica aktiva Društva kmetic Bizeljsko in takrat
pobudnica organiziranja prireditve Praznik ajdovega kolača.

Praznik ajdovega kolača
Članice Aktiva kmečkih žena Bizeljsko, so leta 2007 prvič organizirale
prireditev Bizeljski ajdov kolač z željo, da to ajdovo jed predstavijo
obiskovalcem Bizeljskega in prispevajo k ohranjanju tradicionalnih jedi.
Prireditev je vsako leto potekala v prostorih Turistične kmetije Balon »Bela
Gorca«, vedno konec oktobra. Članice aktiva so se zbrale v prostorih
omenjene kmetije in vsaka je spekla ajdov kolač, ki ga je nato ocenila
strokovna komisija. Komisija je ocenjevala zunanji videz kolača v pekaču,
rezino, njeno obstojnost in videz, teksturo ter okus in vonj, svežost skute
in harmonijo okusov, lahko pa dodelijo tudi dodatno točko za splošni vtis.
Ob samem ocenjevanju ajdovih kolačev pa v okviru omenjene prireditve
organizirajo tudi priložnostno razstavo ajdovih kolačev in drugih jedi iz
ajde, tudi razstavo fotografij ajde.
»Bizeljski ajdov kolač so gospodinje pekle in postregle ob različnih
priložnostih, največkrat za praznike, kot sta velika noč, dan vseh svetih, in
seveda za božično večerjo, pri kateri skoraj ni smel manjkati,« je povedala
Zdravka Kampijut s turistične kmetije Balon. Gospodinje se zadnja leta
vse bolj trudijo ohraniti čim več jedi iz priljubljene ajde, kot so močnik,
žganci, kruh, kaša, štruklji in druge. Moto, ki se ga držijo v Aktivu kmečkih
žena Bizeljsko, kjer je dejavna gospa Kampijut, se glasi: Iz ajde pripravljamo
številne jedi, včasih skromne, včasih razkošne, a vedno okusne.
Recept za bizeljski ajdov kolač
Sestavine: za testo: 60 dag ajdove moke, 20 dag bele ostre moke, 2 dcl kisle
smetane, cca do 0,5 l vode; za nadev: 2 kg skute, 2-3 jajca, sol, 10-15 dag
margarine, kisla smetana za premaz.
Priprava: ajdovo moko solimo, poparimo z vrelo vodo, maso ohladimo,
dodamo belo ostro moko in kislo smetano, umesimo testo ter ga razdelimo
na dva ali tri dele. Testo na tanko razvaljamo in ga namažemo z nadevom
(iz skute, smetane, jajc, soli); po nadevu narežemo koščke margarine. Nato
kolač zvijemo kot zavitek in ga položimo v namaščen ali s peki papirjem
obložen pekač ter pečemo dobro uro in pol. 20-30 minut pečemo pri
najvišji temperaturi (180˚C – 200˚C), nato temperaturo zmanjšamo (160˚C
– 170˚C) in tedaj kolač premažemo še s kislo smetano (lahko tudi dvakrat)
ter spečemo do konca. Lažje ga razrežemo, ko se malo ohladi.
Prireditev Praznik ajdovega kolača, ki je največja prireditev, ki jo organizirajo
v Društvu kmetic Bizeljsko je zelo priljubljena med domačini. Društvo
kmetic Bizeljsko trenutno vodi Slavica Antolovič. Društvo je vrsto let vodila
Zdravka Kampijut, ki je sedaj predsednica Društva kmetic Brežice. Društvo
šteje okoli 35 članic, ki pripravljajo pogostitve za večino prireditev v kraju.
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Pa se vrnimo h križišču, kjer smo namesto čez cesto krenili desno po lokalni cesti
do omenjene »Bele gorce«.
Torej, če gremo od informacijskih tabel naravnost čez cesto navkreber, spremljamo
predvideno traso Vidove poti. Lokalna cesta vodi med vinogradniškimi griči in po
prvem večjem ovinku bomo na desni strani zagledali vrt ob dveh svetlo modrih
hišah. Vrt je bogat različnega rastlinja, zato je zelo primerno mesto, da se malce
zaustavimo. Vrt Brigite Martini. Pod tem imenom jo poznajo domačini.

Brigitin vrt
Brigita Martini je kar nekaj svojega življenja preživela v tujini, v Švici, in
se tam tudi poročila z Martinom Heberle. Prijazno otroštvo s spomini na
Potekarjev vrt, odhod od doma, spoznavanje drugačne kulture, drugačnih
šeg in navad so tisti doživljaji, ki so sooblikovali njen odnos do bivanjske
estetike. Kajti vsega česar se Brigita loti je polno preproste lepote. In tak je
tudi njen vrt.
Martin in Brigita sta uredila dom z vrtom na lokaciji, kjer je nekoč stala
Potekarjeva vila. Lastnik te vile je bila družina iz Gradca, ki se je ukvarjala
z lekarno, apoteko in domačini so to popačili in rekli tam so Potekarjevi.
To ime se še vedno uporablja. Na Bizeljsko so prišli enkrat letno. To je bila
njihova poletna hiša.
Brigita se spominja: »Včasih je bila tukaj Potekarjeva vila z lepim parkom:
smreke, lipe, jasmini, ciprese, vrtnice, vrtne gredice obložene s kamni,
glinasti škrati, železna garnitura, burbonke okrog, hiša je bila zelo lepa. Imeli
so klavir, poslikane stene. Rada bi naredila nazaj kot je bilo v času mojega
otroštva. Spominjam se, kako je bilo lepo.«
Po drugi svetovni vojni je bilo posestvo nacionalizirano in razdeljeno na štiri
dele. Brigitina mama in oče sta dobila en del. Oče je kasneje del nekdanjega
posestva odkupil.
Ta notranji spomin, ki ga Brigita nosi iz otroštva na ta nekdaj čudovit vrt
je tista moč, ki ji pomaga pri sedanjem ustvarjanju vrta okoli hiše. Tako je
v nekaj letih ustvarila obsežno zbirko rastlin in tudi lepo oblikovala razne
vrtne dele: skalnjak, pergola z vrtnicami popenjavkami, zelenjavni vrt,...
Naj naštejemo nekaj okrasnih rastlin, ki si jih lahko ogledate v Brigitinem
vrtu: cedra, ciprese, tulipanovec, kanadski javor, kostanj, platana, pavlonija,
dren, rdeča bukev, sekvoja, vedno zeleni macesen, rdeča breza, jasmin, star
več kot 100 let, še Potekarjev, japonska kepa, tudi stara še Potekarjeva,
lipa, glicinija, ki jo je posadila mama, stara 40 let, japonska češnja, sadno
drevje, 4 češnje, 125 vrtnic, razni okrasni grmički, nekaj posebnežev,
oleandri, 6 vrst telohov, trajnice: peroskije, flider, stari ozkolistni flider, ki
ga ne vidiš nikjer več, forzitija, 9 barv lesnatih potonik, juke, 10 hortenzij,
žalujka cedra, 10 sort visokih jesenskih aster, bambus, monarda, timijan,
šetraj, japonska kutina, pušpani, dve vrtnici burbonki,… Na vrtu pa rastejo:
kamilica, peteršilj, drobnjak, luštrek, rutica, ožepek, melisa, meta, koromač,
janež, pehtran, majaron, origano, kraški šatraj, monarda, krebuljica, črnika,
timijan, boraga, kislica, pelin, salvija, muškatna salvija, lan, jagode, nageljčki,
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vrtnice, floksi, anemona, meglica, astre, ognjič, milnica, naprstec, omej
– preobjeda, lavanda, rožmarin, lovor, hermelika, smilj, slez, plahtica,
vinogradniške breskve, maline, robida, rudbekija, malva, spominčice,
kavkaška spominčica, netresk, kopitnik, zvončki, okrasna čebula, ciklame,
rumeni zefirant, kalužnica, žafranika, glavinec.
Leta 2012 sta z možem obnovila križ. Na željo mame in nje je bil ohranjen
Potekarjev križ. Obe sta želeli, da križ ostane v vrtu. Lepo stoji na rožni
gredici in krasi njun vrt. Vrtnica, ki je posajena zraven, je še Potekarjeva.

141
142

143

144

141, 142, 143, 144, 145
Detajli Brigitinega vrta
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O vrtovih naših babic zelo redko kje najdemo kaj zapisanega. Naj nam bo Brigitin
vrt izhodišče, da predstavimo spomine Marije Sušnik še na nekdanji bizeljski
kmečki vrt in ogonček:

Kmečki vrt
»Pod domačijo, na sončni južni legi, je bil manjši kos zemlje, namenjen
za vrt. Ograjen je bil v obliki pravokotnika. Znotraj ograje so bile grede
razporejene v obliki križa. Na križišču je bila okrogla ali štirioglata cvetlična
gredica. Vse gospodinje so na njej imele posajene podobne cvetice, ker so
si sadike podarjale in menjavale. Takrat so bile običajne bele lilije in roza
vrtnice, regine, binkoštni nageljni, avrikelj in fajgel. Ob robu zelenjavnih
gred pa so dobile svoj prostor še astre, ognjič, floks, srčki in breskvice. Vsak
vrt je pri vhodu imel lesen obok ovit z rdečo, drobno cvetočo vrtnico. Ob
zunanji meji vrta so rasle krizanteme, modri iris in vijolica. Nekje v bližini
vrta je bil tudi pušpan, dren in španski bezeg.
Na zelenjavnih gredah so rasle solate, peteršilj, šalotka, česen, por, visoki
grah in paradižnik. Tudi za jagode in hren se je vedno našel kotiček.
Od zdravilnih rastlin so bile zastopane kamilica, šetraj, bazilika, poprova
meta, pehtran in majaron. Kumina in janež sta rasla izven vrta. Baziliko so
imela rada mlada dekleta, ker so jo dajale v zakmašne bukvice in v gumbnice
namesto kolonjske vode.
Vsa ostala zelenjava je imela svoj prostor na bližnjem ogončku.

Ogonček, ogon
Že zdavnaj je pozabljen, včasih pa je bil pri vsaki kmečki domačiji zelo
cenjen. Takrat je kmečka družina štela najmanj šest članov in je posedovala
2 do 4 ha zemljišča z gozdom vred. Na ogonu ali ogončku je zrasla vsa
potrebna zelenjava za številne družinske člane, kajti vrt je bil majhen, namenjen le za solato, čebulo, česen in cvetice. Že pri obdelavi in gnojenju je
bil deležen največje pozornosti. Za ogon je bil določen najbolj rodovitni del
zemljišča, bil je najboljše obdelan, pognojen, oskrbovan in pozneje tudi zalivan. Najprej so nanj posadili zgodnji krompir, bob in grah. Pozneje so med
vrste krompirja posadili fižol koljenec. Na Markovo (24.4.) so ob robovih
posadili buče in kumarice, tako, da so se bučnice razrasle na travnik ali v
koruzo bližnje njive. Kjer je bil bob zgodaj uporabljen, se je kmalu umaknil
kumaricam, kasneje pa še grah. Nastal je prostor za rdečo peso, korenček in
solato endivijo. Po možnosti je bil ogon blizu zajetja vode, in to zato, da so
ženske, ko so hodile po vodo, istočasno zalivale tudi posevke. Ko so porabili
krompir, ki se ponavadi ni mogel odebeliti ali dozoreti, so na njegovo mesto
posadili sadike zelja (flance).
Ob ogonu je bila na bližnji njivi koruza in pridelek je bil v veliki meri odvisen od vremena. Večkrat je družinam zmanjkalo koruzne moke že poleti.
Beli kruh pa je bil posebna redkost in je bil na mizi samo za praznike. Ko
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je zrnje malo otrdelo, so potrgali nekaj strokov in jih posušili v krušni peči
približno za en žakelj in odnesli v mlin. Taka moka je imela svojstven okus
po zažganem ali opečenem. Žganci, prga ali kruh iz te moke so bili izjemno
okusni, posebno zato, ker so bili težko pričakovani. Imeli so duh po nezreli
koruzi in o podkajenem mesu pozimi.
Zdaj hodimo na tržnico po zelenjavo, takrat pa je bil to ogon.«

146

147
148
146 Fajgelj
147 Zelenjavni vrt v krajini
148 Fižol in sončnice na ogonu
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Od Brigitinega vrta nadaljujemo pot naprej po cesti mimo laškega topola –
jagnedi, tam najdemo tudi klop, kjer se lahko odpočijemo in naužijemo pogledov
po bizeljski krajini.

Jagned, laški topol, po domače »jagjed«
Populus nigra ΄Italica΄
»Črni topol ima znamenit klon. Jagned ali laški topol (Populus nigra ΄Italica΄),
po besedah nekaterih vrtnarjev poleg vrbe žalujke, sorodnice iz iste družine,
najbolj znano in prepoznavno okrasno drevo na svetu, je le različek črnega
topola, izhaja pa iz stebrastega drevesa s prileglimi pokončnimi vejami,
mutanta, ki so ga v davni preteklosti našli in začeli vegetativno razmnoževati
nekje v jugozahodni Aziji, verjetno v Afganistanu ali Turkmeniji, morda
celo v Perziji, in ga pozneje prinesli v Italijo. Ker je bil njegov prapraded
moško drevo, so zaradi načina razmnoževanja tudi vsi njegovi potomci
moška drevesa. Obstaja tudi ženski jagned (Populus nigra var. gigantea) z
nekoliko širšo krošnjo, vendar je pri nas redkejši. Jagned je večinoma do 40
metrov visoko okrasno drevo, ki ozeleni približno 3 tedne pred običajnim
črnim topolom in ima nekoliko manjše liste, sadijo ga tako v mestih kot
v drevoredih in ob kanalih, ponekod tudi kot zaščito proti vetru ali kot
strelovod ob kmetijah. Čeprav pri nas ni med najpogostejšimi drevesi, ga
redno srečujemo na vseh koncih Slovenije.
Vse vrste topolov so namreč dvodomne. Prav dvodomnost je eden
najočitnejših znakov sorodnosti topolov z vrbami, saj topole uvrščamo
v družino vrbovk (Salicaceae). Med okrog stotimi vrstami iz hladnih in
zmernih predelov severne poloble pri nas v naravi najdemo le tri: poleg
črnega še beli topol in trepetliko. Črni topol najdemo po vsej Sloveniji,
toda prav tam, kjer ga je bilo nekoč največ, namreč po nižinah ob Savi
med Krškim in Brežicami, danes le še redko naletimo nanj. Večinoma so ga
namreč nadomestili tako imenovani evro-ameriški hibridni topoli.
Črni topol je svoje ime dobil zaradi skorje, ki je sprva gladka in pepelnato
siva, pozneje pa globoko razpokana in temna. Črni topol od belega topola
in trepetlike zlahka razlikujemo že po priostrenih, ostro nazobčanih listih,
ki so trikotni do rombasti, ne pa okroglasti ali dlanasto krpati kot pri belem
topolu ali trepetliki.
Topol je igral zelo pomembno vlogo pri starih Grkih, kjer je bil posvečen
Herakleju, junaku, ki je imel na glavi venec iz topolovih vejic, ko je odšel v
podzemlje. Listi so po strani, ki je bila obrnjena od Herakleja, potemneli, po
strani, ki je bila obrnjena k njemu, pa so ostali svetli – takšni so topolovi listi
še danes. Na tej razliki temelji topolova simbolika, ki predstavlja dvojnost
vsakega bitja. S topolom je povezana tudi pripovedka o Faetonu in njegovih
sestrah Heliadah, ki so brez dovoljenja prepustile svojemu bratu vajeti
sončnega voza in se za kazen spremenile v topole. Topolovina je bila edini
les, dovoljen za darovanje Zevsu. Topol je povezan s peklom, bolečino in
solzami, kot pogrebno drevo simbolizira regresivne naravne sile. V Franciji
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je po revoluciji zaradi hitre rasti postal simbol svobode po dolgotrajni
tiraniji.
Odpornost proti onesnaženemu zraku, še bolj pa hitra rast in izredno lahko
razmnoževanje so glavni razlogi, zakaj črni topol kljub temu, da le malokoga
navduši s svojimi estetskimi lastnostmi, tako pogosto sadijo v naseljih. V
tem se bržkone kaže tudi človeška nepotrpežljivost, saj črni topol zraste v
veliko drevo dvakrat prej kot večina drugih drevesnih vrst,« sta drevesno
vrsto predstavila Marijan Kotar in Robert Brus.
Naprej ves čas sledimo asfaltni poti. Na desni strani kmalu vidimo Ježurkino
hišo, na levi pa dolino potoka Dramlja in Zgornje Podgorje. Levo zgoraj je stara
domačija z lipo, na levi vidimo Podgorje, desno pa Gradišče. Tu se pot rahlo
spusti, levo vodi v Podgorje, desno po kolovozni poti pa preko Gosijeka v Župjek,
kjer je gnezdišče ptiča čebelarja.
Malce pred odcepom na omenjeno kolovozno pot je domačija Nataše ŠekoranjaŠpiler, ki je zavzeta za urejanje Vidove poti. Njena ideja je, da so »Vidovo
pot« poimenovali tudi pot cvetja in češenj. Šekoranjevi skupaj s Črnelčevimi
tradicionalno pogostijo ob junijskem pohodu po omenjeni poti.

149, 150, 151, 152
Jagned
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Dovolite, da tega našega najlepše pisano obarvanega ptiča opišemo tukaj,
čeprav je dostop do gnezdišča lažji z glavne ceste Brežice-Bizeljsko, kjer tudi stoji
usmerjevalna tabla, ki usmerja v gnezdišče.
153
Čebelarja pred
peščeno steno
Čebelar, Merops apiaster

in njegovo gnezdišče v Župjeku

»Južna Evropa nam včasih pošlje še mnogo lepšega gosta, nego je pegam.
Ta prelepi gost se imenuje legat, ki je morebiti najlepša ptica ter nas s svojimi
živimi in različnimi barvami opominja na afrikanske ali amerikanske ptice.«
(Fran Erjavec, 1870)
»Čebelar je kosove velikosti in je spreten letalec. Njegov značilen klic »kvipkvip« ne morete zgrešiti, če jim le prisluhnete. Je ptica selivka, ki gnezdi v
južni in vzhodni Evropi vse do Baltika. Zimo preživi v ekvatorialni in južni
Afriki. Čebelar je uvrščen na Rdeči seznam ogroženih ptic Slovenije.
Odprti predeli, kjer rase redko grmovje in drevje ter prisotnost peščenih ali
tudi ilovnatih sten, v katerih gnezdi, so njegovi življenjski prostori.
Prehranjuje se z večjimi žuželkami, navadno jih lovi med letom. Čebele, po
katerih je dobil ime, pa so le del njegove prehrane.
V omenjene peščene ali ilovnate stene samec in samica skopljeta 1-2 m dolg
rov. V njem oba valita 24 dni. Po dobrih treh tednih mladiči poletijo.
Čebelar se pri nas v Sloveniji zadržuje od prve polovice maja do sredine
avgusta.
Čebelarje boste ponavadi opazili v peskokopu okoli 10. maja. Potem bodo
do konca meseca izkopali večino gnezdilnih rovov, da se lahko začne
valjenje, ki traja tja do 20. junija. Za tem nastopi izredno živahno obdobje
v gnezdišču, obdobje krmljenja mladičev. Po 20. juniju ponavadi poleti že
večina mladičev. Običajno je peskokop prazen v začetku avgusta. Zasledili
jih boste še tam kje ob reki Sotli, konec meseca pa bodo odleteli.
Sodoben odnos do narave, uravnavanje rečnih strug, neustrezno upravljanje
s človekovo dejavnostjo ustvarjenih gnezdišč (peskokopi in gramoznice),
izginjanje velikih žuželk zaradi kmetijskih strupov so tiste okoliščine,
ki ogrožajo njegov obstoj,« je predstavil ptico naravovarstvenik Andrej
Hudoklin.
V Sloveniji je zelo redka poletna vrsta. Na Bizeljskem, v peskokopu Župjek
najdemo eno večjih gnezditvenih kolonij. Peskokop kremenčevega peska se
zajeda v južna pobočja grebena Gradišče. Pesek se izkorišča kot gradbeni
material. Gre za značilen nižinsko-pobočni površinski kop, ki se razteza na
površini več hektarjev.
Peskokop je velika degradirana površina na Bizeljskem in kvari vizualno
podobo območja, ki pa je sredi 80-tih let dobil velik ekološki pomen, saj
v stenah kremenčevega peska redno gnezdi kolonija omenjenega redkega
ptiča čebelarja.
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Uspešne dogovore z lastniki peskokopa in prebivalci Bizeljskega je opravil
v preteklosti naravovarstvenik Andrej Hudoklin iz Zavoda RS za varstvo
narave, ki bdi nad tem naravnim fenomenom. Mehke stene iz kremenčevega
peska so obrnjene proti jugu in nudijo idealne razmere za gnezdenje,
čebelarji jih uporabljali kljub obratovanju peskokopa.
»Prvi je na kolonijo okoli leta 1985 opozoril bizeljski lovec in ljubitelj narave,
žal že pokojni, Dušan Lipej. Sledeč njegovemu sporočilu je kolonijo prvi
opisal znani ornitolog Janez Gregori,« dodaja mag. Teo Hrvoje Oršanič.
Ko so domačini odkrili prvo gnezdenje v visoki steni, so tam gnezdili le
trije pari, naslednje leto pa že več kot 50. Ornitologi so gnezdišče redno
spremljali od leta 1989 in takrat jih je gnezdilo 15 do 20 parov čebelarjev.
Obstoj čebelarjev je neločljivo povezan z ohranitvijo in rednim vzdrževanjem
gnezdilne stene.
Dobro sodelovanje z upravljavcem peskokopa na Bizeljskem in pridobljene
izkušnje so lahko vzor urejanja umetnih gnezdišč. Čebelarju lahko
pomagamo s preureditvijo sten peskokopov ali drugih sten s primerno fino,
drobno sestavo peska in mu s tem omogočimo preživetje v Sloveniji, saj
naravnih gnezdišč skoraj ni več.
Ogled gnezdišča
Gnezdišče čebelarja ima naravovarstven in prav tako vzgojno-izobraževalni
pomen. Ptica je izredno zanimiva za opazovanje. Da bi je ljudje ne
vznemirjali s svojo prisotnostjo, so na primerni razdalji od gnezdilnih sten
postavili leseno zaprto talno opazovalnico. Do opazovalnice vodi označena
steza, pred njo se nahaja pojasnjevalna tabla. Za opazovanje priporočamo
daljnogled ali teleskop.
Kako opazujemo čebelarje?
»Ptice so v času gnezdenja zelo občutljive. Vsaka večja motnja ali
vznemirjanje sta lahko usodna, zato je ob obisku treba spoštovati navodila:
- držite se označene poti do opazovalnice
- približevanje gnezdilni steni v času gnezdenja je od opazovalnice dalje
prepovedano!
- ne hodite po vrhu gnezdilne stene, saj bi na ta način ogrozili svoje življenje
in poškodovali krhko steno,« svetuje naravovarstvenik Andrej Hudoklin.
V letu 1998 so učenci OŠ Bizeljsko z mentorico Vido Najger ter ob
strokovni pomoči Andreja Sovinca (Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije), Andreja Hudoklina (Zavod RS za varstvo narave OE Novo
mesto) ter še nekaterih članov Turističnega društva Bizeljsko spremljali
gnezdenje čebelarja. Za raziskovalno nalogo so na 4. srečanju mladih
ornitologov Slovenije v Mariboru dosegli 1. mesto.
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Bizeljsko – gnezdišče čebelarja, državna naravna vrednota, evid. št. 1930

Travniška vešča
Euchromius ocellea

»Nekaj nad 1cm velika travniška vešča vrste Euchromius ocellea je bila v
peskokopu Župjek pri Bizeljskem opažena med nočnim opazovanjem
metuljev (11. september 2012). Gre za selivsko vrsto, ki se le redko pojavi v
Srednji Evropi. Sicer je razširjena v tropskem in subtropskem pasu Afrike,
dela Azije, Avstralije, Severne Amerike vse tja do Havajev. Pri preverjanju
v literaturi se je izkazalo, da je bilo to prvo opazovanje te vrste nočnega
metulja v Sloveniji. Izredno vroče poletje in še za nekaj stopinj toplejše
razgaljene površine peskokopa so ji očitno ustrezale,« nam odstira svet
narave naravovarstvenik Dušan Klenovšek.

154 Travniška vešča
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Pritlikava krtovka, najmanjša kobilica
»V peskokopu Župjek živijo poleg veliko bolj poznanih ptic čebelarjev tudi
najmanjše kobilice. Pritlikava krtovka (Xya pfaendleri) meri v dolžino manj
kot 5 mm. Njen življenjski prostor je vlažna mivka, kjer imenu primerno
koplje rove. Glede na svojo velikost ima zelo močne skakalne noge, saj se
njeni skoki lahko primerjajo s skoki bolh. Običajno ima telo črne barve,
redkeje rjave ali rumenkasto rjave. Noge so svetlejše, lisasto rumene. Rade
se sončijo na pesku. Običajno jih spregledamo ali zamenjamo z mravljami.
V Sloveniji je bila najdena tudi na Primorskem in v Prekmurju,« nadaljuje
Dušan Klenovšek.

155 Pritlikava krtovka
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Pohod po Vidovi poti nadaljujemo naravnost naprej po lokalni cesti in na levi
strani ceste boste zagledali »Miglčevo kapelico« in malce naprej še domačijo
Zagmajster – to so po domače Miglci.

Vinotoč Marjan Zagmajster
Vinotoč in hkrati domačija Zagmajster se nahajata ob Vidovi pešpoti, na
osrednjem Bizeljskem. Na domačiji gospodari oče Jože Zagmajster z mamo
Jožefo, ki je bila na tej domačiji tudi doma. Njima pomaga na kmetiji in
upravlja vinotoč sin Marjan.
Na kmetiji se ukvarjajo z vinogradništvom, včasih so se ukvarjali tudi z
živinorejo. Danes redijo ovce.
Na domačiji pridelajo bizeljsko belo in rdeče, modro frankinjo, rumeni
muškat, rumeni plavec.
Ponudijo tudi hrano, odojek, meso z roštilja, domače zelje, krvavice, domače
salame in klobase, kislo juho ali narezek. Pripravljajo tudi suho mesnate
izdelke, paštete, imajo bučno olje, ajdovo moko, staro in novo sadje, domač
sok iz jabolk in grozdja. Posebnost je »mazalica Marjan Zagmajster«, ki
je primerna za predjed. Potem imajo »salamo sončni vzhod«, narejeno iz
pol pancete, pol salame. Po naročilu naredijo tudi 2-metrsko salamo. Vse
pripravijo po naročilu.
Kot dopolnilno dejavnost na kmetiji imajo vinotoč. Sprejemajo zaključene
družbe. Na voljo imajo 56 sedežev. So del vinske ceste.
Vsako leto ob pohodu po Vidovi pešpoti v vinotoču pogostijo, so stalna
postaja.
Na dvorišču imajo staro prešo. Nedaleč stran od hiše imajo kapelico, ki
je bila zgrajena okoli leta 1914. Takrat so gradili tudi hišo in v spomin na
zaključek gradnje hiše so postavili še Zagmajstrovo kapelico, ker je bilo
še dovolj materiala. Kapelica je posvečena gor vstalemu Kristusu. Na hiši
pa imajo malo kapelico z »bugecom, ki se pripravlja na trplenje« kot je
pripovedovala mama. Za veliko noč imajo pri kapelici blagoslov jedil.
Vinotoč Zagmajster
Vidova pot 25, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 303
M: 051 838 200
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Ko zapustimo gostoljubne »Miglčeve«, naš pohod nadaljujemo po lokalni
asfaltirani cesti in kmalu pridemo do križišča, kjer boste pred sabo malce na
desno opazili leseno klop.
V primeru, da se na mestu, kjer je križpotje z leseno klopjo, ustavimo in morda
celo sedemo na klop in pogled upremo naravnost predse, bomo v daljavi, med
gozdnatimi hribi, opazili Bizeljski grad. Izjemno krajinsko prizorišče, z vinogradi
obdelana krajina, imenovana tudi Janeževa gorce (ledinsko ime), s številnimi
vinskimi hrami, cerkev svetega Vida in grad Bizeljsko v daljavi, je res vredno, da
malce zastanemo. Gre za najlepše lege vinogradov na Bizeljskem, ki so cel dan
obsijane s soncem.
Levo, mimo Petanovega križa, vodi cesta v Podgorje, desno po kolovozni poti pa
je tudi možno priti v Župjek, kjer je gnezdišče ptiča čebelarja (Merops apiaster).
Če se na klopci obrnemo nazaj, bomo zagledali domačijo Tkalec, tudi oni imajo
repnico vredno ogleda.

Domačija Tkalec
Na domačiji gospodari Anton z ženo Melito Tkalec. Oba sta zaposlena.
Anton ima velik smisel za rezbarjenje in ustvarjanje vrtnih detajlov. Sin
Danijel je še v šoli. Na domačiji imajo urejeno repnico in jo ponujajo na
ogled. Skopali so jo pred desetimi leti in jo uredili na svoj način.
Anton Tkalec
Gradišče 53, 8259 Bizeljsko
M: 041 581 390
E: danijel.tkalec97@gmail.com
161 Izjemen pogled preko
bizeljskega gričevja na
Bizeljski grad, v ozadju
gozdnata Orlica
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Prispeli smo torej do križišča pri Petanovem križu. Leva asfaltna cesta, ki je
del Bizeljsko-sremiške vinsko turistične ceste, pelje v Pišece, desna asfaltna
pot pa v Nimnik in Gradišče. Ustavimo se pri stari hruški in si v daljavi oglejmo
Bizeljski grad, pod nami Nimnik, naravnost poslopje Blažove gorce, povsod okrog
vinograde Janeževe gorce.
Na klopci smo se oddahnili in uživali v razgledu. Pred sabo pa že vidimo naslednjo
vinsko klet, to je Blažova gorca. Ko organiziramo pohod po Vidovi poti, nas
lastniki vinske kleti Žgalin vedno povabijo na kozarček. Ta klet se nahaja malce
pred Blažovo gorco.

Blažova gorca
Na novo zgrajena vinska klet »Blažova gorca« se nahaja v osrčju bizeljskih
vinogradov. Lastnik vinske kleti je Martin Kovačič, agronom, zaposlen na
Univerzi v Mariboru, z družino. Novo zgrajen objekt nosi v sebi prejšnjo
arhitekturo. Sedanji lastnik je poimenoval svojo vinsko kmetijo po starem
očetu Blažu. S tem se želi zahvaliti svojim prednikom za njihov trud in
ljubezen do vinske trte.
»V lastnih vinogradih pridelujemo sortno grozdje vrhunske kakovosti,
brez uporabe umetnih gnojil. Trto obremenjujemo največ do 2 kg grozdja.
Le tako lahko pridelamo dozorelo in zdravo grozdje, kar je odločujoče za
sortni značaj, cvetico, sadni okus in svežino vrhunskega vina. Tudi klasična
predelava grozdja, nega in polnitev vina poteka izključno na kmetiji. Obe
kleti, tako vinska, kot buteljčna z vinoteko, sta popolnoma v zemlji, kjer
ugodni klimatski pogoji omogočajo, da so izražene vse tiste značilnosti vina,
ki jim jih je podarila narava. Od tod tudi slogan kmetije »zdravju najbolj
prijazna in naravna vina«.
Nudimo prodajo sortnih vrhunskih belih in rdečih vin rednih trgatev (suha,
polsuha) ter posebnih trgatev (sladka, jagodni izbori, ledeno vino), vinskih
letnikov od 2007 dalje: beli pinot, chardonnay, sauvignon, modra frankinja,
modri pinot, sauvignon jagodni izbor, traminec ledeno vino, traminec suhi
jagodni izbor,« so se predstavili na njihovi internetni strani.
Ponujajo tudi hrano. Po dogovoru nudijo jedi z žara in iz glinastega lonca v
oglju, pripravljenih v velikem zunanjem kaminu.
Možen je ogled vinogradov ter celotnega proizvodnega traka. Nudijo
strokovno vodene degustacije vina.
V kmečki sobi je prostora za 20 gostov, na terasi za 40, za prav toliko tudi
v vinoteki.
Z zunanje terase je čudovit razgled na prelepo bizeljsko pokrajino in njeno
vinorodno območje.
Blažova gorca se nahaja na trasi vinsko-turistične ceste.
Blažova gorca, Vidova pot 46, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 718, 02 25 15 058, M: 041 869 137
E: info@blazovagorca.com, www.blazovagorca.com
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Pri Blažovi gorci se levo navzdol odcepi pot, ki vodi v Drameljšek in naprej na
Špiček, 693 m visok vrh Orlice. Špiček je vedno bolj priljubljena izletniška točka,
katero največ Bizeljancev obišče za 1. maj v organizaciji Športnega društva. Na
vrhu hriba pred nami že vidimo cerkev sv. Vida in kaplanijo.
Ob Blaževi gorci nadaljujemo naravnost naprej po asfaltirani lokalni cesti. Kmalu
se cesta pred nami deli na dve strani. Če bi zavili desno in pot nadaljevali navzdol,
bi prišli v središče Bizeljskega.
Mi se odločimo pot nadaljevati mimo lesenega razpela na levi strani. Nekaj
korakov proč od lesenega križa, znamenja, ki je bil kažipot na nekdaj zelo živi
romarski poti na Svete gore, boste zagledali lesen hram. Majhen hram s tablo na
kateri je napis kraja-Bošt.
Levo se odpre pogled na Podgorje in Orlico, spodaj je Drameljšek.

Najmanjši hram na Boštu
Konec devetdesetih let je v okviru intenzivnega delovanja v Sekciji za
ohranjanje kulturne dediščine na Bizeljskem prvič prišlo do obnove hrama
in njegove strehe. Zato je bil zaslužen Vlado Balon. Dobrih deset let kasneje
je bilo zopet potrebno obnoviti slamnato streho.
Obnovo slamnate strehe je na pobudo Turističnega društva Bizeljsko
s predsednico Vesno Kunej in prijazno pomočjo občine Brežice izvedel
mojster Ivan Žagar iz okolice Olimja in njegov pomočnik Toni Preskar, ki
je sicer zaposlen v Javnem zavodu Kozjanski park. Z mrežo je streho prekril
Tonček Gregl zaradi zaščite pred ptiči.

Vinski hram
Vinski hram je izjemno pomemben objekt v prostoru bizeljske krajine.
Poudariti moramo njegov pomen v proizvodnem, gospodarskem življenju
regije in seveda v čisto osebnih zgodbah ljudi in vsake družine na Bizeljskem.
Zato je prav, da si pogledamo zapis, ki ga je naredila Marija Sušnik pod
naslovom vinski hram v svoji prvi knjigi: »Naj bo domačin ali priseljenec na
Bizeljskem, če moški nima vinograda in svojega hrama, v očeh domačinov
ne pomeni ničesar. Lahko ima posestvo, veliko živine, vikend na morju ali
najnovejši avto, za prestiž je vse to premalo. Prostor za shranjevanje vina
bi lahko imenovali shramba ali klet, kot na primer za žito žitnica. Za sveto
mesto je ime hram – tempelj komaj dovolj dobro. Četudi je prostor za
shranjevanje vina v sklopu stanovanjske hiše ali gospodarskega poslopja, je
vedno bil hram. To je posvečen kraj.
Hram je stvar ne toliko potrebe kot prestiža, to je kraj, kamor se gospodar
umakne pred vsakdanjostjo, obvez do otrok in družine. Ženo ima končno
tudi za to, da se ukvarja po njegovem mnenju z manj pomembnimi stvarmi.
Stanovanjski prostori so navadno na tretjem mestu, kajti drugi pomembni
prostor je štalca.
Vinski hram pa je čaščen daleč pred vsem drugim, kar je na zunaj lepo vidno
še iz časa, ko so se brune na roko tesale s cimeroko. Na nobenem poslopju
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niso bila tesarska dela opravljena kvalitetnejše. Vhod so krasila najlepše
izdelana sončna vrata z vklesano letnico izdelave na tramu, ki je bil vedno
okrašen z ornamenti. Tudi ostrešek ali pročelje je bilo z okraski usklajeno
z ostalimi zunanjimi deli. Linice, ki naj bi predstavljale okna, so bile komaj
tako velike, da je v notranjost poniknilo malo svetlobe, toplota pa tako ni
bila zaželena, zato je bila spredaj vedno brajda, navadno je to bila otela.
Na mogočni, iz železa kovan ključ, ki ga je lastnik nosil za pasom, je bilo
usmerjenih veliko zavistnih pogledov. Lastniki skromnejših hramov so
si radi dali izdelovati večje ključavnice in še lepše kovane ključe zaradi
»bahanja« pred tujci. Ključavnica je morala imeti poseben zven, kot lepo
ubrana melodija.
Kaj je lahko lepšega kot posedati s svojimi prijatelji in znanci v svojem
hramčku na gričku in točiti s svojimi žulji pridelano žlahtno kapljico.
Pravi gospodar je, kdor lahko druge povabi v svoj hram. Vse ostalo se
potem odvija po ustaljeni navadi. Vsak hvali svojo kapljico. Velikost hrama
ni toliko pomembna, ključ je tisti, ki dela gospodarja, kvaliteta pridelka je
tista, ki rangira gospodarja.«
169 Najmanjši hram na Boštu
170 Tradicionalen vinski hram
171 V neposredni bližini cerkve sv.
Duha se nahaja lepo ohranjen vinski
hram, ki s svojimi stavbnimi detajli
priča o tradicionalni dejavnosti teh
krajev. Detajl ključavnice – zelen list
trte izdelan iz kovine.
172 Še en detajl ključavnice v obliki
srca, na vratih lesenega vinskega
hrama, nedaleč od cerkve sv. Duha
v Vitni vasi.
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Pot se rahlo vzpenja in pred nami je kot na dlani cerkev svetega Vida, naš cilj. Na
poti nas spremljajo usmerjevalne tablice, zato na križpotju krenemo desno. Pot
se nadaljuje med različnimi avtohtonimi grmi, kot je maklen, šipek, kovačnik,
rdeči dren, navadna trdoleska. Po nekaj deset metrih se zopet odpre pogled na
vinograde in na desni strani se nahaja tako imenovano »Opatično«. To je bilo
nekdaj zgledno obdelano vinogradniško posestvo v lasti opatic, nun iz Hrvaške.
Danes to posestvo obdelujejo družina Kelhar-Kostevc. Pogled še dalje v dolino
nas popelje vse do osrčja naselja Bizeljsko s cerkvijo sv. Lovrenca. Ob poti boste
opazili hram na levi strani in vinski hram na desni strani, pot se malce vzpenja in
po dobrih dvajsetih metrih boste opazili na levi stran usmerjevalno tablico, ki vas
bo popeljala do cerkve sv. Vida.

Cerkev sv. Vida
Cerkev sv. Vida s svojo arhitekturo poudarja Janežev vrh sredi bizeljskih
gorc. Če se ob cerkvi ozremo naokoli nam točka nudi izjemen razgled. Mag.
Robert Peskar je cerkev takole označil: »Med ambientalno pomembnejše
sodi cerkev sv. Vida na Janeževi Gorci, ki se kot kraj (Janesberg) omenja
že leta 1403.« Cerkev je bila verjetno zgrajena v 17. stoletju. Zvonik je bil
prizidan kasneje. Na portalu najdemo letnico 1738, ki pa verjetno govori o
prenovi. Gre za preprosto stavbo. Ladja in tradicionalno tristrano zaključeni
prezbiterij sta banjasto obokana. Krepko izraženi pilastri, ki so skupaj s
sosvodnicami nosilci oboka, oblikujejo v ladji niše.
V cerkvi se vaščani zberejo pri maši dvakrat na leto: junija na Vidovo nedeljo
in avgusta ob godu sv. Roka, saj je stranski oltar posvečen sv. Roku.

173 Sv. Vid v krajini
174 Figa in cerkveno poslopje
175 Kovačnik
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Ob cerkvi boste videli tudi manjšo stavbo, ki je bila nekdaj kaplanija, danes je
obnovljena stavba namenjena obiskovalcem in faranom, ob njihovih obiskih
tega svetega kraja.

Stara obnovljena kaplanija
Pod cerkvico sv. Vida že več kot stoletje stoji hišica, ki je nekoč služila
občasnemu prebivanju duhovnikov in kaplanov. Tako se je hišice oprijel
naziv »kaplanija«. Do nedavnega je bila opuščena in v slabem stanju.
Župnik Vlado Leskovar je pričel z obnovo kaplanije leta 2003. Pri obnovi
so prostovoljno sodelovali tudi okoliški prebivalci. Leta 2004 so obnovili
fasado kaplanije in zgornje prostore. Domačini, ki so pri obnovi navdušeno
sodelovali, predvsem sestre Martini - Vida, Brigita, Polona, so za urejanje
notranjih prostorov darovali številne eksponate. Tako so s skupnimi močmi
v zgornjih prostorih kaplanije uredili manjšo zbirko, s katero so pričarali
vzdušje o življenju v minulih stoletjih. V spodnjem delu zgradbe so uredili
t.i. »kaplanovo klet«, kjer je razstavljena kletarska oprema. Leta 2005 je bila
prvič opremljena tudi črna kuhinja, ki je ohranila nekdanjo podobo.
19. junija 2005 je bila kaplanija uradno odprta za obiskovalce. Blagoslov
hišice sta ob navzočnosti številnih obiskovalcev opravila kanonik g. Janez
Lesnika in župnik g. Vlado Leskovar.
Vsako leto se žene iz bližnje okolice že tradicionalno zberejo na soboto pred
Vidovo nedeljo in skupaj okrasijo cerkev (slikano leta 2005). Za skrbno in
navdihujočo okrasitev cerkve uporabljajo cvetje z domačih vrtov in seveda
češnje. Venci iz češenj, šopki iz češenj so sedaj že nekaj let tradicionalna
okrasitev oltarja in cerkve na ta cerkveni in vaški praznik v mesecu juniju.
Domačini želijo vsako leto hišici dodati nekaj novega. Leta 2006 so na
pobudo Brigite Heberle postavili poseben kozolček, v katerega so se naselile
številne žuželke. Tega kozolčka se je oprijelo ime »žuželnjak«. Naslednje
leto so dodali še dodatne hišice za divje čebele in druge žuželke ter ogradili
kompost z bekovno. Bekovna je nekoč rasla pri vsaki hiši.
Na Vidovo nedeljo v kaplanovi kleti pogostijo obiskovalce ter prodajajo
domačo pijačo, vloženo sadje ter spominke.
Aktivni člani Turističnega društva Bizeljsko so leta 2005, v sodelovanju z
Javnim zavodom Kozjanski park začeli z obujanjem pešpoti na območju
Bizeljskega. Tako so v letu 2006 traso pešpoti od Parkljevca do sv. Vida
označili z usmerjevalnimi tablicami in na Vidovo nedeljo organizirali prvi
pohod po tej poti. Otvoritve omenjene pešpoti so se udeležili številni
pohodniki ter se pridružili vaškemu prazniku ob cerkvi sv. Vida, kjer je
potekala že tradicionalna maša in kulturni program na prostem pod hrastom.
V letu 2010 so prebivalci ob Vidovi poti prav tako s pomočjo Kozjanskega
parka postavili štiri klopi za posedanje in posadili dvajset dreves češenj.
Leta 2010 je Nataša Šekoranja fotografirala motive na Vidovi poti v vseh
letnih časih in zabeležila tudi vse sakralne objekte ob poti. Omenjene motive
je predstavila na razstavi v kaplaniji.
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Brigita Heberle in njeni sestri Polona in Vida so navdušene častilke cvetja
in pomembna gonilna sila v vsej tej zgodbi urejanja cerkve in kaplanije.
Brigita je pripravila razstavo Simbolika rastlin v krščanstvu, ki je na ogled v
cerkveni ladji.
Okolico kaplanije krasi bogat zeliščni vrt. Suha zelišča odišavljajo črno
kuhinjo kaplanije.
176
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180

176, 177 Praznično okrašen oltar in vhod
v cerkev
178 Zelišča
179 Blagoslovljena voda s cvetjem
180 Notranjost kaplanije
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Droben vrtni detajl ob prenovljeni kaplaniji je zeliščni vrt, za katerega skrbijo
okoliške ženske na pobudo sester Martini.

Zeliščni vrt ob nekdanji kaplaniji
Kmečki vrtovi so bili od nekdaj del aktivnega podeželskega življenja. Tako
so tudi zelišča spremljala vsakdanje in praznično življenje ljudi.
Pred nekaj leti sem zasledila zanimiv članek Aleksandra Šiftarja o kmečkih
vrtovih in uredbi Karla Velikega, ki pravi takole: »Od razglasitve leta 812
pa do zemljiške odveze, ki je v slovenskih deželah obveljala leta 1848, je
uredba Karla Velikega o kmetijah Capitulare de villis urejala življenje na
kmetih v srednji in zahodni Evropi. Uredba je bila izdana z namenom
izboljšati prehrano kmečkega prebivalstva. Kmečki živelj je bil v tistem času
v veliki večini, saj so bila mesta zelo majhna. Večinoma so imela le nekaj sto
prebivalcev, redka več; računajo, da je v tedanjem Parizu živelo okoli 5000
ljudi.
Izvajanje uredbe so po vsej širni državi nadzorovali posebni nadzorniki
in ostro kaznovali tiste, ki se je niso držali. Dajanje nasvetov in navodil,
kako se naj dela, je bila naloga benediktincev. Ti so imeli največ izkušenj
z vrtovi. Bili so red menihov, ki je delal – živeli so po načelu moli in delaj.
Prav benediktinci so ohranili veliko uporabnega znanja iz rimskih časov. V
samostanih so imeli vrtove, katerih zasnova je izvirala iz starega veka, in to
obliko so iz samostanov prenesli v kmečke vrtove. Ti so to obliko obdržali
do današnjih dni.
Vrt je bil pomemben sestavni del kmečkega doma. Bil je izredno skromen, v
njem so bili uporabljeni le materiali, ki so bili na razpolago v bližnji okolici.
Domneva se, da je vsakemu domu pripadal majhen košček zemlje, ki so ga
domači obdelovali po svojih potrebah. Ta krpica zemlje ni bila namenjena
samo pridelovanju zelenjave. Iz popisa rastlin v uredbi vidimo, da so sadili
tudi dišavnice in zdravilna zelišča. Vrt je bil zato priročna lekarna, pa tudi vir
potrebščin za negovanje šeg in običajev.«
Tudi zeliščni vrt ob kaplaniji vsebuje bogato zbirko rastlin. S pozornim
ogledom boste lahko videli naslednja zelišča: bazilika, beli vratič, beluš,
boreč, brin, buča, čebula, česen, črni bezeg, črnika (peharčki), dišeči vratič,
drobnjak, fižol, gabez, gorčica, hermelika, hren, izop, janež, kamilica,
kapucinka, kislica, koper, koriander, kovačnik, krebuljica, kumina, lovor,
lučnik, luštrek, mačica, madronščica, majaron, mak, materina dušica, melisa,
meta, nagelj, narcisa, navadni komarček, netresk, ognjič, ohrovt, origano,
paprika, paradižnik, pastinak, pehtran, pelin, perunika, peteršilj, plahtica,
pušpan, rman, roženkravt, rožlin, rožmarin, rudbekija, sivka, slez, smilj,
sončnica, šalotka, šatraj, timijan, vijolica, vinska rutica, vinska trta, volčje
jabolko, vrtnica, zelena, zelje, zimzelen, žajbelj, žametnica.
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Glede na to, da je pelin precej povezan z vinom in navadami teh krajev, sem
izbrala opis te rastline.

Pelin, Artemisia absinthum
»Pelin je trajnica s čvrstimi pokončnimi stebli, listi, pokritimi s finimi
srebrnimi dlačicami, in z drobnimi rumenkastimi cvetovi. Uporabljajo se
sveže zmečkani listi, namočeni v vino. Posušeni listi se namakajo v žganje,
vsebujejo eterično olje. Je grenivka, ki razkužuje in vzpodbuja izločanje in
delovanje želodca.
Kakor spovednik, ki odpušča grehe in služi za dušo, tako mora biti tudi
pelin vedno v bližini vinske kleti ali hrama, da skrbi za zdravje.
Uporaba: 9 dcl žganja, 1 vejica suhega pelina, 1 dcl medu pustimo 30 dni na
soncu; uravnava prebavo in odpravlja želodčne motnje,« je zapisala Marija
Sušnik, zbirateljica starih predmetov in starih znanj.
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181 Zelišča označena z imeni
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Od sv. Vida se lahko nato spustimo navzdol po isti poti do izhodiščne točke, kjer
smo pustili prevozno sredstvo.
Morda ste se odločili, da nadaljujete pohod proti Vrhovnicam in Svetim goram
nad Bistrico ob Sotli. Tam si lahko ogledate starodavno romarsko središče s
petimi svetišči, na izjemni krajinski legi. /Od Svetih gor se lahko spustimo po cesti
mimo izvira Bosa noga in pridemo do glavne ceste Bizeljsko-Bistrica ob Sotli. Če
jo prečkamo, smo že na kraku »Grajske poti«./ Pot do Svetih gor pa vas pelje
mimo domačije Kelhar in njihove vinske kleti Keltis. Starodavna domačija ima do
danes ohranjeno obliko celka, kar je v teh krajih kar redkost. Vidite jo že s ceste
nedaleč od Vidove cerkve. Ko zavijete na cesto proti Svetim goram, boste kaj
kmalu opazili Slomškovo kapelico in ob njej tablo, pri kateri zavijete desno in se
tako napotite proti butični vinski kleti Keltis.

Keltis
Kmetija se nahaja severozahodno od cerkve sv. Vida, na nadmorski višini
36o metrov. Zaselek se imenuje Vrhovnice. Po drugi svetovni vojni sta
opustošeno kmetijo obnovila zakonca Ivan in Elizabeta Kelhar. Proti
koncu osemdesetih je kmetijo prevzel sin Marjan Kelhar in se poročil z
Ano. V devetdesetih letih sta se jima rodila sinova Luka in Miha, ki imata
danes že pomembno vlogo pri vseh opravilih na kmetiji. Temelj njihovega
ustvarjanja je družina, saj večino del v vinogradu opravijo z lastnimi rokami.
Njihovi predniki so tukaj ustvarjali že leta 1776. Takrat so posekali približno
17 mogočnih hrastov, iz katerih so stesali bruna za vinski hram. Ta vinski
hram je danes eden največjih na Spodnjem Štajerskem. Njegova podoba je
razpoznavni znak kmetije. Njihova vina so odraz specifičnega bizeljskega
rastišča. Sestava tal zajema lapor, peščenjak s kremenčastim vezivom, glino,
litavski apnenec ter apnenec z nanosom roženca. Večina njihovih vin je
sortna, ohranjanje primarne arome je zelo pomembno. V zadnjih letih so v
klet ponovno vpeljali uporabo lesene posode in z njo nadgradili njihov stil.
Vseeno pa se zavedajo, da vino izhaja iz vinograda, zato tam opravijo večino
dela. V vinogradih gojijo večino svetovnih sort, vendar pa njihova vina niso
globalna. Rezerve v pridelavi so še v starosti vinogradov in podaljšanih
maceracijah.
Njihovi vinogradi se razprostirajo na južnih in jugozahodnih legah, pa tudi
na severnih pobočjih. Zahodni vetrovi, ki pihajo z bližnje Orlice, skrbijo za
prevetrenost in so naravni zaveznik v borbi proti boleznim.
Že štiri leta se poglobljeno ukvarjajo z novo zgodbo in to so oranžna vina.
Zadnji dve leti se z oranžnimi vini predstavljajo v avstrijski prestolnici na
Dunaju in tudi v Izoli. To so posebna naravna vina. Škropijo čim manj,
ponavadi samo do 4. avgusta. Vina so brez glivic in brez žvepla.
Imajo tri tipe vin, sivi pinot, traminec in cuveé extreme. Ta zadnji je
posebnost, v katerem se nahaja pet sort: chardonnay, traminec, sivi pinot,
renski rizling, muškatov otonel za aromo. Marjan Kelhar pravi, da take
kombinacije ni nikjer in z navdušenjem pripoveduje o tej novosti, s katero
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se ukvarja, o novi kulturi, ki se začenja tudi na njegovi domačiji.
So del vinske ceste.
Za goste svoje domačije pripravljajo prvenstveno degustacije. Imajo prostor
za dvajset ljudi, tako zunaj na terasi kot v zgledno urejeni kleti. Goste
sprejemajo po naročilu.
Družina Kelhar ohranja starodavno domačijo. Celo kmetijo urejajo z veliko
ljubezni, z veliko znanja in posluha. Korak po koraku. To je zgodba dveh
generacij.
Marjan Kelhar
Vrhovnica 5, 8259 Bizeljsko
T: 07 45 20 060
G: 031 807 862
E: keltis@siol.net
www.keltis.eu
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V primeru, da se želite vrniti v dolino, v središče naselja Bizeljsko, lahko izberete
lokalno cesto in nadaljujete pot mimo mogočnega hrasta in Oskarjeve hiše –
domačije Ilc ter se spustite med vinogradi navzdol. Pol ure hoje in ste v dolini.

Oskarjevo
Domačija Ilc. Na domačiji Oskarjevo občasno živijo družina Aleša Ilca
in njegova sestra Jelka Sikošek z možem Jožetom. Posestvo in kmetijo
je prevzel sin Aleša Ilca Gregor, ki je po izobrazbi kemik in sicer doktor
znanosti in se je odločil, da bo začel kmetovati.
»Posestvo Oskarjevo je 1892 kupil Josef Černelč, veleposestnik in veletrgovec
iz Sv. Petra pod Sv. Gorami, danes Bistrica ob Sotli. Posestvo je imelo in
ima še danes okoli 5 ha vinogradov. Posestvo se nahaja v Janeževi gorci,
ki sodi med 10% najboljših vinogradniških leg na svetu. Po smrti Josefa
je posestvo podedoval njegov sin Oskar Černelč, ki je do pričetka druge
svetovne vojne opravljal direktorske posle v Dravsko banovinski banki v
Celju. Z družino je bil spomladi 1941 izseljen v Srbijo, s posestvom pa je
upravljal nemški oskrbnik. Oskar Černelč je jeseni 1944 umrl v izgnanstvu
v Srbiji. Po vrnitvi v Slovenijo je posestvo prevzela njegova žena Zdenka
Černelč, ki je prestala vso povojno kmetijsko politiko od kolektivizacije,
obdelovalnih zadrug do komasacije in nacionalizacije. Po njeni smrti je
ostanek posestva prevzel Aleš Ilc in z velikimi napori njegove sestre Jelke
Sikošek je bilo posestvo v zgodnjih 2000. letih vrnjeno prvotnim lastnikom.
Posestvo je bilo zapuščeno in potrebno je bilo pričeti z obnovo preko 3,5
ha ter usposobiti star nasad modre frankinje, ki daje vrhunska vina starih
trt. Sledila je še obnova kleti z najsodobnejšo opremo in ponovno osvajanje
trga, v katero sodi tudi odpiranje vinoteke v Celju, na katerega so kot Celjani
navezani. Brez pomoči celotne družine tega zaostanka nikoli ne bi uspeli
nadoknaditi. Posestvo sedaj nastopa pod blagovno znamko Oskarjevo
Aleš Ilc in sinovi. Od trsnega izbora gojijo rdeče sorte (modra frankinja,
modri pinot, syrah in cabernet sauvignon) ter bele sorte (rumeni muškat,
muškat otonel, traminec, laški rizling, renski rizling, sauvignon in sivi pinot).
Pridelujejo vrhunska vina, kar ni samo njihova ocena ampak uradne ocenitve
in priznanja. Usmerjajo se k pridelavi aromatičnih suhih vin s krepkim
telesom in s sadnimi priokusi ter z nekoliko višjimi odstotki alkohola, kot
je sedanja moda. Tako želijo doseči polno bogastvo vina z dolgimi pookusi
in sposobnost hranjenja za daljše obdobje. To jim omogoča vrhunska lega
njihovih vinogradov in vrhunska tehnologija,« so opisali Oskarjevo njihovi
lastniki.
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Na domačiji stoji še zgledno obnovljena hiša z razgledno verando, ki je bila
postavljena leta 1903. In ob hiši vrt. Sestra Jelka se je odločila za oblikovanje
nove podobe vrta, odločila se je za vrtnice in sadje. Prenove vrta se je lotila
sistematično. Nadaljuje tradicijo svoje mame in babice. Na vrtu imajo
ohranjeno še eno najstarejših čajevk z imenom la France. Na njihovem vrtu
raste in cveti že dobrih osemdeset let.
Kjer uspeva vinska trta, tam dobro uspevajo tudi vrtnice in sadno drevje.
»Vrtnice in sadno drevje imajo pri hiši staro domovinsko pravico, saj so že
predniki zasadili okrog hiše veliko sadnega drevja in vrtnic.
Vrt na Oskarjevem je nastal v letih 2010 do 2012, dokončno pa je bil
oblikovan leta 2013. Že v letu 2010 so bile približno na četrtini parcele
posajene prve češnje in marelice. Leta 2011, po katastrofalni toči, je bil
opuščen nekaj desetletij star vinograd in parcela je bila urejena na novo.
Posajeno je bilo več vrst češenj in marelic, jablan in ringlojev, jedilno grozdje
in maline.
Urejen je bil zelenjavni vrt in okoli parcele špalir vrtnic. Špalir ščiti notranjost
vrta pred vetrom in bogati okolico s čudovito lepoto cvetja. V špalirju je
višja ograja za oporo, nižja pa za zaščito pred srnami. Srne so namreč velike
ljubiteljice vrtnic, najbolj jim gredo v slast popki najbolj dišečih. Vsaka
vrtnica je opremljena z ustrezno oznako, torej razred, ki mu pripada, ime
vrtnice, kdo jo je vzgojil, leto zasaditve in dobavitelj.
Pri izboru sort so prevladovali različni kriteriji – od tega, koliko pocvitajo po
glavnem cvetenju, kakšna je njihova rast in končno, kakšen je njihov vonj.
Na delu špalirja, kjer je najbolj vetrovno, so posajene vrtnice plezalke, to so
vrtnice izjemno robustne rasti, večinoma cvetijo samo enkrat v letu, vendar
takrat dolgo in v celih slapovih. Na vhodu v vrt rastejo najbolj dišeče, stare
sorte - damaščanke, portlandke in burbonke – z močnim, tipičnim rožnim
vonjem. Vrtnice najbolj intenzivno cvetijo v drugi polovici maja, večina jih
pocvita vse leto do mraza.
Največ vrtnic je bilo kupljenih pri priznanih vrtničarjih v Nemčiji, Srbiji in
Franciji,« je predstavila svoj vrt vrtnic Jelka Sikošek.
Drevored češenj, ki so ga posadili je namenjen krajanom, romarjem. Aleš
Ilc je močno povezan s krajani, na Vidovo nedeljo tradicionalno ponudi
romarjem svoje vino.
202 Rožni vrt in v ozadju Sv. Vid
Potovanje po Vidovi poti smo tako zaključili. Kot zanimivost naj še zapišemo, da v
Krajevnem leksikonu dravske banovine, ki je izšel leta 1937, lahko razberemo, da
se je območje, ki smo ga opisovali kot del Vidove poti, imenovalo Gornja Sušica.
Nekateri starejši Bizeljanci še vedno tako kličejo ta predel.
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GRAJSKA POT
Tradicionalni pohod tretjo nedeljo v mesecu oktobru

LEGENDA
1 Informativna tabla
2 Cerkev sv. Lovrenca
3 “Slavikova” kapelica
4 Vinogradništvo Balon
5 Pekarna Ajda
6 Vinotoč Kovačič
7 Klet Babič
8 Premelč Puhpinter
9 Cerkev sv. Antona
10 Vinotoč Malus
11 Spominska plošča A. Smehu
12 Kupce
13 Vinska klet Blažinčič
14 Trojno mesto
15 Cerkev sv. Magdalene
16 Nekdanja šola Orešje
17 Freihof

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Vinski hram Berkovič
Vlka pečina
Bizeljski grad
Ajdovska baba
Sv. Marjeta
Črna kapela
Klakočar - Wisell
Lipa
Apnenca
Pri zelenem gozdičku
Vinska klet Pinterič
Gostilna Šekoranja
Okrepčevalnica Prinela
Tolovajski graben
Lovska koča
Lusthaus
Šepetavc - Slavik
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Pešpot med središčem naselja Bizeljsko in gradom Bizeljsko smo poimenovali
Grajska pot. Kot že ime pove, nas bo naša pot popeljala do Bizeljskega gradu.
Na pot krenemo iz središča Bizeljskega na Kumrovški cesti, kjer je informativna
tabla.
Grajsko pot začnemo pred stavbo Krajevne skupnosti. (glej stran 161)
Prav je, da se v lokalnem središču pomudimo malce več časa. Tukaj je namreč
sedež krajevne skupnosti, osnovna šola, zdravstveni dom z lekarno, cerkev,
trgovine, gostilna, pošta, vrtec, zadružni dom.

Bizeljsko
Najprej si poglejmo nekaj drobnih zgodovinskih podatkov:
»Za Bizeljsko so prvi dokazi poseljenosti rimske najdbe. Prve pisane vesti
o Slovencih ob Sotli začno teči šele z 11. stoletjem. Nemci so konec 10.
stoletja spodili Ogre iz naših krajev in vzpostavili na Sotli mejo med svojim
cesarstvom oziroma njegovo Savinjsko krajino in hrvaško kraljevino. Cesar
Henrik II. je 1016 podelil savinjskemu krajišniku Viljemu v last posest med
Savo, Savinjo in Sotlo. Njegova vdova grofica Ema je to posest darovala leta
1043 samostanu v Krki na Koroškem in od njega jih je prevzela 1072 nova
krška škofija. … Ob zatonu 11. stoletja so začeli krški škofje ob Sotli mejiti
na novega neprijetnega soseda, na ogrskega kralja. Nemški cesar, kranjskosavinjski krajišnik oziroma njegov namestnik in krški škof so morali z vnemo
vzpostavljati ob Sotli obrambo pred Ogri. Za dobrega zaveznika se je izkazal
salzburški nadškof oziroma njegovi ljudje v Brestanici, ki so iztrgali ogrski
kroni brežiški kot in tudi tu prestavili mejo nemškega cesarstva na Sotlo.
Krško zemljo so zavarovali še z novimi gradovi: Rogatec (1130), Kunšperk
(1167), Planina (1190), Kozje (1197), Podčetrtek (1209) in Podsreda (1213).
Skrajni jug krške obsotelske pokrajine je zavaroval grad Bizelj (Vizel),» je
podal zgodovinske podatke za te bizeljske kraje Jože Koropec.
»V 14. stol. so zaradi gospodarske krize nastale številne pustote in
opustele vasi. Leta 1515 in 1573 sta območje zajela dva velika kmečka
upora. Prebivalstvo je trpelo tudi zaradi stalnih turških vpadov. Z odpravo
podložništva 1848 se je področje Bizeljskega v upravnem in gospodarskem
oziru vse bolj povezovalo z Brežicami. Širiti se začne tudi gospodarska
povezava s hrvaškim Zagorjem (Kostevc, 1976),« je zapisala Nataša
Šekoranja Špiler.
Še nekaj iz zgodovine:
Tu je od 1825-1827 kaplanoval Anton Martin Slomšek. Od tod sta doma:
Avgust Remec (1876-1920), glasbeni delavec, skladatelj in pevovodja na
Hrvaškem; Anton Smeh (1898-1953), filmski snemalec in režiser.
»Bizeljsko je znano iz dobe znamenitih slovenskih taborov med svetovno
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vojno. Tu se je vršil po žalskem taboru 12. maja 1917 velik slovensko
hrvaški tabor, na katerem je 6000 zbranih Slovencev in Hrvatov zahtevalo
samostojno jugoslovansko državo,« preberemo v Krajevnem leksikonu
dravske Banovine.
Med 2. svetovno vojno so Nemci domačine izselili, nakar so se tu nastanili
večidel Besarabci. V prvi pol. 1942 je bil organiziran odbor OF. Na
pokopališču je postavljen spomenik 18 padlim borcem in žrtvam nacizma iz
krajevne skupnosti Bizeljsko.
Zanimivi so tudi podatki iz Krajevnega leksikona ljudske republike Slovenije,
izšel 1954:
»Občina Bizeljsko s sedežem v Zgornji Sušici je spadala v okraj Krško.
Površina: 3068 ha, prebivalcev 3157, od tega 1518 moških in 1639 žensk v
721 gospodinjstvih in 613 hišah.
Delavcev in nameščencev je 20,20%, kmetov 75,50%, drugih 4,30%.
Tri osnovne šole: v Bizeljskem, Orešju in Stari vasi, nižja gimnazija na
Bizeljskem. Pošti: Bizeljsko in Stara vas ob Sotli.«
Če opazujemo podatke o številu prebivalstva med letoma 1953 in 1991,
lahko opazimo, da se je število prebivalcev zmanjšalo za 38%. Značilno
je bilo množično izseljevanje mladih s podeželja v mesta. Leta 1961 se je
s kmetijstvom ukvarjalo 66% prebivalcev, leta 1991 pa le še 24%, v tem
obdobju torej zasledimo močno deagrarizacijo.

Naselje in pokrajina Bizeljsko
Obravnavano območje, ki sovpada z mejami KS Bizeljsko, je sklenjeno
podeželsko območje v vzhodni Sloveniji. Obsega ozemlje med reko Sotlo
na vzhodu, potokom Dramlja na jugu in zahodu ter vrhovi in slemeni
Orliškega hribovja na severu.
Danes imenujemo Bizeljsko naselje, ki je bilo nekdaj razdeljeno v dve
samostojni vasi: Spodnja Sušica in Zgornja Sušica. Zato so in še vedno ta
kraj pogovorno imenujejo tudi Sušica. Sedanji kraj zajema na vzhodu še
nizki Cerkveni breg (201m) s cerkvijo sv. Lovrenca, ki je bil prej priključen v
bližnjo Bračno vas. Skozi kraj poteka cesta Brežice – Bistrica ob Sotli, od nje
se tu odcepi pomembna cesta čez Sotlo v Klanjec na Hrvaško. Samo naselje
Bizeljsko se nahaja na nadmorski višini 172 m.
Hkrati je Bizeljsko ime pokrajine, ki na jugu meji na KS Kapele, na vzhodu
sega do državne meje ob Sotli, na zahodu ga deli potok Dramlja od KS
Pišece, proti severu meji na Občino Bistrica ob Sotli in tako sega na vzhodne
izrastke Orlice. Tu se najbolj izrazito dviga gora Špiček, ki je Bizeljancem
zanesljiv vremenski prerok in predstavlja izrazito naravno pregrado. Pravijo,
da če se je megla vlekla po hribu je to zagotovo napovedalo dež. Ljudsko
izročilo pravi o tej gori, da je votla in polna vode, ki bo nekoč pridrla in
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poplavila ves kraj. Kontrast tej gori je valovito gričevje, ki prevladuje v
bizeljski pokrajini in katero dopolnjuje in bogati ozek ravninski pas ob Sotli.
Razen Dramlje in Sušičkega potoka so ostale vode sami neznatni potočki. V
Krajevnem leksikonu dravske banovine (izšel leta 1937) zasledimo podatek,
da je bilo ob Dramlji 5 vodnih mlinov, ob Sušičkem potoku jih je bilo 8,
ob Sotli so bili mlini le na hrvaški strani. Danes ni več sledov o omenjenih
mlinih.
»Leta 2002 je gostota poselitve znašala 57,4 preb./km2, kar je precej pod
slovenskim povprečjem. Prevladujoča oblika poselitve so razložena naselja
in zaselki po gričevju. Posamezne strnjene vasi so na ravnini ob reki Sotli.
Orliško hribovje je redkeje poseljeno, saj je poselitev osredotočena le na
nekaterih samotnih kmetijah. Neposeljeni ostajajo ozki vlažni zgornji deli
dolin med griči, t.i. grabni. Središčno in obenem tudi največje naselje s 666
prebivalci leta 2002 (SURS, 2002) je naselje Bizeljsko,« je zapisala Nataša
Šekoranja Špiler.

Kmetijske panoge in gospodarjenje na Bizeljskem
Primerna tla in ne prestrme prisojne lege omogočajo, da se je območje
razvilo kot izrazito vinogradniška pokrajina. Večji del prebivalstva se
ukvarja s pridelovanjem vina. V Krajevnem leksikonu dravske banovine iz
leta 1937, so zapisali, da pridelek iz leta v leto koleba, ker je močno odvisen
od vremenskih razmer, povprečno se pridela cca 15.000 hl vina na leto, ob
izvrstni letini utegne znašati tudi 30.000 hl, ob slabi pa komaj 10.000 hl. Tam
je še zapisano: »Bizeljska vina uživajo zaradi izvrstne kakovosti upravičen
sloves. Sortirana bela vina, ki jih pridelajo povprečno še enkrat več kot
rdeča, prodajajo zlasti v Zagreb; odjemalci rdečih vin pa so gostilničarji v
Ljubljani, na Gorenjskem in v Savinjski dolini.«
Da bi primerjali stanje nekoč s stanjem danes, smo povprašali za podatke
na Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije. Milena Rožman, kmetijska
svetovalka iz KGZS Zavod Novo mesto – Izpostava Brežice ocenjuje, da
na Bizeljskem pridelajo v povprečnih letih 25 – 30.000 hl vina letno. Hkrati
nam je povedala, da slabših letnikov v smislu količine skorajda ni več, razen
v primeru naravnih nesreč (toča, pozeba). Razlaga nam, da so se takratni
slabši letniki verjetno nanašali na napad bolezni, kar danes ni več problem.
Rožmanova nam še pove, da je sedaj razmerje med belim in rdečim nekako
60% bela in 40% rdeča vina. Pravi, da je površina vinogradov danes manjša
kot pred 80 leti, so pa pridelki višji in predvsem redni, vsakoletni.
Poglavitni so vinogradi na Drenovcu, Kupcah, Janeževi Gorci in Vrhovnici.
Nekdaj je bil za Bizeljance pomemben Zagreb kot trg za prodajo številnih
kmetijskih proizvodov. Večinoma so ženske prodajale na tržnici v Zagrebu.
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Pravijo, da se je dobro prodalo. Zadnjih dvajset let se je to spremenilo, nič
več se ni trgovalo. Sedaj se komunikacija z Zagrebom zopet oživlja.
Na območju je prisotno tudi sadjarstvo, ki pa je manjšega gospodarskega
pomena. S sadjarstvom se ukvarjajo v nižjih predelih, predvsem v dolini ob
potoku Dramlja, kjer imajo nasade jablan namenjene za tržno pridelavo.
Ob domačijah boste našli še vedno stara drevesa jablan in hrušk ter sliv. Iz
domačih sliv so nekdaj izdelovali izjemne prinele (lupljene in sušene slive),
ki so jih prodajali celo v tujino. V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja
je etnologinja Ivanka Počkar temeljito raziskala to takrat že opuščeno
dejavnost. Raziskavo je zaključila na podlagi številnih informatorjev,
slikovnih in drugih arhivskih virov, z rekonstrukcijo postopka na Bizeljskem
v septembru leta 1981 ter pripravila razstavo in katalog k razstavi. Stari viri
potrjujejo, da lupljenje in predelovanje sliv v prinele sega v začetek 19. stol.
Lupljenje sliv naj bi zanesli v Soško in Vipavsko dolino Francozi okoli leta
1810. Od tam se je kasneje dejavnost razširila tudi na Bizeljsko.
Ob domačijah najdemo danes tudi vse več eksotičnih sadnih vrst kot so
fige, kivi, kaki, maroni itd. nam je zaupala Milena Rožman.
Nekdaj, vse do okoli leta 1880, so prodajali tudi potočne rake jelševce, saj
so bili potoki čisti.
Rožmanovo smo povprašali še glede drugih kmetijskih pridelav. Pravi, da
na področju poljedelstva tržno pridelujejo koruzo in krušna žita, fižol in
krompir pa za lastno porabo, ugodni so pogoji za gojenje vrtnin, katerih
nekaj malega pridelajo tudi za trg. Kmetje se ukvarjajo s poljedelstvom in
živinorejo večinoma za lastne potrebe. Vse več se seje ajda.
Rožmanova pravi: »Živinoreja: z rejo kokoši se ukvarja nekaj kmetij za lastne
potrebe, puranov ne gojijo več, na dveh kmetijah se ukvarjajo s tržno rejo
svinj in za lastno porabo na cca 100 domačijah, krave za mleko: 2 kmetiji,
krave dojilje in drobnica: cca 70 domačij, predvsem v smislu preprečevanja
zaraščanja travnatega sveta, na nekaj kmetijah zadnje čase uvajajo rejo konj.
Čebelarstvo: po mojih opažanjih izredno velika gostota panjev (pred 40timi leti 2-3 pridelovalci medu, danes preko 10 čebelarjev).«
Gozdov je malo. Najbolj je razširjena bukev. Gozdne površine na
Bizeljskem pokrivajo 1270,96 ha oz. 41% površja krajevne skupnosti
(Gozdnogospodarski načrt…, 2004). Sklenjene gozdne površine se na
Bizeljskem nahajajo na Orliškem hribovju. Gozd uspeva tudi na osojnih
straneh gričevja. Vsi gozdovi so v zasebni lasti.
Nekdaj je bila tudi na Bizeljskem cvetoča obrt lončarstvo, ki se je do leta
1937 ohranila le v vasi Orešje. Danes je lončarstvo za območje Bizeljsko
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izumrla obrt.
Glede življenja in gospodarjenja na Bizeljskem nam je Marija Sušnik
poudarila, da so ljudje tukaj verovali samo v »trsje«. Za vino so namreč dobili
več denarja. Dodala je še, da je bilo Bizeljsko na začetku 20. stoletja izredno
napredno. To je podkrepila s podatkom, da so predstavniki tovarne Singer
organizirali tečaj šivanja na Bizeljskem, ker je bilo v kraju toliko strojev,
da se jim je splačalo priti na Bizeljsko. Bogataši so namreč kupili šivalne
stroje za svoje žene in hčerke. Dodala je še, da je bila pozitivna izkušnja
izseljeništva v času druge svetovne vojne nekakšen smisel za razvoj, ki so
ga prinesli izseljenci s seboj domov iz Nemčije. Takoj so namreč sprejeli
npr. uporabo umetnega gnoja v gospodarjenju na kmetijah. Ljudje so imeli
vedno občutek za napredek, je še dodala.
Vinogradniki so se v 90-tih letih 20. stoletja usmerili v pridelavo kakovostnega
vina. Leta 1996 je bila vzpostavljena Bizeljsko-Sremiška vinska turistična
cesta. S tem se je začelo razvijanje vinogradniškega turizma.
V samem središču naselja Bizeljsko se nahajajo prostori Krajevne skupnosti
Bizeljsko (v nekdanji šolski stavbi) in tudi prostori krajevnih društev.

203

203, 204
Stavba nekdanje šole, sedaj
v njej domuje krajevna
skupnost in društva.

204
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Krajevna skupnost
Krajevna skupnost Bizeljsko meri 30,45 km2 (Škof, 1999) in je največja
izmed 20 krajevnih skupnosti v občini Brežice ter tako zavzema 11%
površine občine Brežice. Od občinskega središča je oddaljena približno 18
km. Ker Bizeljsko leži južno od Orlice, pripada statistični regiji Spodnje
Posavje.
KS Bizeljsko je obsežnejše agrarno območje okoli manjšega urbaniziranega
centralnega naselja Bizeljsko. KS Bizeljsko obsega 2006 ha (65,4%)
kmetijskih zemljišč. Med obdelovalnimi zemljišči največje površine
zavzemajo travniki (28,6%), njive (17,0%) in vinogradi (14,2%). Krajevna
skupnost Bizeljsko ima na svojem območju 172 km javnih poti, upravlja z
dvema pokopališčema in pred nekaj leti je zaključila gradnjo nove osnovne
šole, katero je sofinancirala.
V kraju delujejo društva in sicer: Turistično društvo Bizeljsko, Društvo
vinogradnikov Bizeljsko, Društvo ljubiteljev bizeljčana, Aktiv kmečkih
žena Bizeljsko, Športno društvo Bizeljsko, Društvo upokojencev Bizeljsko,
Društvo izgnancev Bizeljsko, PGD Bizeljsko, PGD Orešje, PGD Stara vas
in Lovska družina Bizeljsko. 30 let pa s svojim petjem, v kraju in izven,
srečanja bogati Moški pevski zbor, ki deluje v okviru Kulturnega društva
Bizeljsko. Tudi Ljudski pevci ohranjajo dediščino Bizeljskega.
Delovni prostori krajevne skupnosti Bizeljsko se trenutno nahajajo v
prostorih nekdanje šole, v zgradbi, ki je bila zgrajena leta 1884.
Franc Kelher je bil 10 let predsednik KS Bizeljsko. Od leta 2016 je
predsednica KS Bizeljsko Mateja Kmetič.
Krajevna skupnost šteje danes 1945 prebivalcev, ki živijo v dvanajstih vaseh:
Bizeljska vas, Bizeljsko, Brezovica, Bračna vas, Bukovje, Dramlja, Drenovec,
Gregovce, Nova vas, Stara vas, Orešje in Vitna vas.
V nekdanji šoli je poleg delovnih prostorov za potrebe krajevne skupnosti
urejena še manjša dvorana, kjer je stalna razstava bizeljskih vin in spominkov.
Dvorana pa je hkrati namenjena občasnim prireditvam, likovnim, glasbenim
idr. V stavbi imajo domicil tudi krajevna društva.
Praznik krajevne skupnosti Bizeljsko je 11. novembra. Vsako leto pripravijo
proslavo v spomin izgnancem, ki so bili izgnani na ta dan l.1941.
Krajevna skupnost Bizeljsko
Kumrovša cesta 5, 8259 Bizeljsko
T: 07 452 00 86
E: ksbizeljsko@siol.net
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Turistično društvo Bizeljsko
TD Bizeljsko deluje od leta 1968, ima okrog 80 članov in turistični
podmladek na OŠ Bizeljsko. Društvo si prizadeva za razvoj turizma v kraju,
za urejanje in varovanje okolja, raziskuje in skrbi za ekologijo področja ter za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine Bizeljskega, pa tudi za promocijo
kraja na sejmih in drugje.
V prejšnjih letih je TD Bizeljsko prirejalo vinske praznike (zdaj sodeluje
pri tem z Duštvom vinogradnikov Bizeljsko), kulinarične razstave, se 4x
uspešno predstavilo na prireditvi “Bizeljska noč v Ljubljani”, pripravilo
razstavo “Naravna in kulturna dediščina Bizeljskega”, ki je bila v letu 1999
na ogled v Zadružnem domu na Bizeljskem, leta 2000 v Narodnem muzeju
v Ljubljani, sedaj pa je kot stalna razstava na ogled v župnišču na Hribčku
pri Sv. Lovrencu na Bizeljskem. Od leta 1988 je 30 let delovala skupina za
“KRST MOŠTA”, ki je vsako leto razveseljevala goste ob Martinovem na
Bizeljskem in drugje in s tem ohranjala kulturno dediščino na pristen način.
Leta 1997 in 2008 smo s prireditvami in izdajo biltena obudili spomin na
“Razstavo grozdja in vina” v letu 1897, katero so naši predniki priredili
ob ponovnem zagonu vinogradništva v kraju, ko je vinograde prej povsem
uničila trtna uš.
Od leta 2005 so vsako leto odprli po eno bizeljsko pešpot in tako jih imajo
zdaj pet:
- POT K REPNICAM
- VIDOVA POT
- POT PO OREŠJU
- POT OB SOTLI.
- GRAJSKA POT.
Te poti v celoti povezujejo Bizeljsko. Za vsako pot enkrat letno pripravijo
tradicionalni pohod ob določenem času.
Pot k repnicam - v aprilu z jurjevanjem
Vidova pot - junija na Vidovo nedeljo
Pot po Orešju - julija na Magdalensko nedeljo
Pot ob Sotli - v avgustu - s spustom s parnicami po Sotli
Grajska pot - v oktobru - s kostanjevim piknikom na gradu.
V skladu z danimi možnostmi in z zagnanim ljubiteljskim delom, izdajajo
zloženke, knjižice, biltene in se trudijo predstavljati danosti kraja na sejmih
in v kraju, vse v želji po večji prepoznavnosti Bizeljskega ter ohranjanju
naravne in kulturne dediščine Bizeljskega.
Od leta 2006 vsako leto sodelujejo na Dnevih evropske kulturne dediščine
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ki želijo odkrivati manj znane objekte in dediščino v kraju. DEKD prireja
vsako leto v septembru Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz
Ljubljane.
Trenutno je predsednica Mateja Kmetič, podpredsednica Vesna Kunej.
Društvo je 10 let uspešno vodil Janez Istenič, pa eno leto Doroteja Lipej, 13
let Vesna Kunej, še prej pa Rok Kržan.
Turistično društvo Bizeljsko, Bizeljska c. 47, 8259 Bizeljsko
M: 041 970 215
E: td.bizeljsko@gmail.com
Turistični vodnici:
Lidija Poteko 031 832 301

205
206

207
205, 206 Utrinki iz odprtja razstave
Drevesa Bizeljskega
207 Mateja Kmetič, predsednica TD
Bizeljsko in predsednica KS Bizeljsko
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Vesna Kunej
Se je predstavila takole:
»Vesna Kunej (rojena Cegnar), po domače Pečnikova Vesna, rojena leta
1949 v Brežicah. Do petega leta sem živela v Rakičanu pri Murski Soboti,
kasneje na Bizeljskem (4 leta osnovne šole), pa 8 let v Celju, eno leto
študijrala umetnostno zgodovino v Zagrebu, nato v Ljubljani končala študij
živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti, potem pa živela še v Brestanici
in zdaj spet na ljubljenem Bizeljskem, kjer z družino obdelujemo vinograd v
Janeževi gorci, s 5000 trsi. Tu sem preživljala vse svoje počitnice in Bizeljsko
»nosila« povsod v srcu s seboj.
V Turistično društvo Bizeljsko sem se aktivno vključila v letu 1988 in v njem
delujem še danes. Sprva sem skrbela za promocijo društva (izdaja brošur,
biltenov, zloženk) in za dekoracijo dvorane ob prireditvah, z veseljem pa
sem pomagala na vseh področjih delovanja društva (od strežbe na veselicah,
peke peciva in udeležbe na sejmih skupaj z Martinom Najgerjem – našim
Tinčkom). Vmes sem društvo vodila dolgih 13 let. Aktivno sem v delo
društva vključila tudi moža Hermana in svoja otroka Nežo in Ano, počasi so
z mano že vnuki, ki zelo radi gredo v naš Zadružni dom, kjer jih navdušuje
dvorana z odrom.
Za društvo mi tudi danes, ko še vedno bdim nad izdajo zloženk in ostalega
gradiva (v sodelovanju s Kozjanskim parkom – predvsem Vesno Zakonjšek)
ni težko postoriti kar je pač potrebno, saj mi je lepo ob druženju z ostalimi
zvestimi člani društva in še lepše ob uspehih društva, ki jih je bilo v minulih
letih kar nekaj. Še vedno na startu tradicionalnih pohodov po naših pešpoteh
poskrbim za vsaj tri vrste zdravilnega “šnopčka”.
Moja velika želja je, da bi v kraju uspeli vzpostaviti TIC in da bi s skupnimi
močmi obnovili naš Zadružni dom.
Hiša, Bizeljska cesta 92, Bizeljsko
(lastnik Vesna Kunej – podedovala l. 1981 – po teti Miri Pečnik)
Starost hiše ni točno znana, je pa gotovo stara blizu 300 let. Prvotno je bila
manjša in je bila dvakrat dozidana, kar se tudi vidi. Je podkletena in ima še
podstrešje. Hiša je zgrajena v baročnem slogu.
Kupil jo je moj praded Josip Pečnik (1845-1928) ko je prišel sem s
Hrvaške, kjer še zdaj živijo daljni sorodniki s priimkom Jurak. Praded je bil
podjeten človek – menda je imel celo mlin v Drašah (kasneje Novi mlini),
na Bizeljskem pa je bil župan. Bil je tudi predsednik sekcije za pomoč pri
zatiranju trsne uši, ki jih je po vseh okuženih območjih osnovala vlada l.
1880, takoj po odkritju trsne uši.
V hiši je bila dolga leta gostilna, poleg hiše pa mlin (na Sušiškem potoku jih
je bilo 7) in seveda vinograd. Po 2. svetovni vojni gostilne ni bilo več, mlin
pa je mlel za domače potrebe in sosede še v mojem otroštvu.«
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208
Vesna Kunej, dolgoletna predsednica
TD Bizeljsko
209
Rojstna hiša Vesne Kunej, v kateri je
bila nekdaj gostilna Pečnik.
210
Pogled na domačijo
211
Detajl gospodarskega objekta na
domačiji v Sušici
212
Pogled na Kunejev vinski hram

209

210

212

211
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Zadaj za stavbo, v kateri se sedaj nahaja krajevna skupnost, stoji nova osnovna
šola.
»Šola, na daleč opazna zgradba, zaznamuje otroštvo vsakogar med nami. Ob vseh
državnih ustanovah, ki so v naši vasi kdaj delovale, je imela šola osrednjo vlogo.
Tako je ostalo še danes,« je zapisala učiteljica Ivanka Divjak, ob praznovanju
220-letnice organiziranega šolstva na Bizeljskem.

Šola
Splošna šolska naredba, ki je začela veljati v Avstro-Ogrski leta 1774, je
uzakonila splošno šolsko obveznost otrok. Tako se tudi začetki bizeljske
šole pojavljajo v davnem 18. stoletju. Orumenele pole papirja, popisane s
črnilom in peresom hrani Slovenski šolski muzej v Ljubljani in tam lahko
zasledimo letnico 1790. Tega leta se je pričela šola na Bizeljskem. Prvi učitelj
je bil takratni bizeljski župnik pater Kajetan Souvan. On je dal pobudo za
ustanovitev šole.
Redna šola se je pričela leta 1813 z nastopom učitelja Franca Pleteršnika
(služboval tu od 1813 do 1823). Do leta 1844 je potekal pouk deloma v
cerkovnikovi hiši, deloma tudi v drugih zasebnih stavbah.
8. septembra 1825 je prišel za kaplana na Bizeljsko Anton Martin
Slomšek. Ko je Slomšek prišel na Bizeljsko za kaplana, bizeljska župnija
ni bila na najboljšem glasu. Versko življenje je bilo mlačno, veliko je bilo
praznoverstva, najdemo v zapisih. Bil je odličen pridigar in ljudje so
vreli k njegovim pridigam tudi iz sosednjih župnij. Slomšek je več nedelj
zaporedoma v pridigah spodbujal starše, naj pošljejo svoje otroke v šolo.
V nedeljsko šolo je začelo hoditi toliko mladine, da je zmanjkalo prostora.
Nedeljsko šolo so uvedli, kjer je že obstajala redna šola. Ponavljali so branje,
pisanje in računanje. Kjer redne šole ni bilo, so nedeljske šole posredovale
elementarno znanje.
V začetku leta 1841 je prišel semkaj stalni učitelj Luka Repotočnik. Zelo
si je prizadeval, da bi zgradili šolsko poslopje. S posredovanjem uglednih
Bizeljanov in okrajnega šolskega nadzornika je bila njegova želja uslišana.
Leta 1884 je bilo dozidano novo šolsko poslopje in v njem se je pričel pouk.
V času trajanja druge svetovne vojne so bile uničene knjige iz šolske
knjižnice in vsa šolska dokumentacija, vključno s šolsko kroniko. Šola je
postala premajhna in ni več zadoščala vse večjim zahtevam pri vzgojnoizobraževalnem procesu, zato so leta 1975 zgradili novo Marlesovo šolo. V
tej šoli so s poukom začeli leta 1976.
Četrta šola v kraju je bila zgrajena leta 2007.
Trenutno je ravnateljica Metka Kržan. V šoli organizirajo številne
interesne dejavnosti in tekmovanja, pevski glasbeni festival že več kot 20
let, izdajali pa so tudi šolsko glasilo Čriček, sodelujejo na tekmovanju za
Cankarjevo priznanje, bralno značko, imajo pravljični krožek, udeležujejo
se naravoslovnih in geografskih tekmovanj, organizirajo računalniški
krožek, na šoli dajejo prednost množičnosti in raznovrstnosti športov in
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se udeležujejo tekmovanj, imajo planinski krožek, šahovski krožek, na
področju likovnega ustvarjanja se udeležujejo likovnih kolonij, različnih
natečajev, poletnih šol v naravi, naravoslovnih dni in sodelujejo s starši.
Delovni kolektiv šole šteje 38 uslužbencev. Šolski okoliš zajema naslednja
naselja: Bizeljsko, Bračna vas, Nova vas, Vitna vas, Dramlja, Bizeljska vas,
Drenovec, Stara vas, Gregovce, Bukovje, Brezovica in Orešje.
Šola sodeluje in živi s krajem.
OŠ Bizeljsko
Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko
T: 07 45 20 335
E: os-bizeljsko@guest.arnes.si
213 OŠ Bizeljsko ponoči
214 Stavba OŠ Bizeljsko
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Ob potoku na robu šolskega vrta raste drevored tulipanovcev, posadili so jih pred
približno štiridesetimi leti in so sedaj že lepa odrasla drevesa.

Tulipanovec, Liriodendron tulipifera
Navadni tulipanovec ima zelo široko, razprostrto krošnjo. Listi so dolgi
8-15 cm, z dvema stranskima krpama in sedlastim osrednjim delom, so
dolgopecljati, sveže zeleni, jeseni živo zlato rumeni; cvetovi tulipanaste
oblike, zelenkasto beli z rumenimi in oranžnimi lisami, veliki 4-5 cm.
Tulipanovec je doma v Severni Ameriki. Proti zmrzali je le pogojno odporno
parkovno drevo, ki ne prenaša najbolje onesnaženega zraka in potrebuje
prepustna, sveža tla. Navadni tulipanovec je z nenavadnimi cvetovi,
edinstvenimi listi in mogočno postavo eno najlepših dreves naših parkov.

216 Tulipanovec, drevo
215 List
217 Cvet

215
217
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Preden se podamo na ogled cerkve sv. Lovrenca na Hribčku, se lahko ustavimo
še pri Krošljevih.

Najstarejša trta na Bizeljskem
Najstarejša trta na Bizeljskem raste pri Krošljevih na Hribčku 2. Domnevajo,
da je stara več kot 300 let. Trta raste ob zidu hiše in njene korenine segajo
dvanajst metrov daleč. Njena sorta ni znana. Obrežejo jo zgodaj spomladi
in jo minimalno škropijo. Preživela je celo nekaj let brez škropljenja.
Vsako leto je trta polna okusnega belega grozdja, ki ostane na njej tja do
Martinovega. Gospodar Krošelj je cepil že nekaj trt s to neznano sorto in
cepiče razdal tudi drugim ljubiteljem vinogradništva. Med gradnjo hiše jo je
večkrat posekal, vendar se je vedno obnovila.
Ta trta je edina, ki je na Bizeljskem preživela pustošenje trtne uši konec 19.
stoletja. Je samorastna, ker je prej ni nihče cepil. Če si jo ogledamo, vidimo,
da trta nima debelega kocena, saj je bila večkrat posekana.
Še januarja 2014 smo na njej fotografirali grozd.

218, 219
Najstarejša trta na Bizeljskem
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Cerkev stoji na osamelcu, imenovanem Hribček, in je lepo vidna od vseh strani.
Poleg cerkvene stavbe, stoji zraven še župnišče in objekt, ki je včasih nudil
prostor šoli. Ob 270-letnici župnijske cerkve so v župniji izdali knjižico z naslovom
Mejniki Bizeljskega, kjer je cerkev opisala doc.dr. Metoda Kemperl, univ.dipl.
um.zgod. S pomočjo njenega besedila predstavljamo farno cerkev.

Farna cerkev sv. Lovrenca
Cerkev stoji na razglednem griču. Orientirana je proti vzhodu. Sestavlja
jo zvonik, prezbiterij z zakristijo in ladja z dvema kapelama. Zvonik je
obdan s pristrešenim talnim zidcem. Fasada je členjena s pasovi in lizenami.
Streha zvonika je čebulasto laternasta. Tudi zunanje ostenje je členjeno z
masivnimi lizenami. Prezbiterij je tristrano zaključen. Severna kapela je
kvadratna. Južna kapela pa je pravokotna in ima elipsast zaključek. Vogale
ima polkrožno zaključene.
Notranjščina ladje je tripolna. Členjena je z masivnimi pilastri. Pole ladje
so obokane z banjastimi oboki. V ostenje slavoloka je vzidana tabla, kjer
je napis o gradnji in posvetitvi cerkve. Enopolen prezbiterij je zaključen
apsidalno. Pravokotna portala vodita v zakristijo, v oratorij pa se odpira
lunetno okno.
»Na prvi pogled enotna gradnja cerkve v sebi skriva precej pestro stavbno
zgodovino. Stilno kaže na vsaj šest gradbenih faz,« je zapisala Metoda
Kemperl.
Preden so ustanovili vikariat je bila to majhna cerkvica, ki je imela samo en
oltar.
Leta 1723 so cerkev razen zvonika podrli. Takrat je bil vikar Tomaž Kaplet,
oskrbnik bizeljske gospoščine pa Janez Jurij Mehtig. Novo cerkev so na
istem mestu zgradili pod vodstvom ljubljanskega mojstra Gregorja Mačka.
Cerkev je bila gotova leta 1725 in leta 1737 jo je posvetil ljubljanski škof
Žiga Feliks Schrattenbach. Na to spominja napis, vklesan v kamnito tablo,
ki jo najdemo v ostenju slavoloka severne kapele.
Obokanje stavbe kaže na nastanek v različnih obdobjih, saj je severna kapela
križno obokana, ladja banjasto, prezbiterij pa s češko kapo.
Južna kapela sv. Janeza Nepomuka je bila ladji prizidana leta 1760 in je
kvalitetno delo štajerskega poznega baroka. Kapelo je dal pozidati donator
Janez Balon in si v njej uredil tudi grobnico.
Dekoracija zvonika kaže na obdobje t.i. kitastega sloga. Ob pozidavi
baročne cerkve je segal le do strehe nove ladje. Župnik Ludvik Battistig ga
je dal leta 1821 povišati.
Baročna oltarna oprema cerkve ni več ohranjena. Slike z rokokojskimi
okvirji so najverjetneje iz leta 1791. Oltar brezmadežne v severni kapeli je
leta 1794 postavil slikar in pozlatar Adam Scherer iz Vidma, ki pa je bil leta
1869 prenovljen. Slika Brezmadežne je obrtniško delo druge polovice 19.
stoletja. Kranjski kipar Alojz Götzl iz znane družine podobarjev je leta 1851
izdelal glavni oltar v rokokojski tradiciji.
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Leta 1853 je bila izdelana preprosta orgelska omara v rokokojski tradiciji.
Takrat je cerkev namreč dobila nove orgle. Leta 1859 je livar Anton Samasa
iz Ljubljane vliv štiri nove zvonove.
Zadnji val prenove v 19. stoletju se je vršil leta 1876. Na novo so prekrili
zvonik in za glavni oltar so izdelali nov krstni kamen. Notranjščino cerkve,
točneje stene in obok prezbiterija je 1879 poslikal Andrej Pavlič iz Buč. Leta
1888 je cerkev ponovno poslikal Anton Cej iz Škofje Loke.
Po prvi svetovni vojni so kupili križev pot in tri zvonove. Leta 1930 so se
lotili temeljite obnove celotne stavbe.
Cerkev je leta 1943 ponovno ostala brez zvonov. Vaščani so po koncu druge
svetovne vojne cerkev spet obnovili, popravili zvonik, orgle in kupili nov
zvon.
Nov oltar, ki so ga leta 1960 izdelali za župnijsko cerkev v Vidmu po načrtu
arhitekta Andreja Lodranta iz Prevalj, so leta 1972 prenesli v bizeljsko
cerkev sv. Lovrenca. V ladjo so postavili tudi nove klopi ter barvna okna
z upodobitvami zavetnika cerkve, sv. Cirila in Metoda, bl. Antona Martina
Slomška ter bizeljske cerkve.
Zadnja zahtevna prenova se je začela leta 2000. Najprej so temeljito sanirali
temelje in razpoke in sledila je sanacija vlage v zidovih. Celotna cerkev je bila
prebeljena, osvežili so freske. Leta 2002 so restavrirali orgle pri orglarskem
mojstru Škrablu iz Rogaške Slatine. V zvonik so dodali dva nova zvonova,
tako da so po šestdesetih letih v zvoniku zopet trije zvonovi. Cerkev je bila
na novo prekrita, popravljena pa je bila strešna konstrukcija in obnovljena
fasada.
Ustanovitev samostojne župnije
Župnija Bizeljsko je bila ustanovljena leta 1787. Pred tem je spadala pod
župnijo Sv. Peter pod Svetimi gorami, danes Bistrica ob Sotli. Prvotno je
bila podružnica pražupnije Pilštanj.
»Ustanovitvi župnije je botrovala želja takratnega cesarja Jožefa II., da bi
se verniki v čim večjem številu udeleževali nedeljskega bogoslužja in da
bi jim domači župnik lahko nudil vso duhovno oskrbo. Tako so nove
župnije nastajale v tistih krajih, kjer so imeli verniki do župnijske cerkve
več kot eno uro hoda, ali pa je število vernikov presegalo 700 na župnijo.
Duhovnik naj ne bi do vernikov hodil po ozemlju druge župnije, prednost
središča pa so imeli kraji, kjer je že stala cerkev in so že imeli duhovnika,« je
zapisala Metoda Kemperl. Bizeljsko je izpolnjevalo vse te pogoje. Pri cerkvi
sv. Lovrenca je bil leta 1564 ustanovljen vikariat, sicer pa se cerkev prvič
omenja leta 1545 v vizitaciji ljubljanske škofije.
Prvi župnik na Bizeljskem je bil Feliks Jožef Hainz. Službo je opravljal
do leta 1796. Naj omenimo še župnika Ludvika Battistiga, ki je deloval
do novembra 1841. V njegovem času je na Bizeljskem kaplanoval Anton
Martin Slomšek in sicer v obdobju od 1825 do 1827 in tu ustvaril najlepše
pesmi o vinu in druge.
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Župnija Bizeljsko sega na vzhodu do reke Sotle, na jugu in zahodu jo
omejuje potok Dramlja, na severu pa grebeni Orlice. Župnijska cerkev stoji
na Hribčku (201m n.v.), sicer pa je po okoliških gričih še pet podružničnih
cerkva. Številni križi in kapelice zaznamujejo romarske poti proti bližnjim
Svetim goram. Župnija meri dobrih 30 km2 in šteje okoli 1700 duš.
Vodi jo priljubljeni župnik Vlado Leskovar.
Od leta 2006 pripada novoustanovljeni škofiji v Celju.
Cerkev stoji na hribčku, katerega Slomšek opeva v pesmi En hribček bom
kupil, bom trte sadil…
Vlado Leskovar, župnik
Župnija Bizeljsko, Hribček 1, 8259 Bizeljsko
T: 07 495 11 23
M: 041 771 935
vlado.leskovar@siol.net
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220
Panoramski pogled na cerkev sv.
Lovrenca na Bizeljskem
221
Cerkev sv. Lovrenca. V ospredju

je stara šola, kjer je poučeval
Slomšek, ko je služboval na
Bizeljskem kot kaplan.
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Ko se koledarsko leto začne goduje Vincencij, zaščitnik vinogradov in
vinogradnikov. Tudi na Bizeljskem obeležujejo ta praznik, saj na ta dan, 22.
januarja, začnejo z rezjo v vinogradih. Začetek rezi obeleži župnik z mašo na
najbližjo nedeljo in člani društva vinogradnikov simbolično porežejo trto v bližini
cerkve. Sledi druženje z malico ob klobasah in vinu, saj je bila nekdaj navada,
da so na ta dan vinogradniki prinesli s seboj v cerkev v žepu klobaso. Doma
namočijo na ta dan v vodo rozgo in ko ta ozeleni, pokaže kakšno bo leto.

Vincencij, diakon in mučenec
»Vincencij je izšel iz ugledne družine. Njegov oče je imel čast konzula
in je bil zaveden kristjan, zato je Vincencija že v rani mladosti izročil v
vzgojo škofu Valeriju v sedanji Zaragozi. Ob tem svetniškem škofu se je
deček naučil bogoljubnosti in se izobrazil. Ko je odrastel, ga je škof Valerij
posvetil v diakona. Škof je imel govorno napako, zato je Vincencij namesto
njega oznanjal božjo besedo, po poročilih z enako močjo kot nekoč
diakon Štefan. V njegovem imenu je govoril tudi s cesarskim namestnikom
Dacijanom, surovim in krutim človekom, ki je ob izbruhu Dioklecijanovega
preganjanja kristjanov leta 204 dal zgrabiti škofa Valerija in njegovega
diakona Vincencija. Vlekel ju je s sabo v Valencijo, kjer jima je sodil.
Ko se jima je prilizoval in ju nagovarjal, naj darujeta bogovom, in ko jima
je nato grozil z najhujšimi mukami, ker se za njegove vabljive besede nista
zmenila, je Vincencij prosil škofa, če sme sodniku odgovoriti. Škof mu je
rekel, naj govori. Mladi diakon je s sijajno zgovornostjo izpričal škofovo in
svojo neomajno vero v Kristusa. Dacijan je od jeze skoraj ponorel.
Razjarjeni cesarski namestnik je zoper Vincencija kar škripal: »Tega upornika,
ki se je drznil nas javno sramotiti, mučite na najhujše načine. Na natezalnico
s tem vročekrvnim hujskačem!« Rablji so njegov ukaz ubogali in ga kruto
mučili. Po strašnih mučenjih so Vincencija vsega razmesarjenega vrgli v
temnico globoko pod zemljo. Tu je Kristus že pripravil plačilo svojemu
zvestemu služabniku in ga je poklical k sebi 22. januarja leta 304. Dacijan se
je hotel znašati še nad mrtvim truplom. Najprej ga je ukazal vreči na polje,
da bi ga požrle zveri in roparske ptice, ki pa se ga niso dotaknile, zato ga je
ukazal potopiti v morsko globino. Pa tudi morje ga ni sprejelo, temveč ga
je vrglo na obalo. Ko je krščanstvo dobilo svobodo, so Vincencijevo telo z
vsemi častmi pokopali v cerkvi.
Na Slovenskem je v visokih časteh predvsem v vinorodnih krajih – morda
zaradi svojega imena, ki ga je ljudstvo docela napačno izvajalo iz »vina«.
Danes 22. januarja godujejo mnogi od tistih (svetih Vincencijev je namreč
več), ki jim je ime Vincenc, Vincencij, Vincencija, Vinko, Vinka, Cene,
Cencek. Ime izhaja iz latinske besede »vincens« in pomeni »zmagujoč,« je
predstavil Vincencija Silvester Čuk.
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V prostorih župnišča na Hribčku je postavljena tudi stalna razstava z naslovom
Naravna in kulturna dediščina Bizeljskega.

Razstava Naravna in kulturna dediščina Bizeljskega
Razstavo so pripravili v Turističnem društvu Bizeljsko in sicer člani Sekcije
za ohranitev naravne in kulturne dediščine, leta 1999. Sekcijo je vodil Vlado
Balon in na njegov predlog je nastala tudi omenjena razstava. Člani sekcije
so se razstave lotili tako, da so popisovali dediščino svoje bližnje okolice in
tako je nastalo 6 fasciklov gradiva. To gradivo je bilo osnova za razstavo.
Člani sekcije, ki so sodelovali pri zbiranju in dokumentiranju dediščine so
bili: Vlado Balon, Vesna Kunej, Marija Sušnik, Marija Pristolič Gregl, Branka
Kovačič, Jože Požek, Jožica Obradovič, Metka Premelč, Marija Germovšek,
Mira Bevc, Anton Pristolič, Marija Mravlje, Alenka Iljaž, Boža Germovšek,
Matija Kovačič, Leopoldina Babič, Lerka Kovačič, Jože Kovačič.
Poleg dokumentarnega pomena zbiranja gradiva, popisovanja in
fotografiranja dediščine je bil velik pomen aktivnosti tudi ozaveščanje o
naravni in kulturni dediščini. S popisovanjem se je intenzivno ukvarjalo
okrog dvajset Bizeljancev, ki so se družili, se pogovarjali o tradicionalnem
življenju na tem ožjem območju, obiskovali svoje sosede, prijatelje, znance.
Člani sekcije pod vodstvom Vlada Balona so projekt prijavili na javni razpis
natečaja Ministrstva RS za kulturo in pridobili finančna sredstva in tako
tudi obvezo, da gradivo predstavijo javnosti. Za pripravo razstave so se
obrnili na predstavnike Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
OE Novo mesto in na predstavnike Javnega zavoda Kozjanski park. S
skupnimi močmi je nastala razstava fotografij naravne in kulturne dediščine
Bizeljskega s komentarji, ki so jih pripravili konzervatorji omenjenega
zavoda. Fotografije je izdelal mag. Teo Hrvoje Oršanič.
Razstavo omenjenih fotografij so dopolnjevali tudi predmeti iz etnografske
zbirke Marije Sušnik. Kakšen pomen so ji pripisali sami domačini, je
pokazala otvoritvena slovesnost v Zadružnem domu. Odprtja razstave se je
udeležilo okoli 300 domačinov in drugih gostov.
Vlado Balon je razstavi na pot zapisal: »To je prva razstava naravne in
kulturne dediščine na Bizeljskem. Na njej je prikazan znaten del dediščine,
ki je še ohranjena in je po izjavah etnologov nenavadno obsežna, pisana
in bogata. Tako bodo imeli obiskovalci priložnost videti tisto, kar so
strokovnjaki in naše turistično društvo menili, da je pomembno prikazati.
Pri tem smo poskusili doseči cilj, ki je bil že od samega začetka opredeljen
kot »ozaveščanje domačinov, da bodo bolj cenili svojo dediščino, jo ohranjali
ter jo kot vrednoto predali tudi prihodnjim rodovom. Ker je popisovalka ali
popisovalec praviloma iz domače vasi, je bil obisk pri vsaki hiši obenem
družabni dogodek, spraševanje o tem, ali je znano, kdo je zgradil ali obnovil
določeni objekt in kdaj, pa je sam po sebi intimen pogovor o preteklosti,
torej o ljudeh in dediščini. Je pogovor o ljudeh, ki so v njih živeli, o ljudeh,
ki se jih verjetno skupaj spominjajo ali pa so o njih slišali govoriti, o ljudeh,
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ki so vse to zgradili v upanju, da bo koristilo tudi naslednjim rodovom.
Verjamemo, da so se mnogi lastniki po takšnem pogovoru čutili do
prednikov bolj zadolženi kot prej.«
Razstava je iz Zadružnega doma potovala še v Ljubljano, kjer so si jo
ogledali številni ljubitelji podeželja. Na koncu pa so ji našli stalen prostor v
prenovljenih prostorih župnišča na Bizeljskem.

222, 223, 224
Utrinki iz razstave
225
Mašna knjiga iz spominske sobe
Antona Martina Slomška
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Na omenjeni razstavi Naravna in kulturna dediščina Bizeljskega je bil predstavljen
tudi Anton Martin Slomšek, kateremu je v okviru razstave namenjena spominska
soba. A.M. Slomšek je bil kaplan na Bizeljskem med letoma 1825 in 1827.

Anton Martin Slomšek
Marko Slomšek se je v Šoštanju izučil usnjarstva in tam srečal svojo bodočo
ženo Marijo Zorko. Slom je prevzel leta 1798, ko je bil star 37 let. Preden je
prišel na Slom, je bil oskrbnik posestva na Jamnah pri Konjicah. Z Marijo
sta se poročila 17. februarja 1800. Leta 1800 se jima je rodil prvorojenec
Anton. Za njim sta Marija in Marko imela še sedem otrok, med katerimi
sta dva umrla že v otroštvu. Oče Marko je Antona vzgajal v bodočega
gospodarja na kmetiji. Pomembna oseba v življenju Antona Slomška je bil
duhovnik Jakob Prašnikar, ki je leta 1811, ko je bil Anton Slomšek star 11
let, prišel na Ponikvo za kaplana. Jakob Prašnikar je takoj po prihodu na
Ponikvo ustanovil nedeljsko šolo. Nedeljske šole so bile takrat še vedno
nenadomestljive za opismenjevanje in osnovno izobrazbo slovenske
podeželske mladine. Prašnikar je imel nedeljsko šolo kar v kaplaniji. V njej
so se ob nedeljah in praznikih zbirali dečki željni znanja. Anton Slomšek
se je odlikoval kot najboljši učenec. Ni pa bil samo najbolj vnet pri pouku,
marveč je svojemu učitelju in kasnejšemu dobrotniku neutrudno pomagal
pri duhovniških in drugih cerkvenih opravilih.
Mati Marija Slomšek je opazila njegovo vnemo za cerkev in šolo in je na
tihem upala, da bo njen sin nekoč postal »gospod«. Med očetom in materjo
je prihajalo do trenj zaradi različnih želja in namer. Na koncu se je Jakob
Prašnikar zavzel, da je šel Anton Slomšek na šolanje v Celje. Tako je tudi
oče popustil.
V Celju se je leta 1814 najprej vpisal na normalko, nato še istega leta v prvi
razred gimnazije. Tudi tu je bil med najboljšimi v razredu. Leta 1816 mu
je umrla mati. Ta dogodek ga je še bolj povezal z Jakobom Prašnikarjem.
Po zaključenem šolanju v Celju je šolanje nadaljeval v Ljubljani, kjer je
bil njegov sošolec France Prešeren. Nekaj mesecev je bival in se šolal v
Senju in Celovcu. Iskrena pobožnost in izrazita želja po pastirjevanju – ne
le v duhovnem, marveč splošno prosvetljenskem in prerodnem smislu –
sta bili vrlini, ki sta Slomška neustavljivo klicali v bogoslovje. V celovško
bogoslovno semenišče je vstopil v začetku novembra 1821. To leto je izgubil
tudi očeta Marka. Kot bogoslovec drugega letnika je Slomšek v vnemi po
dodatnem izobraževanju leta 1822 obiskoval še predavanja iz splošnega
vzgojeslovja na celovškem bogoslovju in iz tega predmeta tudi opravil izpit.
Tako se je usposobil za dobrega šolnika.
Tudi na bogoslovju je bil odličen učenec. Že leta 1824 je bil posvečen v
mašnika. 26. septembra 1824 je Slomšek bral novo mašo pri ljubljenem
prijatelju Prašnikarju v Olimju.
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Leta 1825 je bil nastavljen za kaplana na Bizeljskem pri sv. Lovrencu v
Krajini. Po kaplanovanju na Bizeljskem in nato še v Novi cerkvi pri Vojniku,
je šel v celovško bogoslovje za duhovnega voditelja bogoslovcev, do 1838.
Sledilo je šest let dušnega pastirstva v Vuzenici. Leta 1844 ga najdemo za
dve leti v službi kanonika na škofiji v Št. Andražu. Sledi Celje, kjer je bil
župnik in opat. Že po štirih mesecih pa je bil posvečen za škofa in sicer v
stolnici v Salzburgu leta 1846. Umrl je 24. septembra 1862.
Ko odkrivamo njegovo osebnost in njegovo delo, lahko mirno ugotovimo,
da sodi A.M. Slomšek med velikane duha.
Zakaj je velik?
A.M. Slomšek je bil vsepovsod zavzet duhovnik, predan evangeliju in ves
v službi ljudem. V svojem delu se je posvečal številnim področjem. Moto
vsega njegovega dela je povzet v stavku, ki ga je sam zapisal: »Sveta vera
bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne in narodne omike.«
Bil je velik kulturni delavec. Tudi sam je veliko pisal. Opus knjig in knjižic
obsega 50 tiskanih del, ki so izšle še za časa njegovega življenja. Ni pa samo
pisal, ampak je tudi druge spodbujal in želel preko slovenske založbe širiti
dobre in poceni knjige med naš narod. Leta 1845 mu oblasti tega niso
dovolile izvesti, zato je začel z zbornikom Drobtinice, ki je kar nekaj let
prihajal v tisoče slovenskih domov. Leta 1851 mu je uspelo, da je oživela
Mohorjeva družba.
Veliko je delal za otroke in mladino. Bil je velik vzgojitelj, v praksi, po
odgovornosti kot po priročnikih. Napisal je izredno uspeli priročnik
za nedeljske šole z naslovom Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Kot šolski
nadzornik je veliko delal za vzgojo in za spremembe v šolstvu tedanje
Avstro-Ogrske. Izdal je več različic beril za slovenske in nemške šole,
katekizme in pesmarice.
Ko je uspel sedež škofije prenesti v Maribor, je še isto leto ustanovil
bogoslovje in teološko šolo. To je bila prva visoka šola v štajerski prestolnici,
ki je odločilno vplivala tudi na kasnejšo rast drugih šol.
A.M. Slomšek je rad obiskoval župnije, pridigal in spovedoval. Zapisanih in
izdanih je okoli 300 njegovih pridig. Kot škof se je mnogokrat obračal na
svoje vernike v pastirskih pismih. Izdal je šestnajst rednih in dvajset izrednih
pastirskih listov. Z ljudskimi misijoni je vernikom želel poglabljati vero in jih
bolj povezovati v župnije.
Kot največje delo škofovskega obdobja danes prištevamo prenos škofijskega
sedeža iz oddaljenega Št. Andraža v Labodski dolini (ta se vije vzporedno
z Dravsko dolino v Avstriji) v Maribor in preureditev škofijskih meja. Na
ta način je A. M. Slomšek združil Slovence na Štajerskem v eno škofijo in
zajezil potujčevanje. Okrog 200.000 naših ljudi je tako pripadlo mariborski
škofiji in zarisala se je severna narodnostna meja. Mesto Maribor je postalo
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škofijsko središče in doživelo razcvet v kulturnem, šolskem, duhovnem in
narodnostnem smislu.
Škofovsko obdobje njegovega življenja je bilo izredno težko tudi zaradi
revolucije leta 1848, zaradi verske mlačnosti v ljudeh, zaradi nasprotovanja
njegovemu delu za narod, jezik in slovensko kulturo. Bil je velik buditelj
narodne zavesti. V svojih pridigah, pismih in govorih je odločno zagovarjal
slovenstvo, vrednost materinega jezika in dolžnost živeti iz duhovnih in
narodnih korenin. Toda nikdar ni poniževal drugih kultur ali jezikov. Zato
ostaja tako velik in posnemanja vreden.
»Imamo pa tudi Slovenci svojega vinskega zavetnika, blaženega škofa
Antona Martina Slomška. Pobudo za zavetništvo je posredoval evropski
red vitezov vina – konzulat za Slovenijo, s slovesno sveto mašo pa je bila
potrjena v mariborski stolnici sv. Janeza Krstnika junija leta 2002, ko je
mašo daroval tedanji mariborski škof dr. Franc Kramberger. Slomšek je
zavetnik vinske trte, vina in vinarjev.
Za blaženega ga je proglasil papež Janez Pavel II. ob svojem drugem obisku
v Sloveniji, v Mariboru, v nedeljo, 19.9.1999.
A.M. Slomšek je napisal veliko pridig, predvsem pa pesmi, ki učijo človeka
piti. Kot visok cerkveni dostojanstvenik je znal ljudem sporočiti, da je v
življenju sicer treba trdo delati spoštovati božje postave, vendar se je
treba znati tudi radostiti in veseliti po pošteno opravljenem delu. In za to
priložnost je kot eno od plačil videl kozarec pristnega vina. V isti sapi, ko je
Slovence nagovarjal z zdravicami in drugimi veselimi verzi, jih je tudi svaril
pred nevarnostjo čezmernosti. …
Med njegovimi najlepšimi pesmimi na temo trte in vina je Vinska trta (Na
svetu lepše rož’ce ni), kjer trto imenuje roža, ki je med vsemi rožami najbolj
žlahtna, saj rodi sladko sadje za otroke in dobro vino za može. Kmet jo
obrezuje in Gospod daruje,« je zapisal Drago Medved.

Škof Anton Martin Slomšek
(neznan slikar, 1913)
iz knjige Škof Anton Martin Slomšek
(1800-1862), Slomškova založba,
Maribor, 1996
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Podatke o življenju A.M. Slomška na Bizeljskem je v knjigi Mejniki Bizeljskega
predstavila Nataša Šekoranja Špiler. Njeno besedilo predstavljamo tudi v tem
vodniku, saj postavlja A.M. Slomška v odnos do Bizeljskega.

Anton Martin Slomšek na Bizeljskem
»Anton Martin Slomšek je bil po zaključenem bogoslovju v Celovcu in po
novi maši v Olimju poslan za kaplana k sv. Lovrencu na Bizeljsko. To je bila
njegova prva služba. Nastopil jo je 8. septembra 1825, ravno v času, ko je
bila v župniji trgatev na višku.
Kaplanovanja na Bizeljskem ni sprejel z navdušenjem, saj so bile razmere
v fari precej neurejene. Nepriljubljenost župnije v tedanji lavantinski škofiji
pa so pogojevali tudi razpuščeni negoreči verniki in konzervativni župnik
Ludvik Batistič. Življenje faranov je bilo šegavo, veseljaško, izrojeno in
polno praznoverja.
Slomšek je nastanitev na Bizeljskem sprejel pokorno, vdano, kot svojevrstno
preizkušnjo in obenem kot veliko zaupnico. Ko je zvedel za dekret, si je v
dnevnik zapisal: »Bil sem razžaloščen, pa v Bogu potolažen« (Zavrnik, 1990,
52). Svojega poslanstva pri sv. Lovrencu v Krajini, kakor so tedaj imenovali
Bizeljsko, se je lotil z obema rokama. Za cilj si je postavil preobraziti ljudi in
jih spraviti na pravo krščansko pot v duhu Evangelija.
Mladi kaplan je postal na Bizeljskem zelo hitro priljubljen. Občudovali so
ga zaradi njegove zavzetosti, delavnosti in izjemne energičnosti. Menda je
že ob svojem prvem nastopu pred bizeljskimi verniki zablestel z gorečo
pridigo. To pa je pri župniku Batističu zbudilo veliko zavisti. Sloves o
njegovih iskrečih pridigah se je razširil tudi daleč naokoli. Ljudje iz domače
in sosednjih župnij, tudi hrvaških, so vreli k njegovim nedeljskim razlagam.
Cerkev je bila velikokrat pretesna za vse vernike. Prav tako so Slomška zelo
veliko vabili v okoliške župnije. Izkazal se je kot imeniten spovednik.
Življenje v župniji je Slomšek popestril z uvedbo nedeljske šole, v kateri se
je trlo otrok. V svojih pridigah je rotil in spodbujal starše, naj svoje otroke
redno pošiljajo v šolo.
Kljub številnim prizadevanjem Slomšek na Bizeljskem ni mogel zaživeti
v vsej svoji polnosti, saj je v župnišču nenehno vladalo hladno težavno
ozračje. Z župnikom ni uspel najti skupnega jezika.
Na Bizeljskem pa je Slomšku prav gotovo ugajala prijazna gričevnata
vinogradniška pokrajina, ki ga je pesniško navdihovala. Tu je napisal, zložil
ali samo priredil približno 20 pesmi. Gradivo zanje je črpal med ljudstvom.
Stare pesmi je popravljal, jih požlahtnjeval, vsebinsko predelal in izrazno
očistil. Ljudske pesmi je priredil tako, da so postale pripomoček pri
verski, nravstveni ter narodnostni vzgoji preprostih ljudi. Mnoge njegove
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pesmi, spesnjene prav pri sv. Lovrencu na Bizeljskem, so postale izredno
priljubljene in so zato kmalu ponarodele, kot npr.: Veseli hribček, Zdravica
za Slovence, Vinska trta, Urbanova, Gorica, idr.
»Na Brezovici je vinska klet Kovačič, kjer so v rodbini imeli več Blažev, zato
obstaja predvidevanje, da je Anton Martin Slomšek dobil idejo za knjigo
Blaže in Nežica prav na Bizeljskem. Ugotovili so, da sta resnična Blaž in
Nežica ravno takrat hodila v šolo,« je pridala Marija Sušnik.
Zaradi nesoglasij in stopnjevanih trenj z župnikom Batističem je Anton
Martin Slomšek spomladi leta 1827 pisal na škofijsko upravo v Št. Andraž in
zaprosil za premestitev. Že 3. aprila je prejel odlok škofijstva, da je premeščen
z Bizeljskega na kaplansko mesto k Novi Cerkvi (današnji Strmec).
Novica o odhodu priljubljenega kaplana je ljudi zelo razžalostila in potrla.
Po veliki noči, 29. aprila, je imel Slomšek v cerkvi sv. Lovrenca poslovilni
obred. Menda je bilo med mašo toliko ihtenja, da se je komaj kaj slišalo.
Ljudje so nato še celo popoldne oblegali župnišče, da bi se poslovili od
kaplana. 30. aprila se je poslovil tudi na gradu pri Mendelsteinih ter se nato
podal na pot. Spotoma je opravil še poslovilno mašo na Svetih gorah. Po
krajših vmesnih postankih pri prijateljih in znancih je 3. maja 1827 prispel v
Novo Cerkev, kjer je začel novo kaplansko poslanstvo.«
Podnapis k fotografiji
Za otroke je uvedel »nedeljsko šolo«; stavba kjer je učil, še danes stoji in ji
krajani pravijo »stara šola«. Slomšek je tukaj začel pisati pesmi; mnoge so
ponarodele.
226
Stavba, v kateri je bila šola še v času Antona Martina Slomška.

226
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V središču naselja Bizeljsko, malce stran od cerkve in šole, stoji tudi Zadružni
dom z veliko dvorano, kjer Bizeljanci organizirajo številne prireditve. Zadružni
dom so krajani delali udarniško v času po drugi svetovni vojni, nekje v petdesetih
letih, zato je to njihov skupni dom. Če pogledamo dostopno stopnišče v dvorano,
lahko ugotovimo, da je izjemno premišljeno arhitekturno delo, nekateri ga
pripisujejo Plečnikovi šoli. Pred Zadružnim domom stoji spomenik NOB, ki je
posvečen spominu na umrle v drugi svetovni vojni ter še posebej spominu na 11.
november 1941, ko so nacisti izgnali domačine iz svojih domov. Ta dan je praznik
Krajevne skupnosti Bizeljsko in takrat vsako leto Bizeljanci organizirajo proslavo
v spomin na te tragične dni. Spomenik je hkrati posvečen tudi kmečkemu uporu
v letu 1515. Avtor spomenika, ki je bil postavljen leta 1976, je arhitekt Karel
Filipčič.

ZAČETEK GRAJSKE POTI
Grajsko pot torej začenjamo pred zgradbo, v kateri se danes nahajajo prostori
krajevne skupnosti. Tu je tudi začetna tabla poti. Pot nadaljujemo proti vzhodu
in že po kakšnih tridesetih metrih zavijemo levo mimo nekdanje trgovine v
Kosovi hiši. Kosova hiša je bila zgrajena leta 1906, po pripovedovanju ima okoli
75 cm debele zidove.
Pot se vije navkreber in kmalu smo med vinogradi. Tudi ta gričevnata
vinogradniška krajina se spreminja. Nekatere starejše stavbe so podrli in zgradili
nove. Ob poti boste na levi strani lahko zagledali star vodnjak. Malce naprej na
desni strani pa nekdanjo Potočnikovo hišo, ki jo sedaj kvalitetno prenavljajo
Šebaljevi.
Levo se nam odpre slikovit pogled na del Vidove poti in cerkev sv. Vida, v pzadju
se vidi Orlica s Špičkom.
Pot nadaljujemo naprej po cesti in kmalu boste na levi strani ceste opazili leseno
stavbo - klet Istenič (nizko poslopje nekdanje Vinarske zadruge). Objekt je še
vedno lesen, dodali so mu igrivo pobarvana modra okna in vrata. Pred kletjo se
po pergoli značilno vije brajda.
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Smo sredi vinogradov. Ne smemo pozabiti na črička.

Čriček

Oecanthus pellucens
Blaž Šegula in Bojan Dolenc sta vinskega črička opisala: »Vinski čriček je
prebivalec toplih krajev, saj je mediteranska in submediteranska vrsta. Zato
ga najdemo na Primorskem ter na obrobju Panonske nižine, skratka povsod,
kjer so vinogradi in je zanj dovolj toplo. Zanimivo je, da se bolj množično
pojavlja celo na Ljubljanskem barju (Ig, Vnanje Gorice). Živi v grmovju, na
rožah in na vinski trti, kjer poje in vabi samičke. Peti začne meseca julija, ko
se izležejo prvi samčki. Narava je naredila tako, da nas vselej spremljajo novi
zvoki. Ko muren preneha peti, začne čriček. Njegovo petje je z razliko od
murna nežnejše in bolj otožno.
Vinski čriček, poljski muren in hišni čriček so predstavniki iz družine
murnov (Gryllidae). Za vse tri je značilno, da pri petju dvignejo krila pod
kotom 45 stopinj. Vsi sodijo med dolgotipalčne kobilice (Ensifera). Zanje
je značilno, da se oglašajo z drgnjenjem zgornjih kril (pokrovk) drugo ob
drugo, z razliko od kratkotipalčnic, ki drgnejo zadnja stegna ob pokrovke.
Dolgotipalčnice so večinoma vsejede, torej jedo rastlinsko kot tudi živalsko
hrano. Veliko vrst se celo žre med seboj. Zakaj omenjamo te tri vrste? Ker
se zamenjujejo imena.«

228
229

227

227 Vinski čriček
228 Poljski muren
229 Hišni čriček
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Že smo šli mimo Isteničeve kleti. Če pogledamo naprej, bomo na levi strani ceste
zagledali kapelico. Ljudje ji še danes rečejo Slavikova kapelica, po zdravniku
Slaviku, ki je stanoval nedaleč stran. Bil je Čeh. Danes tam živi družina Šepetavc.
Malce naprej od Slavikove kapele se cesta razcepi.
Če bi na tem razpotju šli na levo po kolovozu, bi prišli do lovske koče in objekta
»Lusthaus«

Lovska koča in lovska družina Bizeljsko
Lovska družina Bizeljsko je bila ustanovljena leta 1946. Trenutno šteje 41
članov.
»Na izbranem območju se po ocenah Lovske družine Bizeljsko nahaja od
250 do 300 osebkov srn in srnjakov. Zelo je razširjena lisica. Posamično
sta prisotna še divji zajec in jazbec. V Obsotelju in dolini Dramlje so večje
populacije fazanov in divjih rac (raca mlakarica). To območje je tudi bivališče
kune belice. V gozdovih Orliškega hribovja mdr. prebivajo kune zlatice
ter redni divji prašiči. Opaženi so bili tudi posamezni primerki gamsov
in jelenov (redni in prehodni) ter divje mačke (ustni vir: Franc Kelher).
Prehodni je tudi navadni jelen.
Lovska družina Bizeljsko upravlja z območjem velikim 3236 ha, od tega
lovna površina znaša 2829 ha (Gozdnogospodarski načrt…, 2004).«
Člani lovske družine organizirajo skupne zimske love na divje prašiče,
dvakrat letno strelska tekmovanja na glinaste golobe, tradicionalni lov za
člane sosednjih lovskih družin na Štefanovo ter v mesecu aprilu pripravijo
prireditev s praznovanjem Jurjevega - jurjevanje.
V okviru lovskega turizma organizirajo lov na nizko in visoko divjad (srnjad,
race mlakarice, fazane) za člane lovskih družin iz Slovenije in tujine.
Dom Lovske družine se nahaja na razgledni točki nad Bizeljskim, nad
vinogradi in ob robu gozda. V samem domu je urejena kuhinja, jedilnica,
sanitarni prostori, spalnice z 10 ležišči ter družabni prostor za okoli 40 ljudi.
Ima tudi nadkrito teraso ter urejeno okolico, kjer je mogoče organizirati
piknike.
Lovska družina Bizeljsko nudi možnost najema družabnega prostora
ali terase za piknike, praznovanje obletnic, tudi najema prostorov za
prenočevanje.
Karl Blažinčič je v pogovoru tudi povedal, da je Lovska družina Bizeljsko
že skoraj 40 let pobratena z Lovsko družino Begunje pri Cerknici na
Notranjskem. Obe lovski družini gojita pristne odnose med člani in vsi so
ponosni, da gre za pobratenje, ki traja najdlje v lovskih krogih v Sloveniji.

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

164

Notranjci pridejo radi na lov nizke divjadi, Bizeljanci pa na visoko divjad,
ki je doma nimajo.
Lovska koča in lovska družina Bizeljsko, Bukovje 3, 8259 Bizeljsko
Janez Malus, predsednik LD
M: 041 549 306
Karl Blažinčič, član LD, organizira love in omogoči na povabilo gostov
vodstvo, skrb za prenočevanje ter skrb za namestitev lovskih psov
M: 041 699 146
Gospodar koče - do svoje prezgodnje smrti je bil vzoren gospodar Ivo
Jazbec, - zdaj to delo opravlja Janez Malus
M: 031 304 283

230 Lovska koča
231 Pogled iz lovske koče
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Ob terasi lovske koče, na delu, kjer je možno občudovati razgled po Obsotelju, je
na levo tudi odcep na kolovoz, ki nas pripelje do razgledne točke nad Bizeljskim,
kjer se nahaja zanimiv objekt, priča nekdanjega živahnega življenja grajske
gospode.

Lusthaus
Objekt stoji na manjšem platoju, sredi vinogradov. V seznamu nepremične
kulturne dediščine je imenovan kot paviljon Lusthaus. Paviljon ima
osmerokotni tloris, je zidan in predstavlja del nekdanje posesti gradu
Bizeljsko. Zgrajen je bil v prvi polovici 19. stoletja.
Lokacija objekta nudi izjemen razgled na Bizeljsko, na Obsotelje in ob
lepem vremenu razgled do Brežic.

232
Stavba v krajini
233
Izjemna
razgledna točka
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Omenili smo križpotje nedaleč od Slavikove kapelice. Predlagamo, da tam
zavijemo na desno in nadaljujemo pot navzgor. Pridemo do novega razpotja
Drenovec – Bukovje. Desna pot navzdol bi nas vodila mimo vinogradov in mnogih
ljubiteljskih vinogradnikov do kleti Meglen, Lupšina, Malus, Škof in kmetije Aleša
Balona ter končno do ceste Bizeljsko – Klanjec.

Kmetija Aleša Balona
Kmetija se nahaja v Drenovcu na Bizeljskem, kjer na domačiji gospodari
Aleš Balon z ženo Lidijo, ki je profesorica/učiteljica na Osnovni šoli
Bizeljsko. Pri delu jima že pomagajo tudi otroci Jure, Tine in mala Eva. V
veliko oporo jim je tudi babica Mihaela Balon, učiteljica v pokoju.
Na kmetiji se ukvarjajo z vinogradništvom, ki ga obdelujejo konvencionalno,
poljščine pa obdelujejo ekološko. Ekološki pridelki, ki jih prideluje na
površini 11 ha njiv, so: pšenica, pira, ajda, oljne buče, lucerna, oves, česen.
Česen zahteva ogromno znanja in tudi ročnega dela.
Pred nekaj leti je območje močno prizadela toča, zato je Aleš Balon velik
del sadovnjaka posekal. Imajo tudi sadovnjak visokodebelnih dreves z nekaj
starimi drevesi, pred časom so dosadili nova drevesa. V sadovnjaku imajo
precej dreves sliv, 13 dreves orehov in staro nešpljo.
V vinogradu pridelujejo različne sorte, imajo sortna vina. Imajo PTP beli
in rdeči bizeljčan, imajo modro frankinjo, rumeni plavec, chardonnay,
sauvignon, renski rizling, muškat, laški rizling. Za vina so prejeli že mnoga
priznanja.
Ekološko pridelane pridelke poljščin, vino, bučno olje, jabolčni sok in
jabolčni kis prodajajo na kmetiji. Po dogovoru pripravijo tudi degustacijo.
Ob skrbnem kmetovanju in poglabljanju v pridelavo posameznih kultur so
na kmetiji zbrali veliko literature o vinogradništvu in tako je pred leti začela
rasti njihova zbirka strokovnih knjig in revij, ki so jo dopolnili še z zbirko
vinskih etiket ter zbirko steklenic in kozarcev.
Na domačiji še stoji stara hiša, ki jo nameravajo v prihodnje obnoviti ter
morda nameniti v turistične namene.
Aleš Balon
Drenovec 3, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 218
M: 031 245 238
E: alesbalon@hotmail.com
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Toda mi pri razpotju Drenovec – Bukovje (znak med drevesnima debloma)
nadaljujemo pot navzgor proti Bukovju. Po nekaj sto metrih pridemo do kmetije
Babič in njihove vinske kleti z znano zbirko majolik.

Klet Babič
Domačija Babičevih se nahaja na vrhu gričevja zaselka Drenovec. Sedanja
gospodarja Lea in Alojz Babič kmetujeta na kmetiji skupaj s sinom
Izidorjem, ki se je prav tako kot starša odločil, da bo vinogradništvo njegova
življenjska pot. Vinograd se nahaja na 300 metrov nadmorske višine in sodi
med najboljše vinogradniške lege. Tukaj se nahaja že od nekdaj.
Na kmetiji se ukvarjajo izključno z vinogradništvom.
Vina imajo sledeča: bizeljčan PTP beli in rdeči, chardonnay, laški rizling, beli
pinot, modra frankinja, rumeni plavec, ki je osnova bizeljčana. Prodajo tudi
precej grozdja.
Njihova kmetija in vinska klet se nahaja ob vinsko-turistični cesti. Kot
dodatno ponudbo ponujajo degustacije vina.
V vinski kleti si lahko ogledamo izjemno zbirko majolik. Lei Babič je idejo
in vzpodbudo, da je začela zbirati majolike, dala Marija Sušnik, ki jo Lea
spoštuje kot avtoriteto in ji ne želi ugovarjati. Doma je imela štiri majolike,
ki so ji bile najprej v napoto, potem pa jih je začela zbirati. Tudi drugi ljudje
so jih začeli prinašati ob praznovanju rojstnih dni, iz izletov in tako je v
prvih letih zbrala od 120 do 150 majolik na leto. Sedaj njena zbirka šteje
1300 majolik različnih velikosti, ki prihajajo iz 59 držav sveta.
Lea Babič je znana tudi po peki jaslic iz medenega testa. Lea Babič pravi:
»Medene jaslice so kot neka znamenitost. Prve sem naredila, ko je bila
vojna na Hrvaškem.« Begunce, daljne sorodnike, mlado mamico s šest
letno deklico in štiriletnim dečkom, je želela konec decembra razveseliti.
Tudi pri nas je bila finančna kriza in idejo za darilo je našla v časopisu,
kjer je bil predstavljen recept za hišico Janka in Metke. Recept je priredila
in nad darilom so bili navdušeni. Na kmetijski svetovalni službi so jo
vzpodbujali, naj predstavi svoje medene jaslice na razstavi in tako so bile
prvič predstavljene leta 1994 v magistratu v Ljubljani in prejele 2. nagrado.
Potem so jih za svojo zbirko odkupili tudi v Slovenskem etnografskem
muzeju iz Ljubljane. Pod njihovim okriljem so bile razstavljene še v Italiji,
v dvorcu Schönbrunn na Dunaju v Avstriji, v zdraviliškem mestecu Bad
Ischlu so bile razstavljene med 71 jaslicami iz Slovenije. Razstavljene so bile
še v Celju, Jurkloštru, v muzeju jaslic na Brezjah, v Stari gori pri Novi Gorici
in v Veržeju. Lea nam je razkrila skrivnost, da mora biti testo zelo trdo, trdo
spečeno in dobro posušeno, da zdrži. Vsekakor ni za pojest.
240 Nešplja
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Lea Babič se zadnjih deset let ukvarja s fotografiranjem in pravi, da je doma
v lepih krajih in to lepoto rada prenaša naprej. Na fotografskem extemporu
Kozjansko jabolko je leta 2011 prejela 1. nagrado. Je tudi podpredsednica
Aktiva kmetic Bizeljsko, kjer pomaga pri promociji ajdovega kolača. Zaupala
nam je, da so nekdaj, ko so prišli od polnočnice domov, dobili ajdov kolač.
Mož Alojz je član Društva vinogradnikov. Lea Babič je prejela laskav naslov
Kmetica leta 2015, ki ji ga je podelila Zveza kmetic Slovenije.
Vinska klet Babič
Bukovje 6, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 079
M: 031 215 699
E: babic.lea@gmail.com
Posebnost zbirke majolik pa je bilikum, zato ga bomo malce bolj predstavili.
Lončarji so nekdaj imeli veliko domišljije in za to posebnost med majolikami je
Lea izvedela od Marije Sušnik.

Bilikum
Marija Sušnik pravi: »Bilikum izvira iz nemške besede wilkommen –
dobrodošel. Nekateri vinogradniki, ki so se hoteli bolje izkazati, so v znak
dobrodošlice ponudili pijačo iz bilikuma ali kakšne druge oblike posode,
kjer je bilo potrebno luknjice s prstom zamašiti, da gostu ni steklo vino
za vrat. Najbolj znan je še danes bilikum, ki je sestavljen iz treh posod,
imenovanih ceh, leh in meh. Med seboj so tako povezane, če gost pije iz
ene posode, steče vino iz vseh treh. Te posode niso prevelike. Keltska triala
izhaja iz najdišča na Gosposvetskem polju, spada pa k proizvodom rimske
kulture. Uporabljali so še druge oblike posod, npr. pri nas znani »trije sodčki
skupaj«, ki imajo isto funkcijo.«
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Bilikum
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Na odcepu k Babičevim nas usmerjevalna tablica usmeri naprej. Pot se še vedno
vzpenja in kar kmalu pridemo do domačije Premelč – Puhpinter, kjer hranijo
veliko starega orodja, okrog hiše pa je vrt s čudovitim drevjem in cvetjem. Ob
cesti boste najprej zagledali zanimivo živo mejo, v kateri rastejo rdeči dren, leska,
pušpan, glog, kalina, lovorikovec, bršljan.

Domačija Premelč – Puhpinter
Pogovarjali smo se z Metko Premelč, ki nam je z veseljem povedala nekaj
utrinkov iz življenja njene družine in njenih prednikov. Če se zaustavite in
pogledate čez lesen plot, boste opazili, da je domačija še dobro ohranjena in
kot taka vzbuja našo radovednost. Metka nam pove, da je to bila rojstna hiša
njenega očeta, Franca Premelča. Franc Premelč je svoje čase hodil pomagat
na bližnjo Slavikovo domačijo, ko so le-ti prihajali na Bizeljsko. Na kmetiji
se je z vinogradništvom ukvarjal že njen stari oče Viktor, ko jo je prevzel.
Ukvarjali pa so se tudi z živinorejo, ker so imeli njive v dolini. Danes Metkin
brat Branko še vedno obdeluje vinograde in njive. Pripravlja ledeno trgatev.
V njegovi kleti najdete sauvignon in modro frankinjo
Metka se rada spominja svojega pradeda, ki je bil knjigovez na Dunaju. Kot
»Buchbinder« pa je postal »Puhpinter«. Tako se pri njih po domače reče
Puhpinter. Staro domačijo v Bukovju še vedno vzdržujejo in obdelujejo
zemljo, le v stavbah trenutno ne živi nihče. Na domačiji je ohranjenih kar
nekaj starih predmetov, starih kmetijskih strojev in drugih predmetov, ki
jih je Metka v enem trenutku opazila in jih s svojim partnerjem očistila.
Tako ju je zagrabilo zbirateljstvo. Zbirka je rasla, tudi ljudje so kaj prinesli.
Shranjene ima še knjigoveške zadeve od svojega pradeda, ampak žal z njimi
ne zna delati.
Prav posebno pozornost pa moramo posvetiti vrtu, ki obdaja hišo in
gospodarsko poslopje. V vrtu raste še ogromno sesvetnic ali krizantem,
vsaj štiri ali pet različnih hortenzij, posebnost je hrastovolistna hortenzija.
Zelo je ponosna na zbirko potonik. V njenem vrtu rastejo tako navadne
kot olesenele potonike, različnih barv. Potem so tu srčki, pa stara sadna
drevesa. Hruška gute lujza je odlična za sušenje. Na vrtu rastejo še vedno
tudi špengli, (za pojest, za marmelado in tudi za »šnops«), slive romihi (za
»šnops«). Sadni vrt obsega več sort jablan, (krivopecelj, kosmač, bobovec),
nešpljo in skorš.
Hiša je podkletena in vanjo vodijo zanimivo oblikovana vrata, ki omogočajo
stalno temperaturo, kot npr. v repnici. V kleti so shranjevali krompir in
peso, tu je bil sod z domačim kisom in nikoli jim ni nič zmrznilo.
Pogovor januarja 2014 je spremljala tudi njena mama Milka, ki je žal malo
pred 94. rojstnim dnem odšla za vedno.
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247 Maturitetna naloga Viktorja Premelča
248 Metka Premelč nam je ponudila
kutinov sir, kitnkez, ki ga je sama izdelala.
249 Premelčeva zbirka starin
250 Bogat vrt - hrastovolistna hortenzija
251 Evid. št. 10810 - Bukovje na Bizeljskem
- Hiša Bukovje 10, hiša zgrajena v 19. stol. objekt nepremične kulturne dediščine
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Asfaltirana cesta nas sicer pelje naprej, vendar če za domačijo Premelč zavijemo
na desno, opazimo kolovoz, ki pelje do cerkvice sv. Antona. Med potjo do
cerkvice lahko opazujemo izjemen razgled po okoliški krajini, cerkev sv. Lovrenca
na hribčku, obdelano ravnico ob Sotli, drevesno zarast ob sami reki Sotli. Pogled
nas vodi na Sljeme (1030m), ki je najvišji vrh Medvednice. V cerkvici je vsako leto
na Antonovo maša.

Sv. Anton
Nad vasjo stoji v vinogradih enotno pozidana in po obsegu razmeroma
ambiciozna cerkev sv. Antona. Tristrano zaključeni prezbiterij oklepa v
gotskem smislu pristrešeni talni in iz rezanega kamna zgrajeni podzidek,
ki pa ni več gotski, temveč le pogostna oblika v arhitekturi 17. stol. na tem
območju. V prezbiteriju je križni obok s sosvodnicami, v ladji polkrožna
banja. Zvonik pred zahodno fasado, ki je bil leta 1918 porušen v zgornjem
delu, nadomešča s piramidasto streho zaključena arhitektura. Glavni in
edini oltar je iz srede 18. stol. Cerkev je bila priljubljena božja pot, kamor so
prihajali zlasti Hrvatje.
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Detajli iz notranjosti
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Cerkev v objemu drevja
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Pod cerkvijo opazimo zidec še iz kamenja, ki nam govori o nekdanjem utrdbenem
pomenu lokacije. Cerkev se nahaja znotraj manjšega gozdiča. Ožjo travnato
površino v neposredni okolici cerkve vzdržujejo in tam smo v avgustu zasledili
plazečo deteljo in veliko koprivo.

Plazeča detelja
Trifolium repens
Raste na travnikih, pašnikih, v vrtovih in parkih, ob poteh, tudi ob gozdnih
poteh. Ljubi dušičnata tla. Je zelo pogosta in raste večinoma v velikih
sestojih. Plazeča detelja, ki je zelo pogosta v travnih mešanicah, uspeva le
na tleh, ki so vsaj občasno vlažna, saj se nadzemne pritlike le tako lahko
zadostno ukoreninijo.

Velika kopriva
Urtica dioica
Raste na ledinah, na gozdnih robovih, jasah, ob poteh, na nabrežju. Ljubi
dušičnata, bazična, sveža tla; večinoma raste v sestojih. Je zelo pogosta.
Žgalni laski vsebujejo še neraziskano strupeno snov: manj kot ena
milijoninka grama na koži že povzroči značilno koprivnico. Mravljična
kislina in histamin bolečino še povečata, vendar pa nista koprivna strupa.
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Od cerkvice sv. Antona se po kolovozu vračamo do asfaltne ceste. Pozorno oko bo
našlo med grmovjem srobot, na robu vinograda pa tudi vinogradniško breskev.

Navadni srobot
Clematis vitalba
Ljubi apnenčasta in dušičnata, ilovnata ali glinena tla; v srednjeevropskih
nižinah in v sredogorju iz peščenjakov ne raste, sicer raztreseno in precej
pogosto. Pozimi ga opazimo zaradi volnatih klobčičastih soplodij. Je ena
izmed redkih srednjeevropskih ovijalk.

Vinogradniška breskev
Breskev – Prunus persica
Breskve so k nam v 3. - 4. stoletju prinesli Rimljani. Rimljani so jih dobili od
Grkov, le ti pa od Perzijcev. Danes je v svetu priznanih več kot 2000 sort.
Vsako leto prihajajo na trg od žlahtniteljev nove in nove sorte. Med sabo se
ločijo po številnih lastnostih: bujnosti in obliki rasti, barvi plodov in mesa
ter okusu. Pomembna lastnost je čas zorenja. Tako imamo zgodnje sorte, ki
zorijo že v juniju ter pozne sorte, ki zorijo šele v septembru.
Breskova kodravost (Taphina deformans) iz leta v leto povzroča ljudem toliko
slabe volje, da se mnogi raje odpovejo breskvam ali sadijo odpornejše
breskove sejance imenovane vinogradniške breskve.
Ime vinogradniške se uporablja zato, ker so rasle pretežno v vinogradih.
Drugače so to drevesa zrasla iz breskovih koščic in niso bila cepljena. V vsaki
oplojeni breskovi koščici so namreč prepletene dedne lastnosti očetove in
materine rastline v neštetih kombinacijah. Praviloma imajo potomci lastnosti,
ki so drugačne od staršev, čeravno včasih kakšno lastnost tudi podedujejo.
Včasih so se breskovi sejanci pogosto sami zasejali v vinogradih, ki so se
okopavali. Rastline so pustili do rodnosti, nato pa najboljše pustili, ostale pa
odstranili. Spremenjena tehnologija vinogradništva ob uporabi herbicidov
pa je vinogradniške breskve skoraj povsem izrinila iz vinogradov. Ljudem
so zanimive predvsem zaradi povečane odpornosti na breskovo kodravost
kot najnevarnejšo bolezen. Odpornost je predvsem povezana z žlahtnostjo.
Bolj ko so breskve »divje«, manjše plodove in liste imajo, manj jih napada
bolezen.
258
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Vrnili smo se do lokalne ceste, kjer je usmerjevalna tablica k sv. Antonu.
Zavijemo desno na asfaltno cesto. Tu se še vedno vzpenjamo, na levi vidimo hišo
z lepim kamnitim portalom in starim trsom žametovke. Na drugi strani ceste
lahko opazimo lepo razraslo hermeliko.

Žametovka
»Žametovka ima izjemno veliko sinonimov, okoli trideset (modra kavčina,
Kölner blau, žametna črnina, velika modrina, velika plava, černi zelenjak).
Najbolj je razširjena v vinorodni deželi Posavje, kjer je nepogrešljiva v
bizeljčanu, metliški črnini pa tudi v cvičku. Da je že dolgo znana v Podravju,
najbolj potrjuje žametovka na mariborskem Lentu, znana tudi kot stara trta.
Zori pozno, a obilno. Če je grozdje lepo zrelo, daje kožica grozdne jagode
vinu prijetno aromo, ki spominja na jagodičevje – malino, rdeči ribez in
gozdno jagodo,« je predstavil sorto Drago Medved.

Hermelika
Sedum spectabile
Hermelika izvira iz Kitajske in Koreje. V Evropi jo gojijo že od 16. stoletja,
pri čemer je bila v Evropi cenjena predvsem zaradi zdravilnih učinkov. V
zdravilstvu se uporabljajo predvsem sveži listi, ki se jih polaga na rane.
Lahko pa se iz njih iztisne tudi sok in iz njega naredi tinkturo. Hermeliko
najpogosteje uporabljamo pri oskrbi manjših ran in za razkuževanje ter
preprečevanje vnetij pri opeklinah, čirih in vnetjih kože zaradi pikov žuželk.
Poleg tega hermelika lajša težave pri protinu in revmatizmu, priporočajo pa
jo tudi za zdravljenje ran na želodcu, za uravnavanje kisline v želodcu in pri
črevesnih obolenjih.
Rastlina uspeva na vseh tipih tal, čeprav ima najraje peščena in dobro
propustna tla. Potrebuje sončno rastišče, uspevala pa bo tudi v svetli senci.
Z gnojenjem ne smete pretiravati, saj bo preveč dušika vzpodbudilo rast
predolgih povešenih poganjkov.
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Še vedno se rahlo vzpenjamo. Na levi in desni opazimo lepi stari hiši. Ena od
lepo obnovljenih hiš je bila nekdaj last Daniele Kotte, sedaj je last Barbare
Ravnik, direktorice Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani. Druga hiša pa je hiša
Turistične kmetije Juričko.

Turistična kmetija Juričko
Domačija Juričkovih se nahaja na Žalcah, kot ta zaselek imenujejo po domače,
sicer pa je to uradno Bukovje. Na kmetiji gospodarita Martin in Milena
Juričko. Glavna kmetijska panoga na njihovi kmetiji je vinogradništvo, kot
dopolnilno dejavnost pa imajo vinotoč.
V njihovi kleti negujejo naslednja vina: modro frankinjo, beli in rdeči
bizeljčan PTP, rumeni muškat, laški rizling.
Pripravijo tudi hrano, po naročilu.
Ukvarjajo se s prodajo grozdja in vina.
So del vinske ceste.
Na kmetiji lahko sprejmejo do 50 ljudi.
Dodatna ponudba: 3 sobe in 8 dodatnih ležišč. V najem ponujajo hišo, v
kateri je tudi savna.
Vsako leto pripravijo narezek in vino ter ju ponudijo pohodnikom po
Grajski poti.
Turistična kmetija Juričko
Vinotoč na Žalcah, Bukovje 16, 8259 Bizeljsko
T: 03 80 94 106
M: 041 257 829, 041 382 735

262
Turistična kmetija Juričko

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

262

179

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

180

Še vedno se rahlo vzpenjamo. Pot nadaljujemo skozi manjši gozd in prispemo
na razpotje, kjer bi naravnost tudi prišli do Bizeljskega gradu, vendar zavijemo
desno, gremo mimo Lupšinovih do Vinotoča Malus in v daljavi prvič zagledamo
Bizeljski grad.

Turizem na kmetiji vinotoč Malus
Domačija Malusovih se nahaja na Žalcah, kot ta zaselek imenujejo po
domače, sicer pa je to uradno Bukovje. Na kmetiji gospodarita Bernardka in
Jože Malus, s sinovoma Kristijanom in Alenom. Glavna kmetijska panoga
na njihovi kmetiji je integrirano vinogradništvo, kot dopolnilno dejavnost
pa imajo vinotoč. Na kmetiji gojijo kokoši, goske, race, purane, prašiče.
V njihovi kleti negujejo naslednja vina: modro frankinjo, beli in rdeči
bizeljčan, rumeni muškat, zeleni silvanec, rumeni plavec.
Pripravijo tudi hrano, predvsem narezke po naročilu. Gospodinja Bernardka
speče domač kruh, pecivo.
So del vinske ceste.
Na kmetiji lahko sprejmejo do 50 ljudi.
Turizem na kmetiji - Vinotoč Malus
Bukovje 25, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 204
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Od Malusovih nadaljujemo pot proti Orešju. Pot oziroma cesta se strmo spušča
navzdol vse do potoka – ali skozi Sračjek. Pot poteka skozi gozd, mimo hrama,
nato pa kmalu zagledamo Obsotelje z mestom Klanjec na Hrvaškem, kjer je
znana galerija kiparja Antuna Augustinčiča.
Če se ob hoji navzdol ozremo na levo, bomo na gozdnem robu opazili drevesa
domačega ali pravega kostanja.

266

Pravi kostanj
Castanea sativa
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»Čeprav pravi ali domači kostanj v Sloveniji ni imel takšne vloge kot v Italiji
in italijanskem delu Švice, kjer je njegov obrod odločal, ali bodo ljudje
pozimi stradali ali pa preživeli zimo z napolnjenimi želodci, je ta drevesna
vrsta predstavljala tudi pri nas pomemben vir prehrane jeseni in pozimi. V
južnih predelih Evrope, kjer je bolj pogost, je v posameznih območjih imel
tisto vlogo v prehrani kot jo ima sedaj krompir, in to zato, ker je rodil vsako
leto, plodovi pa so se lahko skladiščili po pol leta in več. Zato ima ta predel
Evrope kakor tudi Slovenija celo vrsto kuharskih receptov za jedi, katerih
pomembna sestavina je plod kostanja, ki ga kratko imenujemo kar kostanj.
Za razliko od italijanskega področja Švice, kjer je bil kostanj predvsem
na jedilnem listu revnih (cucina povera), se je v naših krajih pojavljal tudi
na mizi premožnejših ljudi. Do danes se je ohranila le še prodaja pečenih
(praženih) kostanjev na uličnih vogalih v pozni jeseni in pozimi.
Domnevamo, da so že Etruščani in Rimljani širili pravi kostanj izven
njegovih naravnih rastišč. Ljudstva, ki so jih nasledila, so to razširjanje
nadaljevala, zato ga imamo danes v predelih, ki so veliko bolj severno,
kot je meja njegove naravne razširjenosti. Snovali so kostanjeve gaje, ki so
služili prehrani ljudi in živali ter pridobivanju kostanjevega medu. V krajih
z milo klimo in daljšo vegetacijsko dobo je kostanj iz nasadov prešel tudi v
gozd in tako postal gozdna drevesna vrsta v gozdovih, kjer se po naravi ni
pojavljal. Za pravi kostanj lahko rečemo, da ima, oziroma je imel, resnično
mnogonamensko rabo. Plodovi so za prehrano ljudi in živali. Eno drevo
daje v povprečju letno od 100-200 kg kostanja, poraba po človeku pa
je bila v krajih, kjer je kostanj igral v jesenski in zimski prehrani glavno
vlogo, okrog 100 - 150 kg. Zato je bil znan izrek: Za vsaka lačna usta eno
kostanjevo drevo. Plodovi kostanja so hranilni, poleg tega pa tudi zdravilni.
V Sloveniji raste kostanj v vseh toplejših gričevnatih legah. Glede toplote
je zelo zahteven, ker potrebuje najmanj 6 - 7 mesecev vegetacijske dobe.
Dobro uspeva na rastiščih, kjer vladajo topla poletja, mile zime in kjer so
padavine obilne ter visoka zračna vlaga. Rad porašča glinasta tla na silikatni
podlagi, izogiba se tal, ki so bogata z apnencem,« sta opisala med drugim
kostanj Marijan Kotar in Robert Brus v knjigi Naše drevesne vrste.
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Pot nas pripelje do križišča, v daljavi zagledamo razvaline Cesargrada na
Hrvaškem, držimo se desno, hodimo po asfaltni poti in v naslednjem razpotju
spet sledimo asfaltu ter zavijemo levo. Ko se pot navzdol konča, pred sabo
zagledamo »Kupce«, to je predel, kjer stoji večstoletna vinska klet obkrožena
z vinogradi. Na desno bi po Smehovi poti prišli do spominske plošče Antonu
Smehu in do ceste Bizeljsko – Klanjec, če pa krenemo levo, se pot rahlo vzpenja
in kmalu se nam ponudi prelep pogled na vas Orešje, od Bizeljskega gradu na levi
do »Kupc« in Klanjca na desni.

Anton Smeh
Anton Smeh Hary (28.11.1898 Bukovje - 2.7.1953 Ljubljana) je bil prvi
slovenski poklicni filmski snemalec. Rojen je bil v Bukovju pri Orešju. Delal
je reportaže. Kljub temu, da je umrl dokaj mlad, leta 1953, se ga mnogi še
živo spominjajo. Ob stoletnici rojstva so mu sokrajani na mestu, kjer je
nekoč stala njegova rojstna hiša, postavili spominsko ploščo.
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Spominska plošča
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Pri označevalni tabli zavijemo strogo desno na makadamsko kolovozno pot, ki
vijuga čez potoček, med njivami, travniki in vinogradi s stalnim pogledom na
Bizeljski grad. Pot nas pripelje do ceste Bizeljsko-Orešje.
/Če bi tu zavili po cesti desno, bi prišli do prej omenjenih »Kupc«, od koder je
lep razgled na Obsotelje s Klanjcem, vidi se mednarodni mejni prehod, okrog in
okrog pa so vinogradi. Naprej bi prišli mimo Vinske kleti Blažinčič do glavne ceste
Klanjec-Bizeljsko, kjer je bilo t.i. Trojno mesto, rimsko vojno taborišče in rimske
vile, katerih ostanki so še vidni.(raziskano v letih 1938-39)./
Vinska klet Blažinčič (glej stran 208)
Mi zavijemo levo, gremo po asfaltni cesti mimo cerkve Sv. Magdalene s
pokopališčem v ozadju in nadaljujemo po cesti navzgor. Po rahlem vzponu
pridemo do vinogradniške domačije Pavlin (glej str. 222), zraven pa je stara šola
Orešje (glej str. 219), nekdaj imenovana po A. M. Slomšku.
Še eno mogočno stavbo vidimo na tej poti in to je Šribarjeva domačija (sedaj
Faber) od nekdaj »Freihof« (glej str. 218) Tu je najdena halstatska urna-žara,
kar kaže na naselje že 3500 let pr.n.št.. Tudi na tej domačiji se ukvarjajo z
vinogradništvom.
Ob poti srečamo nekaj domačij, ki ponujajo vino in sicer: Malus, Petrišič, Kunst,
Zagmajster, Vinski hram Berkovič in druge.
Za hišami v vasi se dviga več pečin, med katerimi dominira t.i. »Vlka pečina«,
levo od sedla te pečine pa raste bavarska popkoresa (redka rastlinska vrsta), (glej
str. 215).
Bavarska popkoresa – (glej str. 215)
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Na poti nas na levi ves čas spremlja pogled na Bizeljski grad in tako počasi
prispemo pred grajske kleti in kaščo, torej pod Bizeljski grad. Takoj na desno
vodi kolovozna pot do Bošnarjevega brega in »Ajdovske babe«; to je zanimiv
skalnat sklad, ki mu domačini pravijo kar »Baba« in naj bi bila kažipot za cerkev
Sv. Marjete (zdaj le še razvaline). Pot med zgornjo grajsko kletjo in kaščo bi nas
po stari grajski poti, mimo »Črne kapele«, pripeljala do Sokola in naprej na Svete
gore z znano romarsko cerkvijo Matere božje, od koder se po Vidovi poti čez
Vrhovnice pride do Sv. Vida in na Bizeljsko (glej zloženko Vidova pot).
Mi pa si lahko ogledamo grad, kjer živi družina Klakočar, ki se tudi ukvarja z
vinogradništvom (znamka Wisell).

Bizeljski grad
Grad Bizeljsko se nahaja na skrajnem severnem delu Bizeljskih goric, ob
samem gozdnatem hrbtu Orlice. Zgrajen je bil na izredno izpostavljeni
legi, kar mu je omogočalo obrambno zavetje. Grad stoji na južnih pobočjih
gričevja, ki se spušča v obsoteljsko ravnino. Izkoristili so kamniti pomol s
tremi strmimi pobočji in ozkim dostopom do platoja z gradom. »Današnje
vrednotenje krajine in spomenikov v njej opredeljujejo grad Bizeljsko kot
izjemen krajinski fenomen, ki daje značilno podobo celotnemu delu krajine
okrog vasi Orešje,« je opredelil lokacijo gradu Tomaž Golob.
»V zgodnjem srednjem veku je Bizeljsko spadalo v Savinjsko marko. Sodilo
je k alodni posesti pilštanjskih grofov, ki jo je Hema Krška leta 1042 podarila
samostanu benediktink v Krki na Koroškem in je leta 1071 prešlo v posest
novoustanovljene krške škofije. Bizeljsko se leta 1251, ko ga je obiskal krški
škof Ulrik, kot gospoščina krške škofije posebej imenuje. To pomeni, da
je tu že obstajal dvor, po katerem se 1278 kot priča v neki darilni listini
imenuje vitez Eberhard Bizeljski (Eberhard von Wisell).
Izrecno kot grad se prvič omenja šele leta 1441. Grad se ponovno omenja
leta 1475 ob uspešnem kljubovanju turškemu obleganju. Leta 1515 so
grad zavzeli in oplenili uporni kmetje in enako se je zgodilo ob kmečkem
uporu leta 1573. Leta 1532 je krški škof oddal gospoščino v najem Hansu
Tattenbachu, njegovi dediči pa so si jo leta 1608 pridobili v dedno last. Med
poznejšimi lastniki nastopajo grofica Walburga roj. Tattenbach (1749), M.J.
grof Wildenstein (1764), grofica M. Dietrichstein (1803), F. Hirschhofer
(1820) in knez Windischgrätz (1858), ki je bizeljsko gospoščino združil s
kunšperško. Med obema vojnama je bil lastnik gradu Hugon Ceschi a S.
Croce, ki ga je dobil po svoji soprogi kneginji Windischgrätz, med zadnjo
vojno pa sta bila njegova lastnika baronica Kristina in njen soprog Nikolaj
pl. Maasburg,« zapisuje Tomaž Golob.
»Grad Bizeljsko je bil pozidan v poznem srednjem veku v tradiciji obodnega
gradu, a kaže v današnji podobi renesančne in baročne poteze. Pot do
grajskega vhoda, ki izvira še iz srednjega veka, se vije iz doline in teče okrog
grajskega hriba. Zavarovana je z manjšim vhodnim stolpičem. Obzidje je
oblikovalo obsežno predgradje, znotraj katerega so se ohranile razvaline
srednjeveškega gospodarskega poslopja. Obzidje, ki je bilo nekoč visoko
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skoraj pet metrov, so pozneje znižali; sled prvotne višine lahko še danes
opazimo na južni stranici vhodnega stolpiča. Prvotna kastelna zasnova je
v teku stoletij doživela več dozidav in sprememb, predvsem v vzhodnem,
vstopnem delu. Številne predelave so tako na grajskem poslopju prekrile vse
starejše gradbene faze in stavbne elemente.
V renesansi so dvoriščno stran gradu razčlenili z arkadami, na zahodni
strani pa so grad dodatno utrdili z dvema okroglima vogelnima stolpoma.
Leta 1623 je bila zgrajena grajska kapela sv. Hieronima.
V drugi polovici 19. stoletja so tedanji lastniki gradu, Windischgrätzi,
prenesli arhiv in slike ter staro orožje na svoje posestvo na Moravskem.
Ohranilo pa se je štukaturno okrasje na oboku v treh sobah v nadstropju
južnega trakta in oboku grajske kapele iz tretjega desetletja 18. stoletja.
Motivi so svetopisemski, alegorični in antični. Tako imenovana viteška
dvorana je okoli leta 1840 dobila klasicistično poslikavo. V grajski kapeli so
trije baročni oltarji iz prve polovice 18. stoletja.
Starejši trakt ima razvito stolpasto jedro. V sobah so ostanki štukatur iz 18.
stoletja, fragmenti dekorativnih poslikav in ostanki grajske opreme.
Po vojni je bil grad nacionaliziran. Zdaj je v lasti občine Brežice, ki ga je dala
v najem družini Klakočar,« je zapisal Tomaž Golob.
“O hčerki nekega bizeljskega graščaka baja izročilo, da je bila silno kruta,
tlačane je gnala na tlako v najhujši vročini, sama pa je sedela na konju pod
baldahinom in s pasjim bičem udrihala po hrbtih podložnikov. Nekega
večera pa so kmečki fantje ujeli grofično in jo zapregli pred plug. Maščevanje
gospode je bilo strašno, biriči so polovili fante in jih vrgli v grajsko ječo,
enega pa so menda celo živega zazidali,« je zapisal Ivan Jakič.
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Smo sredi vinogradov, po Lovrenčevem (10. avgusta) boste v vinogradih videli
in slišali klopotce.

Klopotec
»Na najstarejši slikovni upodobitvi klopotca iz leta 1832, ki je shranjena v
štajerskem deželnem arhivu v Gradcu, stoji pod bizeljskim gradom vetrnica
z osmimi kraki,« pravi Tomaž Klipšteter.
»Slovenske vinograde tudi slišimo.
V poznem poletnem času v naših vinogradih že veselo pojejo klopotci,
ki si jih vinogradniki postavijo v vinograde ob velikem šmarnu in jih spet
snamejo za Martinovo. Klopotec je naprava ali zvočilo, ki je slovenskega
izvora, kot trdi tudi nemški etnolog Leopold Kretzenbacher.
Marsikdo se najbrž vpraša, kakšen smisel ima danes postavljati klopotec,
ko pa vemo, da se ga tudi ptiči več ne bojijo, oziroma se sčasoma navadijo
na njegov klopot. Torej je zaradi svojega temeljnega poslanstva pravzaprav
neučinkovit. Toda klopotec je v svojem času, odkar ga poznamo, postal
tako priljubljen in nepogrešljiv del krajine, kjer je doma, udomačil pa se je
sčasoma tudi drugod, ne le v Slovenskih goricah in Halozah, da se nihče
več ne sprašuje o njegovi smotrnosti ali celo ekonomiki, temveč ga vsi bolj
vidimo kot zaščitni znak naših vinogradov.
Zaradi klopotca slovenske vinograde tudi slišimo, ne le vidimo. Klopotčeva
pesem je nekaj posebnega, najbolj pa je znana v Slovenskih goricah in
Halozah, manj na Dolenjskem in v Beli krajini in še manj na Primorskem.
Klopotce poznajo tudi na avstrijskem Štajerskem in v Hrvaškem Zagorju.
Toda ime so ohranili po slovenskem izvirniku, zato mu tudi Avstrijci pravijo
klapotez. Ni znano, kdo je avtor te naprave, tudi ni zatrdnega datuma
njegovega nastanka. Eni mu ga pripisujejo že v srednjem veku, drugi spet
šele v sredini 19. stoletja. Naj omenim dr. Nika Kureta, ki piše v knjigi
Praznično leto Slovencev (MD 1970, tretja knjiga, stran 46): »Čudno se zdi,
da v starih poročilih o prleški bratvi o klopotcu še ni glasu. Tako imenovani
dopisnik iz Ormoža v Novicah l. 1853 obširno opisuje bratvo, ne omenja pa
klopotca. To nam vzbuja sum, da je klopotec iznajdba šele druge polovice
prejšnjega stoletja. Morda se motimo.«
Zelo pomembno je, kako je klopotec narejen. Sestavljen je iz mnogih delov
in vsak ima natančno opredeljeno funkcijo, zato tudi ni vseeno, iz kakšnega
lesa je narejen.
Stolček je tisti del, ki drži gred, in ker je v obliki stola, nosi to ime. Biti
mora iz močnega in trdega lesa, ponavadi iz bukovine, hrasta ali jesena. Na
gred, za katero je najboljši akacijev les, izvrtajo luknje, v katere pritrdijo
kladivca ali macleke. Kladivca morajo biti razporejena tako, da nikoli ne
udarita po dve hkrati. Zanje je najboljši hruškov les. Macleke držijo viličice
iz hrastovega ali bukovega lesa. Kladivca udarjajo po deski, najboljša je iz
kostanjevega ali češnjevega lesa, deska pa visi na verižici. Klopotec ima tudi
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rep, da se obrača po vetru, navadno je iz brezovih vej. Vetrnice so najboljše
iz topolovega lesa, ker ni pretežak. Haloški klopotec ima šestkrako vetrnico,
slovenjegoriški pa štirikrako.
Postavljanje klopotca ni enostavno opravilo, saj terja veliko spretnosti pa
tudi fizične moči.
Prav je, da v klopotcu ne iščemo zgolj lastnosti tehnične naprave, zgrajene in
postavljene zato, da povzroča hrup, ki odganja nadležne ptice iz vinograda.
Te nenavadne naprave imajo simboliko, ki je nemara pomembnejša od
osnovne funkcije same naprave.
Klopotci so znanilci lepega. Napovedujejo letino, ki se je veseli vsak
gospodar. Glas klopotcev ima posebno govorico, klopotanje ima svoj ritem,
intenzivnost, veter ga obrača nad vinorodnimi prostranstvi. Klopotec je
vidna in zvočna sestavina vinorodnih krajev. Najlepše doživljanje klopotca
je v njegovem naravnem okolju,« navaja Drago Medved v knjigi Vinski
brevir, 2001.
»Prva doslej znana in zato najstarejša upodobitev klopotca na slovenskem
je objavljena v knjigi Litografirane podobe slovenještajerskih mest, trgov in
dvorcev (Stara Kaiserjeva suita 1824 – 1833), prikazuje pa bizeljski grad z
vinogradi, kjer se lepo vidi klopotec. Delo je nastalo pred letom 1829,« nam
razlaga Drago Medved.
Konec leta 2009 je Drago Korade izdal knjigo Klopotec, kar je pri nas
nedvomno najtemeljitejše delo o tej čudoviti napravi,« je še zapisal Drago
Medved.
Na Lovrenčje se na Hribčku, pri farni cerkvi sv. Lovrenca, vsako leto ob
manjši slovesnosti postavi “klepetec” in temu sledi praznovanje z muziko
in plesom.

270 Sandijev klopotec
Najstarejša upodobitev klopotca na
Slovenskem, grafika je nastala leta 1832.
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V gradu Bizeljsko živi družina Klakočar, ki se ukvarja z vinogradništvom. V delu
gradu imajo urejeno vinsko klet. Znani so po vrhunskih predikatnih vinih in
vinskih posebnostih.

Vinska klet Klakočar - Wisell
Vinska klet Klakočar – Wisell se nahaja v srednjeveškem dvorcu na
Bizeljskem. Na posestvu gospodari Bojan Klakočar z ženo Majo, ki jima
pridno pomaga sin Viktor in Bojanova mama Šarlota. Šarlota je prišla na
Bizeljsko leta 1971 iz Prekmurja.
Takole so se predstavili: »Obdelujemo 30.000 trt, znani smo po vrhunskih
predikatnih vinih in vinskih posebnostih. Naša vina so naravna, polnega
okusa, po svoje posebna – dobila so že vrsto medalj. Po predhodnem
naročilu vam lahko pripravimo pokušino naših kakovostnih, vrhunskih
in predikatnih vin: bizeljčan beli, rdeči; pozne trgatve in izbore sort: laški,
renski rizling, kerner in modra frankinja. Kot posebnost naše kleti nudimo
vino iz sušenega grozdja žametne črnine, vino avtohtone bizeljske sorte
rumeni plavec, kot tudi jagodne izbore in ledena vina. Vsa vina so tudi v
prodaji.« Bojanova mama Šarlota je ponosno pripomnila, da je bil Bojan
prvi, ki je iz rumenega plavca naredil jagodni izbor.
»V gradu živi družina Klakočar, ki kolikor more skrbi za grad, predvsem pa
prideluje dobra vina in skrbi za svojevrstna kulinarična doživetja,« je zapisal
Drago Medved.
K pokušini njihovih vin lahko pripravijo tudi domačo hrano (hladne jedi
in tople jedi), povabijo na ogled gradu, vinotočev in drugih znamenitosti v
okolici.
So del vinske ceste.
Sprejmejo okoli 50 oseb in imajo sedišča znotraj in zunaj. Informacije
ponujajo tudi v angleščini in hrvaščini.
Ostalo: otroška igrala, hišni ljubljenčki dobrodošli, piknik prostori, vinoteka
Odprto: sobota, nedelja 10.-16. ure, med tednom po dogovoru
Ob obisku so Klakočarjevi pripovedovali, da je bilo v preteklosti na
Bizeljskem gradu posnetih kar nekaj filmov. Šarlota je omenila filme Vojne
vihre, Kmečki upor, Poletna idila in pridala, da je njena hčerka Loti imela
vidno mesto v filmu Beli konjiček.
Vinska klet Klakočar
Bizeljska vas 20, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 255
M: 041 927 628
E: gradbizeljsko@siol.net
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Grajsko pot nadaljujemo po grajskem drevoredu, ki nas pripelje v Bizeljsko vas
do domačije Rožman, kjer raste ena najstarejših lip v Posavju in na Dolenjskem,
stara preko 300 let, in naprej do križišča.
Bizeljska vas, glej str. 227
Bizeljska lipa, glej str. 228
/levo bi po strmi poti navzdol prišli do vinogradniških domačij Žertuš, Požek,
Jazbec, Malus in drugih do sv. Magdalene, desno pa pridemo do glavne ceste
Brežice - Maribor, kjer je bila včasih »apnenca«- jama, v kateri so žgali apno.
Če bi po tej cesti zavili levo, bi skozi gozd prišli najprej do okrepčevalnice Pri
zelenem gozdičku, nato do Vinske kleti Pinterič in po Bizeljski cesti do Gostilne
Šekoranja in Okrepčevalnice Prinela v središču Bizeljskega./

Pri zelenem gozdičku
Če potujete iz Bistrice ob Sotli proti Brežicam je prvo naselje, ko prečkate
hribovito in gozdnato Orlico, naselje Bizeljsko. Na samem vhodu na desni
strani ceste se nahaja bar Pri zelenem gozdičku, ki ga vodi Jože Šekoranja.
Domačini še vedno radi uporabljajo njihovo domače ime Bar pri Funku. V
baru Jože ponuja različno pijačo, se pa ukvarja tudi z vinogradništvom in
ovčerejo. Za dogovorjeno skupino rad speče odojka, jagenjčka in zamesi
odličen domač kruh. Tudi njegov objekt je del vinske ceste, ki gre tukaj
mimo. V baru nudi 40 sedežev.
Jože Šekoranja je ljubiteljski motorist. V njegovem baru je tudi sedež
društva ljubiteljev motociklov Vrageci. Tukaj na Bizeljskem imajo člani
društva srečanje enkrat na leto in sicer na bizeljskem gradu (ponavadi konec
maja ali v začetku junija). Ima tudi zbirko papirnatega denarja.
Marija Sušnik pa je dodala, da je bila gostilna tukaj že pred prvo svetovno
vojno, saj je bila primerna postojanka na cesti, ki je od nekdaj povezovala
Novo mesto in Maribor. V gostilni so se radi ustavljali tudi romarji,
predvsem Hrvati.

Jože Šekoranja, Pri zelenem gozdičku
Bizeljska cesta 137, 8259 Bizeljsko
M.: 041 218 982
E: joze sekoranja@gmail.com
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Če nadaljujemo potovanje po regionalni cesti proti središču Bizeljskega, bomo
na desni strani opazili Vinsko klet Pinterič.

Vinska klet Pinterič
Ob že omenjeni vstopni cesti v naselje Bizeljsko se nahaja tudi Vinska klet
Pinterič. Na domačiji gospodarita Simon in Martina Pinterič, katerima že
pomagata tudi sin Žiga in hčerka Nika in seveda mama Mira.
Na kmetiji se intenzivno ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom, kot
dopolnilno dejavnost pa imajo prijavljeno izletniško kmetijo. Na kmetiji
prodajajo odprta vina, to je beli in rdeči bizeljčan pa tudi buteljčna in peneča
vina. Prav posebej želijo omeniti peneče Chander vino. Za svoja vina so že
večkrat dobili nagrade.
Na izletniški kmetiji ponujajo tudi hrano in sicer po dogovoru, predvsem
so znani po kvalitetni topli domači kmečki hrani, katero pripravi gospodinja
Martina. Obiskovalci radi omenjajo račko in štruklje.
Na domačiji imajo na voljo 60 sedežev.
Že pred mnogimi leti so zgledno obnovili vodnjak, ki krasi vrt njihove
vzorno urejene domačije. Na strehi vodnjaka je kot slemenski zaključek
petelin, kar po izročilu pomeni, da so takrat imeli pri hiši več fantov za
poroko. Izročilo še dodaja: če je na slemenskem zaključku upodobljena
mačka, so pri hiši dekleta. Marija Sušnik, ki nam je to zaupala, pa nas še
nagajivo vpraša, če vemo zakaj ni na slemenskem zaključku upodobljena
kokoš? Njen odgovor se glasi: »Ker je težko jajca pobirati tam visoko na
slemenu«.
Tudi njihov vrt in dvorišče je lepo urejeno, tu najdemo številne rastline in
zanimivo urejene brajde oziroma pergole prekrite s trto. Lipovo drevo nudi
že primerno senco v poletnih dneh.
Vinska klet Pinterič
Bizeljska cesta 115, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 266
M: 041 520 481
E: simon.pinteric@gmail.com
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In končno v središču kraja lahko obiščemo še Gostilno Šekoranja.

Gostilna Šekoranja
Gostilna Šekoranja se nahaja v vogalu križišča, kjer se križata cesti Bistrica
ob Sotli – Brežice in odcep, ki pelje na Hrvaško, v Klanjec.
Dolgo tradicijo gostilne nadaljuje družina Šekoranja. Starost gostilne še ni
dognana, vendar po pripovedovanju lastnika gotovo šteje več kot dve stoletji.
Sedanji lastnik je Franc Šekoranja – Sine. Sine pravi, da gre zagotovo za staro
furmansko gostilno, saj je skozi Bizeljsko vodila najkrajša pot od Maribora
in Ptuja proti Brežicam in od tam naprej proti Zagrebu. Tukaj na Bizeljskem
so vozniki in potniki menjavali vprege, prespali, se najedli in napili in nato
odrinili naprej. Kolikor se Sine spominja po pripovedovanju prednikov, je
bila pri hiši značilna furmanska jed juha z mesom. O dolgoletnem obstoju
gostilne govori tudi letnica 1793 nad vrati. Njen obstoj je prav gotovo
povezan tudi z bližnjim romarskim središčem na Svetih gorah, ki je eno
naših najstarejših romarskih središč.
Šekoranjeva gostilna še vedno slovi po domači hrani. Še vedno jo kuhajo na
način kot je kuhala Sinetova mama.
Od hladnih predjedi je najbolj znana domača salama, vratovina in svež kravji
sir. Vsak dan imajo svežo pečenko, divjačinski golaž in pozimi do zgodnje
pomladi sveže koline. Značilne jedi za nedeljska kosila, ko je Šekoranjeva
gostilna običajno polna gostov, so domača goveja juha (tudi z mesom),
nadevane telečje prsi, pečenka mladega prašička, domači pohan piščanec
– ocvrti piščanec, govedina iz juhe s hrenom. Tudi domača pečena kokoš
z mlinci. Najbolj pa so znani po mladi pečenki s kožico in telečjimi prsmi.
Vsak dan v tednu nudijo tudi kakšno dobroto »na žlico«, torej vampe, golaž,
obaro z ajdovimi žganci ali bograč, prirejen po bizeljsko.
Izmed sladic lahko gostje izberejo sladki in slani sirov zavitek – štrudelj,
predvsem pa značilen bizeljski ajdov kolač.
Velika značilnost Šekoranjeve kuhinje je v tem, da nobene jedi ne pripravljajo
na zalogo. Ko katere zmanjka, je gostom ne ponudijo več, ker vse kuhajo in
pečejo sproti. Zato je tudi jedilni list le formalna birokratska obveznost, kajti
vso hrano ponudijo gostom v neposrednem pogovoru in s svetovanjem.
Vina, ki jih ponujajo, so iz domačega vinograda, kjer zori 5500 trsov.
Šekoranjevi imajo beli in rdeči bizeljčan, ki sta klasika in ponos pokrajine.
V buteljke pa polnijo tudi vrhunska vina sort sauvignon, laški rizling in
chardonnay, za katere so dobili tudi vrsto priznanj.
Gostilna Šekoranja je simbol dobrega.

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

195

V knjigi Stoletne gostilne na Slovenskem je bila izbrana med 40 stoletnimi
gostilnami in omenjena v knjigi izvirnih gostiln etnologa Janeza Bogataja.
Šekoranja je klasična slovenska podeželska gostilna, ki kuha domače in
pristno, zato je za vikend preveč polna, med tednom pa preveč prazna.
Nad vrati je letnica 1793, tradicija je furmansko-romarska, stene pa polne
družinskih gostinskih diplom. Bizeljska vina so stalnica v tej gostilni.
V gostilni imajo sedišča znotraj (70) in sedišča zunaj (70).
286 - 289
Detajli iz gostilne Šekoranja v
središču Bizeljskega

Gostilna Šekoranja
Bizeljska cesta 72
8259 Bizeljsko
T: 07 495 13 10
M: 041 477 940
gostilna.sekoranja@siol.net
Ob ponedeljkih zaprto.
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Na drugi strani ceste, nasproti gostilne, ob cesti, ki vodi v Klanjec, stoji trgovina
Babič, v stavbi z značilnim arhitekturnim oblikovanjem 19. stoletja.

Trgovina Babič
Leta 2001 sta Miroslav Babič, kot obrtnik, in njegova žena Ivanka kupila
posestvo v središču Bizeljskega, ki je zajemalo tudi stavbo, ki jo opisujemo,
v kateri je bila trgovina že konec 19. stoletja. Ivanka je bila poslovodkinja
v trgovini že od leta 1982. Danes v družinskem podjetju poleg njiju delajo
še njuna sinova Dejan Babič z ženo Bredo in David Babič z ženo Ksenijo.
Ivanka Babič se je za potrebe tega zapisa pogovarjala z Milko Iljaž, Marjeto
Šekoranja in Marijo Dececo, ki je v tej trgovini tudi delala. V razgovoru so
se spomnile, da sta zgradila hišo Ivan in Merica Frece predvidoma med leti
1885 in 1890. Takrat so zidali tudi šolo, v kateri se danes nahajajo prostori
Krajevne skupnosti. V tistem času so bile to poleg Kosove hiše kar eminentne hiše.
Trgovina je bila v tej hiši zagotovo od aprila leta 1919, kar nam dokazuje
podatek iz ohranjene blagajniške knjige Ivana Freceta. Ivanka je v zapuščini
hiše našla tudi knjigo, kjer so podatki kdo je bil kaj zadolžen pri Frecetu.
Zanimiva je tudi listina z naslovom Poklicno svetovanje in usmerjanje
učenca, kjer najdemo evidenčne liste učencev, ki so se učili v tej trgovini.
Našli smo liste za učence, ki so bili rojeni leta 1947 in 1948 ter šolsko
opazovalno polo. V arhivu je Ivanka našla tudi zvitke plačanih računov iz
leta 1920, 1922 in 1927. Fotografirala sem račun iz leta 27. 10. 1920.
Ivan in Merica Frece nista imela otrok. Posvojila sta Hedico. Po smrti
Frecetovih je Mirko Kos prevzel v skrb Hedico in dedoval njeno premoženje.
Ves čas je bila v tej stavbi trgovina. Ko je šel Mirko Kos v pokoj je dal okoli
leta 1965 do 1980 trgovino v najem trgovskemu podjetju Krka iz Brežic.
Po smrti Mirka Kosa je hišo dedovala hčerka Veronika Gauter, ki je dala
trgovino v najem trgovskemu podjetju Posavje ter jo kasneje Posavju tudi
prodala. Posavje je poslovalo v tej trgovini od leta 1985 do 1995. Potem je
Posavje prevzel Merkator in posloval v trgovini do leta 2001, ko so posest
od Merkatorja kupili sedanji lastniki trgovine družina Babič.
Nekje od leta 1996 so v trgovini začeli prodajati živila. Prej so v glavnem
prodajali gradbeni material, pohištvo, kuhinje in belo tehniko. V osemdesetih je najbolj “šel” gradbeni material.
Gospa Ivanka nam je povedala še hudomušno zgodbo povezano z njenim
sodelavcem Zdravkom Greglom, danes 72-letnikom, ki je skoraj celo svoje
delovno dobo delal v tej trgovini. Z vsako stranko je imel navado iti na kavo
po opravljenem nakupu v gostilno Šekoranja preko ceste. Nekoč je prišla v
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trgovino neka gospa, ki je želela kupiti skodelice za soseda. Po opravljenem
nakupu so šli na kavo. Gospa je torbo pustila v trgovini in Zdravko ji je v
torbo dodal zavito opeko. Tako je torbo kar težko nesla domov.
Trgovina Babič Bizeljsko
T: 07 49 51 026
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Domen, praktikant v trgovini je
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Nasproti Šekoranjeve gostilne, zahodno od stavbe, se nahaja okrepčevalnica
Prinela.

Okrepčevalnica Prinela
V samem središču Bizeljskega se nahaja tudi Okrepčevalnica Prinela.
Gostinski lokal upravlja Barbara Iljaš in njen mož Ivan Zorenč, ki imata
dva otroka, Matica in Anjo. Še vedno jima pri delu rada pomagata Janez in
Alenka Iljaš in s kakšnim nasvetom tudi oma Milka.
Poleg gostinskega lokala se pri Iljaševih ukvarjajo tudi z vinogradništvom.
Imajo okoli 20.000 trt na kar šestih lokacijah. Za klet in kletarjenje skrbi
predvsem Janez Iljaš. Proizvajajo sauvignon, chardonnay, renski rizling, sivi
pinot, modro frankinjo, žametno črnino. V njihovi kleti seveda ne manjka
beli in rdeči bizeljčan PTP (priznano tradicionalno poimenovanje).
Znotraj imajo 60 sedežev in prav toliko zunaj. Za zaključene skupine imajo
v hramu tudi klet s sedeži, ki se nahaja na eni od lokacij vinogradov. Hrano
pripravijo po dogovoru, predvsem hladne narezke pa tudi tople jedi kot je
golaž, obara.
Alenka Iljaš je bila dolgoletna in aktivna članica Turističnega društva,
nekaj let je bila tudi predsednica društva kmetic Bizeljsko in rada poudari,
da so imeli prvi sortno vino v »oštariji«. Včasih so delali domače salame,
vratovino, špeh, domače spuhnjene ocvirke. To delajo še sedaj vendar v
manjšem obsegu.
Zanimiv je njihov naziv Prinela. Ko so v ob začetku svoje dejavnosti
razmišljali o imenu svojega lokala, so pobrskali po zgodovini Bizeljskega. Iz
domačih sliv so nekdaj izdelovali izjemne prinele (lupljene in sušene slive),
ki so jih prodajali celo v tujino. V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja
je etnologinja Ivanka Počkar temeljito raziskala to takrat že opuščeno
dejavnost. Raziskavo je zaključila na podlagi številnih informatorjev,
slikovnih in drugih arhivskih virov, z rekonstrukcijo postopka na Bizeljskem,
v septembru leta 1981 ter pripravila razstavo in katalog k razstavi. Stari viri
potrjujejo, da lupljenje in predelovanje sliv v prinele sega v začetek 19. stol.
Lupljenje sliv naj bi zanesli v Soško in Vipavsko dolino Francozi okoli leta
1810. Od tam se je kasneje dejavnost razširila tudi na Bizeljsko.
Okrepčevalnica »Prinela« - Iljaš Barbara, s.p.
Bizeljska cesta 69, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 235
E: prinela@siol.net
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Ob cesti, ki iz središča Bizeljskega “Sušice” vodi proti Brežicam, se nahaja vinska
klet Molipači.

Vinska klet Molipači
Domačijo vodi Bojan Berkovič, ki želi dejavnosti prepustiti hčerki Šahi z
družino. Trenutno je znamka Molipači v mirovanju.
Bojan Berkovič
Bizeljska cesta 33, 8259 Bizeljsko
M: 031 758 418
V samem središču, malce pred osnovno šolo iz smeri Maribora, se nahaja klet
Janka Kržana.

Vinogradništvo in vinarstvo Janko Kržan
Nosilec dejavnosti je Janko Kržan z ženo Tatjano. Na domačiji pomagata
tudi njuna otroka sin Marko in hčerka Tina. Na gospodarstvu pa še
pomagata tudi tast Evald in tašča Marica.
Njihova glavna dejavnost je vinogradništvo. Imajo okoli 10.200 trsov.
Pridelujejo bizeljčan beli PTP in bizeljčan rdeči PTP, sauvignon, rumeni
muškat, modro frankinjo, zeleni silvanec.
Ukvarjajo se samo s pridelavo in prodajo vina. Za zaključene skupine nudijo
degustacije v lično opremljeni sobi, kjer je na voljo 25 sedežev.
Za svoja vina so prejeli že številne nagrade. Leta 2012 so imeli prvaka sorte
v Posavju za beli bizeljčan.
Na domačiji nudijo tudi domači jabolčni sok ter domače čaje.
Vinogradništvo in vinarstvo Janko Kržan
Mizarska pot 5, 8259 Bizeljsko
M: 031 286 040
E: janko.krzan@hotmail.com
Preskok: vračamo se na križišče/razpotje med Bizeljsko vasjo-Bukovjem in cesto,
ki povezuje Bizeljsko in Bistrico ob Sotli, ki smo ga opisali na strani 190. (križišče
malce naprej od bizeljske lipe, glej karto).
Vendar mi se podamo naravnost, gremo nekoliko navkreber in po stari grajski
gozdni poti, mimo »Tolovajskega grabna«, do že prej omenjenih Lovske koče in
»Lusthausa«. Pri »Lusthausu« se ponuja čudovit pogled na Bizeljsko z okolico in
tu je včasih oskrbnik gradu nadzoroval delo v grajskih vinogradih. Od tu gremo po
kolovozni poti med vinogradi, s pogledom na sv. Vid in Orlico, mimo več kleti in
prej omenjene vinogradniške domačije Šepetavc (prej Slavikovo) in se spustimo
spet po asfaltni poti, kjer se ponuja lep razgled na Bizeljsko in na Hrvaško Zagorje
ter pridemo do »Slavikove« kapelice in po »grajski poti« do izhodišča, torej do
središča Bizeljskega.
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POT PO OREŠJU
Tradicionalni pohod 3. nedelja v juliju
na Magdalensko nedeljo.

LEGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ledine
Trojno mesto
Zbirka igrač Znidarič
Smehova pot
Spominska plošča A. Smehu
Domačija Pavlin
Vinska klet Blažinčič
Trgovina pri Jožici
Križ
Kozja peč
Lesen križ
Vinska klet Sagmeister
Ruševine sv. Marjete
Vlka pečina
Ajdovski kamen
Vinski hram Berkovič
Bizeljski grad
Freihof
Šola Orešje
Domačija Malus
Cerkev sv. Magdalene
Domačija Požek
Kupce
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Četrta pešpot na Bizeljskem je trasirana na območju naselja Orešje.

Orešje
Gre za gručasto naselje med vinogradi na južnem pobočju nizkega holma
nad potokom Sračjek, onstran holma gozdnatega Bukovja. Na severni
strani stoji Kunšperk (598 m) s Pečino (500 m) in sv. Marjeto (508 m). Na
vzhodu se svet spušča proti Sotli; na zahodu lahko opazujemo bizeljski grad
v markantni legi. K vasi spada vrsta zaselkov, ki so raztreseni po nižjih gričih
med vinogradi in njivami. Ob Sotli preide svet v tesen Zelenjak, skozi katero
se prebija Sotla iz Bistriškega polja proti jugu.
»Skalnato območje ob južni strani gorskega grebena, ki obdaja kotlino
Orešja in Bizeljske vasi, je nudilo zavetje prebivalstvu že v paleolitiku. To
presojamo na podlagi najdbe na V’lki pečini. Gre za kremenov artefakt, ki
smo ga predali prof. Mitji Brodarju iz Arheološkega inštituta Akademije
znanosti v Ljubljani. Številne najdbe iz bronaste in železne dobe se nahajajo
na pobočju pod sv. Marjeto, na zemljišču Krulčeve kmetije, kjer se je nahajalo
prostrano predzgodovinsko gradišče. Tam so našli sledove stanovanjskih
hiš s pripadajočim arheološkim inventarjem (podnice, keramika in kosti).
Ob vznožju sv. Marjete, že v sami vasi Orešje, je na zemljišču dr. Fabrove
konstatirana nekropola iz halštatskega obdobja (grobovi v žarah). Najdbo
je objavil arheolog F. Stare. Orešje je postalo obmejna kontrolna postaja
rimske vojske, saj je bilo strateško izredno zanimivo območje ob Sotli,
omejeno z visokim gorskim grebenom,« nam je povedala dr. Aleksandra
Faber.
Orešljani pridobivajo poglavitne dohodke od vinogradništva. Njiv je malo,
več je travnikov, zlasti ob Sotli in v dolini ob Sračjeku.
Šolsko poslopje še stoji v Rupah, kjer je danes gasilski dom z dvorano,
pouka ni več od leta 1965.
Jeseni 1941 so Nemci izselili 385 vaščanov ter tu namestili Besarabce in
Kočevarje.
Izjemna mikroklima ugodno vpliva na vzgojo orehov, po katerih je vas
dobila ime.
Na vrtovih najdemo tudi smokve/fige, kivije, kakije. Ob poletnih večerih se
slišijo škržati (žgači).

Škržati
Škržáti ali škržádi (znanstveno ime Cicadidae) so družina žuželk v podredu
Auchenorrhyncha (škržati in škržatki), red Hemiptera (polkrilci). Zanje
so značilni drobne oči, ki so široko narazen, in navadno prozorna, dobro
ožiljena krila. Škržati živijo v zmernih do tropskih podnebjih, kjer so zaradi
svoje velikosti in značilnih melodij med najopaznejšimi žuželkami.
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Pot po Orešju se začenja na Ledinah pri avtobusni postaji, kjer je križpotje. Cesta
Bizeljsko – Klanjec vodi do mejnega prehoda Orešje – Klanjec, na odcepu pri
avtobusnem postajališču pa krenemo na pot po Orešju. Preko ceste je t.i. Trojno
mesto, kjer je bilo rimsko vojno taborišče in lokacija rimske podeželske vile.

Trojno mesto
Območje Bizeljskega je že v rimskih časih imelo pomembno obmejno
lego, saj je na Sotli potekala meja med rimskima provincama Norik in
Panonija. Tedaj je čez to območje potekala prometna pot, ki je povezovala
Neviodunum (Drnovo) in Petovio (Ptuj). Orešje je postalo obmejna
kontrolna postaja rimske vojske, saj je bilo strateško izredno zanimivo
območje ob Sotli, omejeno z visokim gorskim grebenom.
»Najdbe ob Sotli, na lokaciji »Trojno« ali »V obzidju« ali »na gaugah«, ki
označujejo parcele na ravnici ob Sotli, sodijo v obdobje od 2. do 4. stoletja
n.e.(po arheologu Mlinarju), čeprav bi toponim »Trojno« morda nakazoval
tudi na zgodnejšo datacijo lokacije,« je zapisala dr. Aleksandra Faber. Na tej
lokaciji je stala rimska villa rustica imenovana Trojno. Rimskemu obdobju
pripisujejo tudi vodovod, ki je po glinenih ceveh dovajal vodo iz Straže ali
»na kaštah« (tudi arheološki toponim) nad Bizeljskim gradom mimo Orešja
vse do naselja ob Sotli.
»Avtor podaja že leta 1940 za tisk v Časopisu za zgodovino in narodopisje
pripravljeno kratko poročilo o izkopavanjih dela antične naselbine med
Orešjem in Sotlo, ki jih je po naročilu Muzejskega društva v Celju opravil v
letih 1938 in 1939. Raziskovanja, ki so jih so opravili na parcelah 823/1-3,
v k.o. Orešje, so odkrila temelje dveh poznoantičnih stavb s približno 28
prostori v skupni dolžini 66 m, medtem ko širina pri obeh objektih ni bila
ugotovljena. Avtor podrobneje opisuje posamezne prostore stavb, ki sta
imeli v nekaterih prostorih tudi centralno kurjavo, pri skupnem odvodnem
kanalu pa sta se tudi dotikali. Medtem ko je bila jugovzhodna stavba
atrijskega tipa (prostor VII razlaga avtor kot dvorišče, prostor III pa kot
kuhinjo), kaže druga stavba v odkritem delu drugačno zasnovo (dvorišče
ob strani proti kanalu, štirje prostori so bili ogrevani). Med temelji iz 50 cm
debelih in še do 90 cm visokih zidov iz kamenja in malte je bilo tudi precej
slikanega ometa živo rdeče, svetlo rumene in zelene barve, vendar pa v prvi
stavbi precej več kot v drugi. Med drugimi najdbami so bili poleg raztresenih
mozaičnih kamenčkov tudi železni žeblji, spone, ključi, noži, sekira, zvonec
in drugo orodje. Le v fragmentih ohranjena keramika so večinoma majhne
posode in ima rustikalni značaj. Nekaj fibul in pasnih spon ter približno
60 novcev od Faustine jun. oziroma Lucille do Konstantina Velikega
pomeni kronološko podlago najdišča, o katerem sodi avtor, da je dvorec
– villa rustica. Najdbe so prešle v Mestni muzej v Celju, nekaj (npr. ovršje
marmornega nagrobnika z levom) pa tudi v Narodni muzej v Ljubljani,« je
zapisal Ivan Mlinar v povzetku.
309 “Trojno mesto”, v ozadju mejni prehod Orešje in mesto Klanjec
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Če bi krenili po glavni cesti proti Bizeljskem, bi prišli do »Smehove poti«, ki vodi
do spominske plošče, posvečene Antonu Smehu-Hariju. (Več na strani 182)
Ob Smehovi poti teče potok, ki je včasih gnal tri mline. Pot mimo Smehove
domačije (zdaj Dernikovič) bi nas pripeljala na »Grajsko pot«, mi pa gremo preko
potoka in strmo navzgor skozi gozd in pridemo do predela Bohor in do domačije
Pavlin. Od tu se pot rahlo spušča in spet vzpenja med hišami in vinogradi; na levi
se vidi grad Bizeljsko, na desni pa Obsotelje in mejni prehod ter mesto Klanjec.
Tako pridemo do vinske kleti Blažinčič.

Vinska klet Blažinčič
Domačija Franca Blažinčiča se nahaja v Orešju, na izjemno slikoviti lokaciji,
saj je z vrta domačije na eni strani čudovit pogled na bizeljski grad, na
drugi strani pa pogled na Klanjec na Hrvaškem. Franc Blažinčič se z ženo
Marto na kmetiji primarno ukvarja z vinogradništvom. V njuni vinski kleti
ponujata sledeča vina: laški rizling, zeleni silvanec, chardonnay, rumeni
plavec, modro frankinjo, šipon. Na kmetiji imajo tudi svinje, kokoši, lep
vrt. Gospodar pripravi izjemno kvaliteten orehovec, z osnovo na vinskem
žganju, z namenom, da se okusi ne tepejo.
Po naročilu pripravijo domače narezke in ponujajo degustacijo vin. Pri
Blažinčičevih lahko kupite domače suhomesnate izdelke. So del vinske
ceste. Na domačiji sprejmejo do 35 ljudi.
Vsako leto sodelujejo pri organiziranju pohoda po Orešju in sicer
gostoljubno poskrbijo za pohodnike ob njihovi domačiji skupaj z družino
Colner.

Franc Blažinčič
Vinska klet Blažinčič
Orešje 93, 8259 Bizeljsko
T: 07 452 0053
M: 051 355 626
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Utrinki iz domačije
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Do Blažinčičevih pridemo tudi od glavnega izhodišča poti, mimo trgovine »Pri
Jožici«. Ob lokalni cesti bomo opazili smerokaz, ki vodi k domačiji Blažinčič. Mi
pa nadaljujemo »Pot po Orešju« po asfaltni cesti ter pri križu krenemo desno
navzgor po makadamski cesti. Takoj za ovinkom bomo zagledali staro hišo s
tradicionalno arhitekturo, ki jo Bizeljanci imenujejo Zebova hiša.

Zebova hiša
Hiša je tradicionalno lesena in ometana, ima pravokoten tloris. Je delno
podkletena, torej značilna vrhkletna hiša.
»Hiša nam govori o stoletnih izkušnjah in znanju naših prednikov, saj so
bile življenjske razmere, potrebe in takratna načela tisti, ki so narekovali
najsmotrnejšo rabo prostora, gradbenega materiala in sam zunanji videz
stavb. Novodobne spremembe v načinu življenja in gospodarjenja ter
uvajanja novih standardov in tehnologij imajo za posledico, da so te stavbe
najbolj na udaru. Zato z ohranjanjem naše stavbne dediščine ohranjamo
tudi pomemben del naše identitete in okolja, v katerem živimo. Zavedamo
se, da bo večina objektov dobila, če bo »hotela preživeti«, novo funkcijo.
Vsi skupaj lahko le želimo, da nam bo uspelo ohraniti čim več stavb in
njihovih kvalitet, tudi za generacije, ki prihajajo. Vsekakor naj bo ohranjena
tovrstna stavbna dediščina v ponos tako lastnikom kot samemu kraju in
hkrati spodbuda k njeni obnovi in predstavitvi,« je zapisal etnolog Dušan
Strgar.

315
Križ pri odcepu k Zebovi hiši
316
Zebova hiša v senci divjega kostanja
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Za Zebovo hišo zavijemo po makadamu na levo in hodimo navkreber; med
vinogradi zagledamo lesen križ, vendar pot nadaljujemo naprej navzgor do
asfaltne ceste Orešje – Kunšperk, kjer krenemo levo in kmalu pridemo do
obnovljenega lesenega križa v oskrbi družine Zagmajster. Pot bi nas tu naravnost
vodila v zaselek Rupe, kjer bi prišli do vinske kleti »Sagmeister« in na Grajsko
pot.

Vinska klet Sagmeister
Blaž z ženo Katarino in otroci Janjo, Markom in Mihom kmetujejo. Na
kmetiji sta še oče Anton in mama Anica, ki pomagata kolikor lahko.
Glavna dejavnost je integrirano vinogradništvo. Vino prodajajo. Pripravijo
tudi degustacijo. Imajo buteljčna vina, bizeljčan beli in rdeči, rumeni
muškat, ledeno vino
Sprejmejo okrog 50 oseb.
So del vinske ceste.
Vina so bila večkrat nagrajena.
Udeležujejo se tudi sejmov.
Blaž je predsednik društva vinogradnikov.
Družina skrbi za lesen križ na »Poti po Orešju«. To je hiša pesmi in vina.
Vsi člani družine zelo lepo pojejo, oče Anton in sin Blaž sta člana ljudskih
pevcev Bizeljsko. Prav tako z njimi nastopata oba sinova Marko in Miha, ki
sta zmagala na tekmovanju mladih ljudskih pevcev v Ljubljani.
Blaž in Anton igrata harmoniko. Blaž je nastopal v sestavu Ansambla
Ogorevc iz Pišec. Ima trio, ki občasno igra. Pri hiši je vedno veselo. Blaž
tudi piše besedila in sklada pesmi. Njegova je Vinček bizeljski, ki opeva
modro frankinjo.
Vinska klet Sagmeister
Orešje 76, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 450
M: 031 362 284
E: blaz.zagmajster@gmail.com
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Lesen križ v oskrbi družine
Zagmajster
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Pri Zagmajstrovem križu krenemo desno po t.i. »Poti dobre volje«, ki se strmo
vzpenja po gozdu in nas, ob koncu asfalta, pripelje na sedlo in do t.i. »Knežje
poti«. Tu pridemo do jase, kjer je domačija Kovačič, po domače »Hamerček« in
po poti desno bi prišli v Goro z lepim razgledom na sotesko Zelenjak (naravno
vrednoto, ki jo je ustvarila reka Sotla) in na vrhu do razvalin cerkve sv. Marjete z
gotsko arhitekturo.

Soteska Zelenjak
naravni spomenik
geomorfološka, hidrološka, ekosistemska naravna vrednota državnega
pomena
Pod vasjo Kunšpperk reka Sotla zareže v 1,5 km dolgo sotesko Zelenjak
in s tem prečno prereže triasne kamnine (apnenec, dolomit) skrajnega
vzhodnega dela pogorja Orlice, ki se na Hrvaškem konča v Cesarskem
brdu. Na strmih, gozdnatih pobočjih najdemo skalne osamelce, prepadne
stene, naravna okna in kraške jame.
Zaradi težke dostopnosti se je v večjem delu soteske ohranila naravna
vegetacija. Med rastlinami velja omeniti redko bavarsko popkoreso,
gozdni repinec, netreskovec, kamnokreče, nekatere gozdne kukavičevke,
širokolistno trdolesko in številne praproti.
Med zanimivejšimi živalmi tukaj najdemo sicer naseljenega gamsa, netopirje
(rod podkovnjakov), ujede, sove, žolne, nekatere metulje in hrošče (npr.
črtasti medvedek, petelinček, rogač, bukov in celo alpski kozliček) ter vidro
in bobra v reki Sotli.

322
322 Soteska Zelenjak
323 Naravno okno
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Sv. Marjeta
»Obdobja pozne antike in zgodnjega srednjega veka so pustila sledi na
Svetih gorah, kjer je arheologinja P. Korošec, odkrila grobišče iz časa selitve
narodov in srednjega veka. Poznoantična komunikacija je vodila od Svetih
gora preko Bizeljskega gradu proti že omenjeni lokaciji svete Marjete. Tam
so še danes ohranjene razvaline gotske cerkve s peterokrako apsido in
rozeto nad vhodom. Cerkev je bila precejšnjih dimenzij, velika približno
7x9 metrov, morda tudi več. Za datacijo so značilni ogelni kontraforji
v apsidi. Zvon te cerkve se danes nahaja v cerkvi sv. Magdalene in nosi
napis »St. Margerita, ora pro nobis«, napis se nahaja pod reliefnim likom
svetnice s palmovo vejo, odtisnjenem na njenem plašču zvona,« je zapisala
dr. Aleksandra Faber.
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Ruševine sv.
Marjete
325
Bavarska popkoresa
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Ajdovski kamen
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Pri domačiji Kovačič (Hamerček) sledimo usmerjevalni tablici in krenemo po
zgornjem kolovozu, ki nas pelje k V’lki pečini, v kateri gnezdijo krokarji in v bližini
raste bavarska popkoresa (Moehringia bavarica – redka rastlinska vrsta). Z V’lke
pečine lahko občudujete čudovit razgled na prostrano krajino vinogradov Orešja
in Obsoteljsko ravnico.

Bavarska popkoresa
Moehringia bavarica
Bavarsko popkoreso je opisal in poimenoval Carl Linnaeus. Bavarska
popkoresa je vrsta iz rodu Moehringia, ki vsebuje 20 vrst in spada k družini
Caryophyllaceae. Bavarska popkoresa zraste od 5 do 20 cm. Ima preproste
modrikasto zelene liste, ki so izmenično postavljeni po steblu. Cvetovi so
bele barve s petimi cvetnimi listi. Rastlina cveti od junija do avgusta. Bavarska
popkoresa ima naravno rastišče v Italiji, Avstriji, Sloveniji in Albaniji.
Evid. št. 1499 – Bizeljska vas – rastišče bavarske popkorese – botanična
državna naravna vrednota

Od razgledišča naprej nas pripelje pot do t.i. Ajdovskega kamna, o katerem pravi
legenda, da ga je tja prinesla »ajdovska baba« v firtuhu (predpasniku).

Ajdovski kamen – križišče ob Babi
Ajdovska baba je bila velikanka, kakršni so nekoč tod živeli. Medtem ko
je v naročju nosila otroka, se je obrnila, čeprav se ne bi smela, in tako za
vekomaj okamnela. Na križišču ob Babi so se nekoč rade zbirale coprnice.
326

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

216

Pri kmetiji Kovačič (Hamerček) je še ena možnost (krenemo levo po spodnjem
kolovozu), pot se vije pod Vlko pečino. Pot poteka skozi gozd vse do vinskega
hrama Berkovič, kjer se nam zopet odpre pogled na okoliško vinogradniško
krajino in kjer se lahko priključimo na cesto oz. »Grajsko pot«.

Vinska klet Berkovič
V registru kulturne dediščine najdemo pod evidenčno številko 10821
Berkovičev hram, gre za enoto nepremične kulturne dediščine. Tam
najdemo tudi kratek opis: Hram je pritlična stavba pravokotnega tlorisa,
sestavljen iz tesanih brun. Nad vrati ima letnico 1722.
Andrej Berkovič gospodari s svojo družino v Orešju. Njihovi vinogradi se
nahajajo neposredno pod V’lko pečino. Sredi le-teh pa tudi njihov hram, ki
nosi letnico 1722 in je najstarejši hram na Bizeljskem. Hram stoji zahodno
od zaselka Rupe, severno malce nad lokalno cesto Bizeljska vas – Orešje
in hkrati dovolj, da ponuja lastniku ter obiskovalcu prekrasen razgled na
okoliško vinogradniško krajino, ki se razteza vse do Obsotelja, pogled pa
nas pelje tudi preko meje na Hrvaško. Ob hramu imajo zgrajeno vinsko klet
novejšega datuma in ta lokacija deluje tudi kot vinotoč. Vinogradništvo je
njihova glavna kmetijska panoga. Imajo 3,8 ha vinogradov.
V kleti imajo bizeljčan beli in rdeči oba PTP, sortna vina, rumeni plavec,
rumeni muškat, sivi pinot, modro frankinjo, renski rizling, laški rizling,
ledeno vino in zadnjih nekaj let tudi peneče vino. Za svoja vina je prejel
številne nagrade.
V vinotoču sprejmejo do 50 oseb. Organizirajo degustacijo njihovih vin in
po dogovoru pripravijo tudi kakšen narezek.
Ob starem hramu je Andrej Berkovič posadil tudi dve sadiki najstarejše trte
na svetu in sicer dva trsa žametne črnine, potomke z mariborskega Lenta.
Andrej pravi, da le-ta ni tako zahtevna in želi napraviti iz nje brajdo ob
omenjenem starem hramu. Hram zgledno vzdržuje in kot tak nudi izjemen
ambient njim samim kot njihovim obiskovalcem.
Andrej Berkovič
Orešje 80, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 264
M: 041 766 318
E: andrejberkovic@gmailcom
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Nahajamo se na lokalni cesti, ki povezuje Bizeljsko vas z Orešjem. Če krenemo
desno, nas pot vodi na grad Bizeljsko. Ob križpotju poiščemo odcep, ki vodi
navkreber k sami grajski stavbi. V gradu Bizeljsko živi družina Klakočar, ki se ukvarja z vinogradništvom. V delu gradu imajo urejeno vinsko klet. Znani so po
vrhunskih predikatnih vinih in vinskih posebnostih. Več na strani 188.
Desno nas torej cesta pelje h gradu, levo pa gremo po »Grajski poti« navzdol
mimo vinogradniških družin Bratoš, Rajterič, Kunst in stare posesti iz 17. stol.
Freihof – nekdaj Šribarjeva domačija, sedaj je lastnik posesti družina Faber iz
Zagreba.

Freihof
Na posesti Freihof je bila najdena predzgodovinska urna, kar nam dokazuje,
da je naselje staro nekaj tisoč let.
»Mimogrede še omenjam, da je tudi moj dom na Orešju spomeniškega
značaja. Zgrajen je bil nekje na prehodu iz 16. v 17. stoletje. V stari avstrijski
specijalki je označen kot »Marof« ali »Gut Freihof«. Najprej je pripadal
grofom Ratkay iz Hrvaške, pozneje je prešel v last pavlinskega samostana v
Olimju pri Podčetrtku, pa družini Mandelstein in pl. Neupauer. Leta 1934
je objekt na dražbi kupil oče dr. Fabrove, Maksim Šribar,« je zapisala dr.
Aleksandra Faber, sedanja lastnica objekta. Na stavbi imajo sončno uro.

332 - 334
Mogočna stavba na posesti
Freihof
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Opazili smo star Fabrov objekt in nadaljujemo po lokalni cesti navzdol, na levi
strani bomo zagledali lesen križ in malce naprej še staro šolo Orešje, ki je bila
svojčas imenovana po A. M. Slomšku, saj je le-ta tam nekaj časa tudi poučeval.

Stara šola Orešje
Začetek šolstva je iz kronike povzela in zapisala učiteljica in šolska
upraviteljica Franja Galovičeva, ki je nastopila službovanje v Orešju leta
1925. Kroniko so namreč do leta 1910 pisali v nemškem jeziku. Takole pravi:
»Mnogo let so otroci iz Orešja posečali dvorazredno šolo na Bizeljskem.
Zaradi silno slabih potov in prevelike oddaljenosti (4 do 6 km) seveda niso
mogli redno zahajati k pouku. Bilo je torej nujno potrebno omisliti si šolo v
Orešju. To se je tudi zgodilo z odlokom deželnega šolskega sveta v Gradcu,
z dne 10. avgusta 1880. V Orešju se je ustanovila ljudska šola enorazrednica.
Odlok je določil tudi šolski okoliš: katastrske občine Orešje, Bizeljska vas
in del Bukovja.«
Prvo šolsko leto se je pričelo 1. decembra 1881. Takrat šola še ni imela
lastnega poslopja. Še tekom prvega šolskega leta je kupil krajni šolski svet
Bizeljsko hišo in zemljišče, kjer so želeli zgraditi novo poslopje. Za zgradbo
šol v bizeljski občini je nakazal avstrijski cesar Franc Jožef I. 300 goldinarjev.
18. oktobra 1883 so slovesno odprli novo šolsko poslopje, v katerem se je
takoj pričel šolski pouk.
Zanimivost: ves čas svojega delovanja na oreški šoli, do aprila 1889, je
učitelj Jožef Christof praktično navajal dečke k pravilnemu cepljenju,
požlahtnjevanju sadnega drevja.
Že iz leta 1901 datira načrt za razširjenje enorazrednice v dvorazrednico.
Zaradi ošpic in škrlatinke je bila šola za krajša obdobja zaprta. Okrog
leta 1911 so se člani krajnega šolskega sveta zedinili, da sezidajo novo
dvorazredno šolo. Ko je bilo vse pripravljeno, je prišla I. svetovna vojna in
prekrižala lepe načrte.
V šolskem letu 1931-32 se je šola imenovala »Državna narodna šola Antona
Martina Slomška v Orešju«.
Med drugo svetovno vojno so slovenske šole zasedli nemški učitelji in pričel
se je pouk v nemškem jeziku. Večino prebivalcev so izgnali v taborišča in
v njihove domove naselili Kočevarje, Tirolce in Besarabce. Med vojno je
šolsko poslopje ostalo nepoškodovano. Med leti 1942 do 1945 je na šoli
poučeval besarabski učitelj Jakob Mutschler. Bil je prijazen do otrok in jih ni
poučeval v nemškem duhu.
Po osvoboditvi se je pouk začel 16. oktobra 1945 in šola je imela sedem
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razredov in to štiri razrede osnovne šole in tri višje osnovne šole. Leta 1965
pa je skupščina občine Brežice sprejela odlok o ukinitvi podružnične šole
Orešje.
Danes je stavba nekdanje Slomškove šole krajevni in gasilski dom,
namenjena različnim krajevnim praznikom in krajevnim aktivnostim.

335 - 338
Nekdanje poslopje osnovne šole v
Orešju z znamenjem in bezgom v
neposredni bližini
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Ob stavbi nekdanje šole v Orešju raste široko razrasla nešplja. Pozoren opazovalec
jo bo zlahka opazil predvsem v jeseni po značilnih plodovih.

Navadna nešplja
Mespilus germanica
Zraste 3-6 m, cvete maja, junija, oblikuje grm ali drevo.
Pokončna, zmerno razvejena, divje oblike trnate, mlade veje gosto dlakave;
listi suličasti do ovalni, dolgi 6-12 cm, spodaj sivo zeleno polsteni; cvetovi
beli, premera 4-5 cm, 5 - števni, posamezni; plodovi jabolčne oblike.
Že v starem veku so jo pogosto gojili kot sadno drevo; v vinorodnih predelih
in v svetlih listnatih gozdovih je občasno podivjana, ponekod sajena kot
okrasno drevo. Ljubi toploto, prenaša vročino, raje ima apnenčasta tla.
Kot zanimivost omenimo, da so plodovi užitni šele, ko pride prva zmrzal.
Tedaj razvijejo prijeten sladko kiselkast okus z veliko C-vitamina.
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Če s ceste skrenemo levo navzdol mimo omenjene nešplje, pridemo do kmetije
Pavlin.

Kmetija Pavlin
Kmetija Pavlin se s svojo kletjo nahaja sredi naselja Orešje. Na kmetiji
gospodari Marta Rajterič s hčerko Marico in njenim možem Borisom
Pavlinom. Martin vnuk Tadej je zagnan študent, ki pa hkrati zelo rad
pomaga doma na kmetiji ter se navdušuje tudi za širitev njihove domačije v
smislu obnove njihovih vinogradov.
Na kmetiji se primarno ukvarjajo z vinogradništvom, dodatna dejavnost na
kmetiji je prodaja vina ter ob koncu tedna sprejem gostov po predhodnem
naročilu. Sprejmejo lahko 50 gostov. V njihovi kleti najdete rumeni muškat,
žametno črnino, modro frankinjo, laški rizling, beli in rdeči bizeljčan PTP.
Imajo še eno starejšo klet nedaleč od Bizeljskega gradu, ki jo želijo obnoviti.
Tam še hranijo lesene sode, saj je bil Martin mož sodar. V tej kleti želijo v
prihodnje ponujati degustacijo svojih vin. V letu 2014 so na novo posadili
1800 trsov in sicer zelenega silvanca in sauvignona.
Na domačiji ponujajo tudi domačo hrano, seveda po predhodnem naročilu.
V ta namen doma gojijo škotske krave, ovce, perutnino. Gospodinja Marta
z veseljem speče domač kruh, ajdovo in orehovo potico. Leta 2013 je Marta
Rajterič prejela zlato priznanje za svoj ajdov kolač ter se tako vključila v to
aktivnost Bizeljank, da ta okusna posebnost teh krajev ne bo šla v pozabo.
Domačija je del vinske ceste. Že sedaj ponujajo degustacijo vin v njihovi
kleti na domačiji. V prihodnosti pripravljajo tudi oddajo sob.
Že nekaj let samoiniciativno gostijo pohodnike ob organiziranju pohodov
Turističnega društva Bizeljsko na Grajski poti in Poti po Orešju.
Kmetija Pavlin
Orešje 58, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 457
M: 041 441 074
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Vrnemo se do nešplje in na ovinku, pri vinogradniški domačiji Malus, zavijemo
po klancu navzdol in pridemo do cerkve sv. Magdalene, kjer je vsako nedeljo
maša. Za cerkvijo je pokopališče.

Sv. Magdalena
Da so stavbne oblike gotskega stavbarstva živele še globoko v 17. stoletju,
konkretneje priča cerkev sv. Magdalene v Orešju, ki je datirana z letnico 1653
na talnem zidcu, medtem ko je bil eden od zvonov ulit leta 1696. Cerkev z
zvezdasto-grebenastim obokom v prezbiteriju so leta 1842 podaljšali proti
zahodu, ladjo pa na novo obokali. Prvotni oltar iz leta 1665 so obnovili leta
1902 (J. Wergles (Brglez) iz Desinic), medtem ko sta stranska oltarja iz druge
polovice 18. stoletja.
Cerkev Sv. Magdalene je središče vasi Orešje, ki je znana po orehih (od tod tudi
ime) in po ugodni mikroklimi, ki spominja na mediteransko, zato tu ni pozeb oz.
so redke, dobro uspevajo fige, kakiji, kivi, sivka in mandlji, v vročih poletnih dneh
pa se sliši pesem škržatov («žgačev« po domače), kot da smo na morju.
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Cerkev sv. Magdalene
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Pot desno ob cerkvi bi nas, po rahlem vzponu, pripeljala skozi Supot, v Bizeljsko
vas (po domače Podgrad). Mimo vinogradniških domačij Malus (ki se ukvarjajo
z vinogradništvom ljubiteljsko) in Jazbec ter družine Žertuš pa pridemo do
vinogradniške domačije Požek, kjer so obnovili staro hišo in ohranili ostanke
rimskega vodovoda iz glinenih cevi, ki je potekal od t.i.
Črne kapele nad gradom Bizeljsko proti Trojnemu mestu.

Domačija Jazbec
Domačija Jazbec, po domače pr’ Zebi se nahaja v Bizeljski vasi, neposredno
pod bizeljskim gradom. Na domačiji sta gospodarila Ivan in Pavla Jazbec
s sinom Tomažem. Tomaž z ženo Sonjo in sinovoma Jakobom in Juretom
je po očetovi prezgodnji smrti prevzel domačijo. Posebna korenina pa je
prababica Marija.
Glavna kmetijska dejavnost, s katero se ukvarjajo in preživljajo, je
vinogradništvo. Z vinogradništvom se na njihovi kmetiji ukvarjajo že od
nekdaj. Na domačiji imajo okoli 15.000 trt. Preživljajo se s prodajo vina
in grozdja. V svoji kleti imajo vina: bizeljčan rdeči in beli PTP ter modro
frankinjo. Imajo pa tudi nekaj njivic, sadovnjak, v hlevu gojijo domače živali
za lastne potrebe.
Prababica Marija je še dodala, da je po svoji tašči izvedela, da je baronica
iz gradu Bizeljsko večkrat prijahala mimo njihove kmetije ter jih obiskala.
So del vinske ceste.
Kmetija Jazbec
Bizeljska vas 7, 8259 Bizeljsko
M: 031 304 283
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Vinogradniška kmetija Požek
Pogovarjali smo se z Jožetom Požekom, ki nam je povedal, da je bilo tod
okoli več Šnebergerjev, tudi pri njegovi hiši je bil priimek Šneberger, po
domače pa se je reklo pri Šafarjih. Mož njegove stare mame se je pisal
Šneberger in je bil Maistrov borec. Padel je in njegova stara mama se je
znova poročila in tako je prišel k hiši priimek Požek. Jožetova mama je
delala v gradu. Tudi Jože se še malce spominja grofice, ki je rada prišla k
njim domov. Pravi, da pri njih ne bodo nikoli pozabili, da je njegova mama
nesla grofici še zadnje kosilo, preden je morala zapustiti te kraje po koncu
druge svetovne vojne. Njihova hiša ima velbano klet, je dobro ohranjena,
predvidevajo, da je nekdaj spadala h gradu.
Požek Jože se na kmetiji ukvarja z vinogradništvom, kot večina kmetij tukaj
na Bizeljskem. Prodaja grozdje in vino bizeljčan beli PTP, bizeljčan rdeči
PTP in modro frankinjo.
Posebnost na kmetiji pa je ostanek nekdanjega rimskega vodovoda. Ko
je pred leti razširil svoj dom, je na brežini zagledal manjše cevi, ki so
postavljene v globini, da ne morejo zmrzniti. Vodovod je potekal od Črne
kapele do Orešja. Več o rimskih ostankih na strani 206.
Jože Požek
Bizeljska vas 11, 8259 Bizeljsko
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Če bi od Bizeljskega gradu pot nadaljevali po asfaltni cesti skozi grajski drevored
naprej do regionalne ceste Bistrica ob Sotli – Bizeljsko, bi si v Bizeljski vasi lahko
ogledali mogočno bizeljsko lipo.

Bizeljska vas
»Razloženo naselje tega imena, ki stoji kraj gozda in vinogradov v območju
ceste Brežice-Bistrica ob Sotli, sestavljajo zaselki, razporejeni vzhodno in
južno od bizeljskega gradu. Na severu jih obdaja strmi Kunšperk (598m),
na jugu ožja Dolina z občasnim potokom, na zahodu Obsotelska dolina.
Na ozki terasi strmo nad Dolino stoji bizeljski grad. Kraj gradu je več hiš.
Zelo malo njivskega sveta. Prebivalci imajo dohodke od gozda in vinogradov.
Bizeljski grad je bil morda zgrajen ok. 963, ko je bil lastnik tukajšnjega
ozemlja pilštanjski grof Engelbert. Sedanja renesančna stavba je iz 16.
stol. Njegovi lastniki so začeli tod naseljevati oborožene hlapce, ki so tako
položili temelj vasi. Po njej se je imenovalo širše področje Wiessell, tj. Bizelj,
kar je še danes v rabi, zlasti onstran Sotle. Razen hlapcev so se tu naseljevali
tudi nemški obrtniki in podložniki, kar pričajo priimki Zagmajster, Kunst,
Šneberger, Rožman. Za časa Napoleonovih vojnih pohodov so se v gradu
nastanili Francozi, od katerih jih je potem nekaj ostalo v tukajšnjih krajih.
Med zadnjo vojno sta bila grajska lastnika baronica Kristina in njen mož
Nikolaj, plemeniti Maasburg, protihitlerjevsko usmerjena. Po osvoboditvi
je postal grad s posestvom ljudska last.
Jeseni leta 1941 so Nemci izselili 116 ljudi, nakar so se tu nastanili Besarabci
in Tirolci. Med NOB je bila preko vasi vzpostavljena partizanska kurirska
zveza s Hrvaškim Zagorjem,« je predstavljen kraj v Krajevnem leksikonu
Slovenije.
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Še ena tradicionalna
stavba v zaselku

352

353

Kozjanski park, 2017: Vodnik po bizeljskih pešpoteh

228

Ob domačiji Rožman v Bizeljski vasi raste najstarejša lipa na Bizeljskem, ki spada
med najdebelejše lipe v Posavju in na Dolenjskem.

Lipa v Bizeljski vasi
V Bizeljski vasi na domačiji Rožman, s hišno številko 18, tik ob cesti, raste
mogočna lipa (Tilia platyphyllos). V prsnem obsegu meri 7,3 metra in premera
2,3 m (leto meritve 1999), kar jo uvršča med najdebelejše lipe in na seznam
najpomembnejše naravne dediščine Slovenije. Z evidenčno številko 1929 je
vpisana na seznam drevesnih naravnih vrednot državnega pomena.
Osnovno deblo je votlo in se na višini dveh metrov razveji v dva osnovna
vrhova.

Lipa – Tilia platyphyllos
»Lipa je že dolgo med najbolj spoštovanimi in čaščenimi drevesi. Ne le njen
mehak, dišeč in prijeten les, iz katerega so izdelovali mnoge predmete in
celo poganske malike, njeni cvetovi in listi, ki pomagajo pri tisoč boleznih
(‘tiliae ad mille usus petendae’, je zapisal Plinij Starejši), ampak tudi njen
prijeten videz, vonj in senca so bili razlogi za njeno veliko priljubljenost
med ljudmi. Iz naštetih razlogov smo si jo bržkone tudi Slovenci izbrali za
svoj simbol. Še toliko bolj upravičeno pa do nje gojimo posebna čustva in
jo imamo za svojo vrsto ob dejstvu, da jo je z danes veljavnim latinskim
imenom poimenoval prav idrijski zdravnik in botanik J. A. Scopoli.
Naravni areal lipe je manjši kot areal lipovca, in ker so njene potrebe po
toploti večje, ne raste tako daleč proti severu in vzhodu kot lipovec. Lipa,
pogosto jo imenujejo tudi velikolistna lipa, je do 40 m visoko drevo, ki
doseže celo 5 m v premeru. Lipa je žužkocvetka in cveti junija ter v prvi
polovici julija, praviloma teden ali dva pred lipovcem.
V Sloveniji v naravi najdemo samo lipo in lipovec. V praksi je prepoznavanje
lip lahko težavno spričo dejstva, da se vrste lip zelo rade križajo med seboj
in ustvarjajo potomce, ki po svojih lastnostih spominjajo na oba starša.
V zahodni Evropi in včasih tudi pri nas po parkih, vrtovih in drevoredih
sadijo križanca med lipo in lipovcem (Tilia europaea L.), tovrstni križanci pa
so razmeroma pogosti tudi v naravi. Zelo velika je variabilnost vrste Tilia
platyphyllos Scop., saj jo na osnovi različne dlakavosti, barve in oblike listov,
oreškov in poganjkov delijo na več podvrst, različkov in oblik.
Čistih lipovih sestojev pri nas nimamo, lipo največkrat najdemo kot primes
v hrastovih in različnih bukovih združbah v gorskem pasu. Rada raste na
senčnih, vlažnih in strmih pobočjih nad soteskami ali pod pečinami. Lipa je
tudi zelo priljubljeno drevo vrtov, parkov in drevoredov. Pogosto je sajena
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kot vaško drevo v središču pred cerkvijo, šolo ali župniščem.
Lipov les je mehak, lahek, belkaste ali rumenkaste barve in prijetno dišeč.
Lipo je od lipovca po lesu skoraj nemogoče ločiti, čeprav je les lipe še
lažji in mehkejši ter zato nekoliko manj priljubljen pri mizarjih in drugih
uporabnikih. Kljub temu je njegova uporabnost zelo široka in se praktično
ne razlikuje od uporabnosti lipovčevega lesa. Enako velja za lipovo cvetje, ki
je prav tako uporabno za pripravo čajev in ima podobne zdravilne lastnosti
kot cvetje lipovca,« sta predstavila lipo Marijan Kotar in Robert Brus v
knjigi Naše drevesne vrste.
Evid. št. 1929 – Bizeljska vas – lipa – državna naravna vrednota
V primeru, da pri cerkvi sv. Magdalene nadaljujemo pot po asfaltni cesti navzdol,
preko območja Kupc, kjer je stara klet in ob njej drevo topol ali jagned, nas pot
pripelje do izhodišča poti.
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POT OB SOTLI
Tradicionalni pohod 3. sobota v avgustu
s spustom po reki Sotli.

LEGENDA
1
2
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15

Kajsova domačija, info tabla
Izliv Dramlje v Sotlo
Klet penin Istenič
Pivoteka pri Peču
Gostilna Kocjan
Figarjev most
Nuječev hrast
Športno igrišče
Trije kamni - vaški most
Izliv Sušice v Sotlo
Vaška lipa - Nova vas
Florjanova kapelica
Most čez sotlo - Draše
Slomškova kapelica
Sv. Lovrenc, pokopališče
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Pred nami je 5. bizeljska pešpot – »Pot ob Sotli«, ki je nastala na pobudo
vaščanov Gregovc.
Posebno si je zanjo prizadeval, žal že pokojni, Živko Pregl, zato jo posvečamo
njemu v spomin.
Pot se začne v Stari vasi pri Kajsovi domačiji, nasproti katere stoji hiša, kjer se
je leta 1862 rodil Ivan Balon – deželni vinorejski komisar, ki je veliko prispeval k
obnovi bizeljskih vinogradov, uničenih od trsne uši. Hišo krasi spominska plošča..
(več na str. 24).
Naša pot nas pelje med travniki in njivami proti Sotli. Poteka po obsoteljski
ravnici brez vzponov, zato je primerna tudi za vse tiste, ki vzponov in spustov
ne zmorejo.
Ob poti lahko v vsakem letnem času opazimo različne rastline (rman, šentjaževke,
zlato rozgo, šipek in druge), ptice (jerebice, prepelice, čebelarje, sive čaplje, divje
race) in druge živali (zajce, srne) pa tudi domovanja bobrov se najdejo ob Sotli.
Sotlo spremlja drevesna in grmovna obrežna vegetacija. Med značilnim drevjem
omenimo belo vrbo.

Bela vrba
Salix alba
Zraste od 8-20 m. Cvete v aprilu in maju. Botaniki jo opredeljujejo kot
drevo ali grm. Ima kratko in nepravilno deblo ter široko, kroglasto krošnjo.
Lubje je sive barve z dolgimi razpokami. Mlade veje so na začetku svilnato
dlakave, kasneje gole. Listi so ozko suličasti, dolgi od 5 do 10 cm. Spodaj
so srebrno belo dlakavi z drobno nažaganimi robovi. Mačice se pojavijo
ob olistanju in so dolge od 4 do 6 cm. Razširjena je v srednji Evropi,
najdemo jo v obrežnih grmiščih in logih saj prenaša začasno poplavljenost
in apnenčasta tla.
Kot zanimivost lahko omenimo, da v naseljih pogosto vidimo povešavo
obliko bele vrbe, ki je znana tudi kot vrba žalujka (S. alba Tristis).
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Vrba
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Kmetovanje na ravnici ob Sotli je intenzivno, na njivah bomo našli predvsem
koruzo in mestoma žito. Na srečo kmetje med njivami še vedno ohranjajo ozke
grmovne živice, kjer najdemo različne grmovne vrste. Ob poti smo tako zasledili
rdeči dren, črni bezeg, navadno brogovito, navadni šipek, črni trn.

Navadna brogovita
Viburnum opulus
Je grm, ki zraste od 2 do 4 m; širok, pokončen, razvejen grm. Listi so 3
do 5-krpi, grobo nazobčani, jeseni oranžno rdeči. Cvetovi so beli, 5-števni,
v sploščenih, do 10 cm širokih latastih socvetjih. Zanimivost cvetov je,
da imajo znotraj majhne plodne cvetove, zunaj pa povečane jalove robne
cvetove. Plodovi so rahlo strupeni, že avgusta pa bleščeče rdeči in koščičasti.
Razširjena je po vsej srednji Evropi, raste na soncu in v polsenci, raje ima
ilovnata, vlažna, apnenčasta tla. Slabo prenaša vročino in sušo, sicer je
trpežna.
Navadna brogovita ima plitev, vendar široko razvejen koreninski sistem,
ki se dobro obnese na mokrih tleh. Zaradi tega jo lahko uporabimo za
izsuševanje mokrih površin kot t.i. »črpalno« vrsto. V naseljih največkrat
sadijo že več kot 400 let kultivirano obliko Roseum, ki jo poznamo tudi
kot vrtno sneženo kepo. Socvetja so podobna pravim sneženim kepam,
kroglasta, s premerom do 8 cm, popolnoma bela, ob odcvitanju rožnata.
Sestavljajo jih samo jalovi cvetovi, zato se rastlina razmnožuje samo s
potaknjenci.
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Kmetje med njivami že vrsto let uporabljajo kolovoze, kjer najdemo trave in ob
robovih tudi druge v naravi rastoče zelnate rastline. Opazili smo orjaško zlato
rozgo, šentjanževko, pravo lakoto, vodno peruniko, žal tudi ambrozijo.

Orjaška zlata rozga
Solidago gigantea Aiton
»Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) sodi v družino nebinovk (Asteraceae).
Gre za zelnato trajnico, visoko od 30-280 cm. Steblo je v celoti olistano,
razvejano le v socvetju in po vsej višini golo. Listi so spiralno nameščeni,
sedeči ali zelo kratko pecljati in podolgovate do suličaste oblike. Listi so
večinoma goli, lahko pa so po spodnji strani nekoliko dlakavi. Listni rob
je nazobčan. Na vrhu poganjkov je razvejano socvetje s številnimi koški.
Cvetovi so rumeni. Plod je 1-1,8 mm dolga rožka s šopom laskov, ki služijo
razširjanju plodov s pomočjo vetra.
Orjaški zlati rozgi je zelo podobna kanadska zlata rozga (Solidago canadensis),
ki je v Evropi prav tako tujerodna vrsta.
Območje naravne razširjenosti: Severna Amerika.
Orjaško zlato rozgo so v 18. stoletju prinesli v Evropo kot okrasno rastlino.
Približno 100 let kasneje se je začela širiti z vrtov v naravo. Hitrost širjenja je
ocenjena 910 km2/leto. Prvi podatek o pojavljanju v Sloveniji je iz leta 1852.
Gre za primerke iz herbarijske zbirke botanika Plemla, ki je orjaško zlato
rozgo nabral v Dobrovem pri Beli Cerkvi (herbarijska pola je shranjena v
herbariju LJU). S preloma 19. v 20. stoletje so znani še podatki iz Ljutomera,
Maribora, Gorice, Senožeč, Kostanjevice.
Orjaška zlata rozga je zelo nezahtevna vrsta kar se tiče rastišč. Ima zelo
dolge in trpežne korenike, ki prezimijo. Korenike služijo tudi vegetativnemu
razmnoževanju, saj iz njih poganjajo novi in novi nadzemni poganjki. Na ta
način rastlina tvori obsežne in goste sestoje, lahko celo s preko 150 poganjki
na kvadratni meter. Ugotovili so, da se orjaška zlata rozga na krajše razdalje
širi predvsem s pomočjo korenik, na daljše pa s prenosom semen.
Orjaška zlata rozga zaradi vegetativnega načina razmnoževanja tvori zelo
goste sestoje. Sestoji so trajni, v njih pa ne more uspevati nobena druga
rastlinska vrsta. Z mest, kjer uspevajo sestoji orjaške zlate rozge je izrinjena
vsa avtohtona (domorodna) flora.
Je ugodna pozno poletna paša za čebele, ki na njenih obsežnih sestojih
nabirajo nektar in cvetni prah, kar prispeva k boljši ohranitvi družin čebel in
tako boljši razvoj zimskih čebel.
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V naravnem okolju v Severni Ameriki prekomerno širjenje vrste dobro
nadzorujejo različne žuželke, ki se hranijo z orjaško zlato rozgo. V Evropi
teh herbivorov ni, ali pa imajo na širjenje vrste zelo majhen vpliv. Glede
na veliko pogostost orjaške zlate rozge možnosti za njeno popolno
odstranitev praktično ni. Širjenje manjših, lokalno razširjenih populacij
bi lahko zaustavili s košnjo ali odstranjevanjem rastlin še pred cvetenjem.
Študija nadaljnjega možnega širjenja areala orjaške zlate rozge v Evropi je
pokazala, da ima vrsta glede na ekološke zahteve velik potencial za nadaljnje
širjenje predvsem proti jugu in vzhodu. Prav na teh območjih, kjer vrsta še
ni pogosta in se pojavlja v manjših populacijah, je možnost nadzora nad
širjenjem večja.

»Pri nas rastejo tri vrste, navadna zlata rozga (Solidago virgaurea), orjaška
zlata rozga in kanadska zlata rozga. Vse tri so zdravilne rastline, za pripravo
zdravilnih čajev in izvlečkov pa najpogosteje uporabljamo navadno zlato
rozgo. Zanimivo je tudi, da je pri nas, tradicionalno, za lajšanje blagih vnetij
sečil najbolj uporabljana zdravilna rastlina vednozeleni gornik (Arctostaphylos
uva ursi), zlata rozga pa šele v zadnjem času pridobiva vidnejšo vlogo.
Uporaba zlate rozge pa je uveljavljena v zahodni Evropi, še posebno v
Nemčiji, kjer je na voljo veliko število zdravil, ki vsebujejo ekstrakt navadne
zlate rozge,« je zapisal dr. Aleš Mlinarič, mag.farm.

358

358
Invazivna zlata rozga
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Preden pot zavije levo čez travnike, na desni v daljavi opazimo izliv potoka
Dramlja v reko Sotlo. Ko hodimo, nas na levi spremlja pogled na Klet penin
Istenič, pivoteko pri Peču in gostilno Kocjan, na desni pa vidimo razgibano
hrvaško Zagorje in Medvednico s Sljemenom.
Naši stalni spremljevalci so tudi njive z žitom, koruzo, krompirjem in ob vsem
tem razkošju prispemo do regionalne ceste Stara vas – Figarjev most, kjer je blizu
cesta do Hrvaške.

Gostilna Kocjan
Gostilna Kocjan leži v jugovzhodnem delu Slovenije 15 km od Brežic v
Stari vasi na Bizeljskem. Gostilno vodi Ivanka Kocjan. Gostilna je začela
obratovati leta 1982 kot »bife«, ki se je sčasoma spreminjal ter prilagajal.
Danes je to na novo prenovljena gostilna, ki lahko sprejme tudi do 300 ljudi.
Gostilna po novem ponuja tudi prenočišča.
Gostilna je zelo znana po odlični domači hrani, prijazni postrežbi ter
prijetnem vzdušju. Gostilna ima na razpolago 3 moderne prostore za 60, 70
in 120 ljudi z dvema zunanjima terasama. Prostori so namenjeni zaključenim
zabavam kot so ohceti, obletnice, rojstni dnevi, itd.
Raznovrstna hrana z domačim okusom je lastnost, ki krasi ponudbo gostilne
Kocjan. Slasten domač kruh (koruzen, ajdov, črni, beli), izredna domača juha
(gobova, goveja), plošča Kocjan (naložena s pečenim piščancem, pečenko,
odojkom, pariškim zrezkom, mlinci, praženim krompirjem, rižem,…),
pečena raca, polnjena telečja prsa, jagenjček, kozliček, domače sezonske
jedi (kot so npr. krvavice z zeljem), raznovrstne priloge ter solate, slastne
domače sladice (kot so jabolčni in sirov štrudelj, bizeljska gibanica, ajdova
potica, palačinke) je le nekaj jedi izmed pestre ponudbe gostilne Kocjan.
Morda lahko izpostavimo gobovo juho, domač kruh, štrudelj.
Zraven pestre ponudbe hrane ponuja gostilna tudi odlična domača točena
vina priznanih bizeljskih vinogradnikov, med katerimi izstopa rdeči
bizeljčan kot tudi ostala točena vina kot so modra frankinja, renski rizling,
beli bizeljčan, sauvignon. Na voljo je tudi pestra ponudba ustekleničenih
vin ter penin.
Zraven pestre kulinarične ponudbe ponuja gostilna tudi prenočišča, kjer si
gostje lahko privoščijo miren spanec v 6 dvoposteljnih sobah kategorije 4
zvezdic. Vse sobe so na novo opremljene s kakovostnim pohištvom, TV
sprejemnikom, tušem in (ali) banjo. V vseh sobah je na voljo tudi dostop do
interneta. Dostop do vseh sob je omogočen tudi z dvigalom kar pomeni, da
je gostilna prijazna tudi invalidom, tudi z njim prilagojenimi sobami.
Gostilna ima na razpolago tudi konferenčno sobo za raznovrstne
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predstavitve ali seminarje.
Gostilna je del vinske ceste.
Ivanka Kocjan pa je hkrati tudi aktivna članica Turističnega društva Bizeljsko
in Aktiva kmečkih žena Bizeljsko - Brežice..
Gostilna in prenočišče Kocjan, Ivanka Kocjan s.p.
Stara vas – Bizeljsko 63, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 090
M: 041 331 766
E: ivanka@gostilnakocjan.si, sandi_kocjan@yahoo.com
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podobi iz notranjosti
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Če se po cesti peljete naprej proti Brežicam, kaj kmalu ob cesti zagledate
pivoteko, kjer vas bodo pogostli z različnimi vrstami piva in ustreznimi jedmi.

Pivoteka
Lastnik pivoteke je Ivan Rajterič.
Imajo tudi majhno repnico v kateri se nahajajo sodi. Predvidevajo pa, da
bodo imeli v repnici degustacijo piv ter spominke in tudi na reverz buteljke.
Vse ponudnike Bizeljskega bodo notri predstavili. Repnica bo urejena za
degustacijo. Sprejela bo manjši avtobus, notri je namreč prostora za 20 ljudi.
Imajo 40 sort piva. Štiri vrste točenega piva: avstrijski Siegl (svetlo, pšenično,
radler z grenivko, ki je čisto naraven, nimajo ekstrakta). Potem imajo točeno
Samson, češko temno pivo, ki je dobilo leta 2015 zlato medaljo.
Ostalo pa še 40 sort iz območja Evrope, se pravi iz Nemčije, Belgije, Španije,
seveda tudi Laško in Union.
Ponujajo seveda tudi hrano glede na Jedilni list. Posebnost je ponudba
na meter: tako ponujajo meter giric, pečenih svinjskih reberc, čevapčičev,
piščančjih krilc, meter domače klobase, meter gratiniranih školjk, palačink,
XXL hamburger, meter lignjev, žabjih krakov, potem pa še meter piva,
žganja, tortilje in vege tortilje. Ponujajo tudi hrustljave čebulne obročke,
postrvi na tri načine, karamelizirane skutne palačinke, vanilijev sladoled z
bučnimi semeni ali z višnjami, razne solate, preste, lepinje, mlinci. Imajo
tudi domače vino bizeljskih vinogradnikov.
Imajo tri sobe za maksimalno 10 ljudi.
Na gostilniškem vrtu imajo igrala, igrišče za odbojko, prostor za avtodome.
Igralni kotiček imajo tudi znotraj gostilne.
Poleti bodo imeli letno kuhinjo.
Postavili bodo tudi tri šotore za posebne prireditve: Štefanov sejem,
otroški pevski festival, motoristični sejem, kjer si bodo motoristi lahko
postavili šotore, vampijado bodo organizirali, zimski sejem prodam oddam
šmučarske opreme.
V notranjosti gostilne imajo 85 sedežev in zunaj na terasi 150 sedežev.
Pivoteka ima trenutno že novega najemnika (prej Mojca Colner). Ima
nekoliko zmanjšano ponudbo.
Pivoteka
Stara vas 58, 8259 Bizeljsko.
T: 07 45 20 103
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Malce pred Figarjevim mostom zavijemo levo skoraj do Sotle in nadaljujemo pot.
Pešpot poteka med reko Sotlo na desni strani in mrtvico na levi strani. Vlažno
rastišče omogoča bujno razrast vegetacije, opazimo lahko zanimivo stoječo vodo
mrtvega rokava Sotle.

Topinambur
Helianthus tuberosus L.
Domovina topinamburja je Severna Amerika. V jedeh so ga pripravljali
že Indijanci. Vsako leto iz očes na gomolju na novo zrastejo nadzemni
deli rastline podobni sončnici, kar pa ni presenetljivo, saj je topinambur
njen bližnji sorodnik. Oba namreč spadata v isti rod in družino košaric
oz. nebinovk. V nasprotju z enoletno sončnico je topinambur trajnica. V
16. stoletju so prvi kanadski priseljenci Francozi opisali rastlino in začeli
iz gomoljev pripravljati različne kulinarične posebnosti. Okus na maslu
pripravljenih gomoljev je spominjal na artičoko. Nekaj pozneje so gomolje
zasadili na stari celini, sprva v grajskih parkih in botaničnih vrtovih Francije,
Italije in Anglije. Šele proti koncu 19. stoletja, ko so začeli izkoriščati pridelek
gomoljev in listov za živinsko krmo, se je topinambur razširil tudi drugod
po Evropi. Mesnati gomolji topinamburja so po načinu pridelovanja in
uporabe podobni krompirjevim. Največ nasadov topinamburja je še vedno
v Franciji in Italiji.
K nam so topinambur prenesli v prejšnjem stoletju zlasti na Dolenjsko in
Štajersko. Znanih je več slovenskih imen, kot so laška, papeževa ali svinjska
repa, ameriški krompir, gomoljasta sončnica in še bi lahko naštevali, vendar
je v literaturi v zadnjih desetletjih rastlina poimenovana topinambur.
V gomolju topinamburja je, podobno kot pri krompirju, 78% vode in
22% suhe snovi. V primerjavi s krompirjem, v katerem je glavni ogljikov
hidrat škrob, vsebuje topinambur približno 20% inulina. Ta je sestavljen iz
molekul sadnega sladkorja, oziroma fruktoze, medtem ko sestavljajo škrob
molekule glukoze. Gomolji, izkopani jeseni, vsebujejo precej več inulina kot
gomolji izkopani spomladi. Gomolji v zemlji prenesejo temperaturo do -30
stopinj C.
V prehrani se pogosto uporablja kot krompirjev nadomestek, zaradi
odličnega, nekoliko sladkega, neobičajnega okusa in pa v različnih dietah
pri nekaterih boleznih, kjer se želimo izogniti krompirju, tak primer je
sladkorna bolezen.
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Na desni strani spremljamo obrežni pas reke Sotle.

Reka Sotla
Rok Kušlan je zapisal, da je reka Sotla skromna, počasna in tiha reka. Sotla
počasi nabira svojo vodo, saj njeno porečje ni med najbolj namočenimi.
Porečje dobi le dobrih 1000 mm padavin na leto. Reka je dolga 90 km in
sodi med osem najdaljših rek pri nas. Njen pretok je majhen, le nekaj več kot
8,5 m3/s. Za primer vzemimo Savinjo, ki ima 45 m3/s.
Sotla ne spada med mogočnejše reke pri nas. Kljub temu je pomembno
dejstvo, da je Sotla že od srednjega veka mejna reka. Najprej je ločevala
Slovane in Avare. Leta 955 pa je postala mejna reka med Svetim rimskim
cesarstvom in Ogrsko. Ob njej je zrasla veriga utrjenih gradov.
Kljub mejnemu položaju Sotla za komunikacijo nikoli ni predstavljala
posebne ovire in v teh krajih radi rečejo, da jih reka združuje in ne razdvaja.
Za enega najzgodnejših primerov čezmejnega sodelovanja bi lahko šteli
hrvaško-slovenski kmečki upor, ki je te kraje zajel leta 1573 in združil kar
12.000 upornikov z obeh strani Sotle.
Sotla izvira severovzhodno od Rogatca, na južnih pobočjih Maclja, in ima
več povirnih krakov. Meja teče po najvzhodnejšem, medtem ko v vodnjak
obzidani uradni izvir leži dve grapi zahodneje na slovenskem ozemlju na
višini 650 m. Kraki se združijo na mestu, ki ima zanimivo ime, Stara glažuta.
Pri Rogatcu se Sotla izvije iz objema maceljskih grap, prevzame podobo
lene nižinske rečice, ki se v okljukih vije prek značilnih logov, in jo kaže vse
do izliva v Savo, kolikor so ji bili prihranjeni regulacijski posegi.
Tik nad zgornjim od obeh zdravilišč se v Sotlo izlije Mestinjščica in Sotla
šele na tem mestu uradno postane polnopravna reka. Med Srednjesotelskim
gričevjem na desni in Zagorjem na levi strani precej svobodno vijuga
po bolj ali manj široki dolini do sotočja z največjim pritokom, slikovito
kozjansko rečico Bistrico, pod sotočjem pa so jo vodarji vklenili v kanal,
njeni svojeglavi okljuki, po katerih zdaj prav nesmiselno vijuga državna
meja, pa so aktivni le ob visokih vodah. Tako regulirana Sotla doseže edino
resno sotesko v celotnem toku. Zelenjak je reka vrezala v masiv Orlice, ki se
potegne na hrvaško stran v Cesarskem brdu. Nad tem strateškim prehodom
sta v preteklosti bedela dva gradova: Kunšperk na štajerski in Cesargrad na
hrvaški strani. Danes sta oba v razvalinah. V dva kilometra dolgi tesni Sotle
kar ni prepoznati, saj med pečinami celo nekoliko pošumi. V tem, za Sotlo
tako nenavadnem okolju, je navdih za stihe kasnejše hrvaške himne, ki je bila
prvič objavljena leta 1835, menda našel hrvaški pesnik Antun Mihanović.
Ob stoletnici objave so sosedje na križišču, ki vodi k Tuheljskim toplicam,
postavili veličasten spomenik.
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Pod Zelenjakom se Sotla razlije po Bizeljskem, kjer kot prava nižinska reka
lenari v številnih okljukih. Strugo je vrezala globoko v naplavine in njene
brežine so precej zaraščene.
Pod Bizeljskim so Sotlo v roke ponovno vzeli vodarji in jo z regulacijskimi
deli spet spravili v kanal. V njem teče mimo Jovsov, po katerih pa se kljub
temu še vedno pogosto razliva. Zaradi namočenosti so se Jovsi izognili
intenzivnemu kmetovanju in ohranili veliko pestrost rastlinskih in živalskih,
zlasti ptičjih vrst. Tukaj je edino gnezdišče kosca v panonskem delu
Slovenije, kar Jovse uvršča med ornitološko najpomembnejša območja
pri nas. Močvirni travniki s posameznimi drevesi so v vsakem letnem času
drugačni in naravnost imenitni za brezciljne sanjave sprehode.
Pod Jovsi mora Sotla zadnje kilometre kar najhitreje preteči, lepo, v kanalu,
da ne bi motila kmetijske pridelave pri Dobovi.
Sotla se v Savo izlije na Hrvaškem pri Drenju Brdovečkom.
Nekaj pomena ima ribolov v Sotli, kjer žive poleg belic in mren, zlasti ščuke
in celo somi. Sotla je tudi pripravna za kopanje. V manjših potokih so raki.
Sotla, meandri in mrtvice
“Struga reke Sotle je tekom stoletij ustvarila obsežno nižinsko ravnico.
Globoka glinena ali humozna tla so se le težko upirali njeni energiji. Na
mirnih notranjih straneh okljukov je odlagala prod, pesek in mivko, na
zunanjih robovih pa je dolbla brežino. Zato se je skozi čas položaj struge
vedno spreminjal. Marsikateri okljuk je zaradi nove struge ostal odrezan
ob nje ter zaživel življenje mrtvega rokava. Mrtvice so omogočile ugodne
razmere za naselitev mnogih vrst, tako v vodi kot ob njej. Človeške potrebe
po obdelovalnih površinah so Sotli marsikje “določile” ravno strugo s
kamnitimi in betonskimi brežinami. Posledice so mnogokrat katastrofalne
- hitrejši pretok, poglabljanje rečnega dna, večkratne poplave, lokalno
izumrtje cele množice rastlin in živali. Zato mora biti ohranjanje obstoječih
mrtvih rokavov, mrtvic in močvirnatih predelov ob njih ena od primarnih
skrbi prebivalcev ob Sotli. Marsikje po Evropi danes spoznavajo pomen
naravne rečne struge in jih za velik denar renaturirajo. Območje Sotle
pod Drenovcem je zadnji daljši naraven odsek Sotle, zato je toliko bolj
pomemben,” je zapisal Dušan Klenovšek
Evid.št. 1570 – Zelenjak – soteska Sotle – državna naravna vrednota
Evid.št. 4429 – Sotla 1 – državna naravna vrednota
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V zimskem času je dostop do reke Sotle lažji in takrat lahko pridemo vse do
bobrišč.

Bober
»Leta 1998 se je bober (Castor fiber) po več stoletjih vrnil v slovenske reke in
potoke. Že kmalu je poselil tudi celoten nižinski del reke Sotle in nekatere
njene pritoke. Bobrova družina si v bregu izkoplje rove (bobrišče), v katerih
preživi večino dnevnega časa. Iskanje hrane je pretežno v nočnem času.
Pozimi se hrani z lubjem vrb, ki jih zato podira. V poletnem času si išče
hrano na travnikih ob Sotli, pa tudi na bližnjih koruznih njivah. Jezove bobri
na Sotli praviloma ne gradijo,« razlaga naravovarstvenik Dušan Klenovšek.

Ribe v Sotli
»Sotla z deloma še naravno oblikovanimi brežinami in ravninsko
meandrirajočo strugo omogoča preživetje številnim ribjim vrstam. V letu
2012 so tako med monitoringom našli naslednje vrste rib: beloplavuti in
navadni globoček, črnovka, klen, mrena, navadni ostriž, ogrica, pezdirk,
pisanec in pisanka, platnica, podust, pohra, rdečeoka, zelenika, velika
in zlata nežica, babica in donavski potočni piškur. Razveseljuje, da so to
same avtohtone vrste rib. Zaradi ohranjanja enajstih ogroženih vrst rib in
piškurjev je Sotla tudi območje Nature 2000,« Dušan Klenovšek.

Školjke
»Dno Sotle je pretežno prodnato, a na mestih meandriranja so tudi mirnejši
odseki in zatoki. V teh predelih živi sladkovodna školjka potočni škržek
(Unio crassus).
Največkrat sicer najdemo na neporaslem bregu naplavljene lupine. Njegov
razvoj je vezan na ribe, saj ličinka nekaj časa živi zajedalsko na škrgah več vrst
rib (zet, klenič, navadni ostriž…). Potočni škržek je zaradi onesnaževanja
voda ter urejanja strug zelo ogrožen ter posledično zavarovan tako s
slovensko kot evropsko zakonodajo (vrsta Nature 2000). V Sotli je zaenkrat
še dokaj pogost,« dodaja Dušan Klenovšek.
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Veliki poletni zvonček
»Vsi poznamo obe zgodnje spomladanski vrsti zvončkov (kronica in mali
zvonček), le redki pa vedo, da konec aprila na ostankih mrtvic pri Drenovcu
zacvetijo največji med njimi. Poletni veliki zvonček (Leucojum aestivum) ima
podobno oblikovane cvetove kot kronca. Razlika je, da je cvetov več skupaj,
steblo pa zraste neredko preko pol metra visoko. Ker so močvirnati nižinski
travniki že zelo redki, so tudi poletni zvončki zelo redki. Zato ne preseneča,
da so zavarovani in jih je prepovedano trgati, nabirati semena ali presajati,«
Dušan Klenovšek.

Vodomec
»Kraljevski ribič, Kingsfisher mu pravijo Angleži. Upravičeno, saj je njegovo
perje res kraljevskih barv, kljub majhnosti pa je tudi zelo uspešen ribič.
Vodomec (Alcedo atthis) ponavadi lovi s preže (štrleča palica ali veja) nad
vodo. Ko manjša ribica priplava tik pod gladino, bliskovito poleti s kljunom
naprej navpično v vodo. Če je lov uspešen, že čez nekaj sekund zopet pozira
na isti veji, tokrat s plenom v kljunu. Ogroža ga pomanjkanje primernih
navpičnih brežin, v katero si izkoplje gnezdilni rov. V Sloveniji je zavarovana
vrsta,« razlaga naravovarstvenik Dušan Klenovšek.

Vidra
»Evrazijska vidra (Lutra lutra) je kraljica vsakega vodotoka. Kot končni
plenilec v prehranjevalnih verigah s svojo prisotnostjo nakazuje dokaj
ugodno stanje vodotoka. V vodi je izredno spretna in elegantna, pa tudi
na kopnem se odlično znajde. Lovi predvsem ribe, pa tudi školjke. Je
samotarska žival, ki brani svoj odsek reke pred vrstniki. Na skalah, podrtem
drevju in pod mostovi bo njeno prisotnost izdal vidrek (iztrebek poln ribjih
lusk), ki ga uporablja za označevanje ozemlja. Pretežno nočno aktivna
plenilka je zaradi ogroženosti zavarovana v slovenski in evropski zakonodaji
(t.i. Natura vrsta). Ob Sotli njene sledi najlažje opazujemo pozimi v snegu,«
pripoveduje Dušan Klenovšek.
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Pot nas počasi pripelje vse do vasi Gregovce, kjer si lahko ogledamo ostanke
nekdaj najdebelejšega hrasta v Sloveniji, hrasta vrste dob (Quercus robur) pri
Nuječevih. Preden predstavimo Nuječeve in njihov hrast še nekaj besed o vasi
Gregovce.

Gregovce
»Gručasta vas v ravnini v okljuku Sotle ob cesti, ki se deli od asfaltirane ceste
Brežice-Bizeljsko tik Stare vasi. Pretežno peščena zemlja. Na severu ob Sotli
se nahajajo največ travniki, na jugu starovaški travniki in polja. Ljudje imajo
vinograde na Janeževi gorci, Pudvoju in Šitu. Pridelajo precej sadja, zlasti
sliv in jabolk, v glavnem za predelavo. Največ dohodkov od vinogradništva.
Hiše zidane, gospodarska poslopja večidel majhna in lesena. Na dvoriščih
so še vedno pogosti vodnjaki.
Jeseni 1941 so Nemci izselili 88 vaščanov ter tu namestili Besarabce in
Kočevarje,« je predstavljeno naselje v Krajevnem leksikonu Slovenije.

Jožica Obradovič
Je dolgoletna aktivna članica Turističnega društva Bizeljsko in sicer od leta
1988. Povedala nam je, da je čisto avtohtona Bizeljanka. Njeni starši, stari
starši so bili od tu. Iz Gregovc. Njen mož pa je »dojdek« kot bi rekli tukajšnji
domačini o priseljencih. Rada ima lepo okolje in da so ljudje zadovoljni, ko
pridejo k njim na obisk ter da se radi ponovno vračajo. V osnovno šolo je
hodila seveda tukaj na Bizeljskem in bila aktivna že kot otrok. Rada ima
svoj kraj, rada ga predstavi, je aktivna tudi pri Rdečem križu. Službovala je
v Brežicah. Sedaj pa doma pomaga možu v firmi Orion. Aktivna je v vasi,
kar več let je bila predstavnica vaške skupnosti v Krajevni skupnosti. Je ena
od pobudnikov ureditve pešpoti »Pešpot ob Sotli«, pobudnica za zasaditev
drevoreda jablan ob poti v Gregovce, angažira se pri urejanju družabnega
prostora ob Sotli.
»Dolgo sva se pogovarjali in obujali spomine na njena najstniška leta, ko si
je tako zelo želela šolati za poklic vzgojiteljice. Otroci so ji bili in so ji še v
veliko veselje, z njimi je želela sodelovati v kreiranju in osvajanju likovnih
prijemov. Že od nekdaj jo je veselil svet barv, lepil, škarij, papirja in drobnih
idej za njihovo uporabo. Žal pa ji njeni starši razen velike ljubezni in skrbi
za preživetje družine niso mogli nuditi kaj več.
Njena nagnjenost do likovnega ustvarjanja pa je ostala nezmanjšana še
danes. Darila, voščilnice, okraske ali pa drobne pozornosti izdeluje sama.
Kako zelo produktivna je, pove podatek da vsako leto pripravi okoli 100
voščilnic. Nekaj sem jih imela priložnost videti in verjemite mi, v sleherni od
njih je vloženega res veliko dela in idej. Te največkrat najde v naravi, ko se
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skoraj vsakodnevno odpravi na daljši sprehod po bližnji okolici. Tudi takrat
si najde delo, saj vztrajno nabira trave in cvetje in jih potem s sušenjem
pripravi za izdelavo herbarijev.
Svoje poslanstvo je našla tudi v delu aktivistke Rdečega križa za področje
Bizeljskega. Ob večjih praznikih obiskuje ostarele ljudi, kot v domu
starostnikov, v času božično – novoletnih dni jih obišče okoli 200.
Še posebno je ponosna na svojo rojstno vas Gregovce, kjer živi še danes
in s svojo prisotnostjo skrbi, da tamkajšnji prebivalci vseh generacij te vezi
stalno negujejo,« je zapisala Branka Artiček, njena sodelavka in jo med
drugim s temi besedami predstavila v časopisu njenega podjetja.
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Nuječevi so vinogradniki in vsakogar prijazno sprejmejo. Posebnost domačije je
bil do nedavnega še najdebelejši hrast v Sloveniji. Ostanek tega velikana si še
lahko ogledamo.

Klet Nujec
Na domačiji Nuječevih gospodari Mihael Balon z ženo Marino. Pri opravilih
na kmetiji pa jima pomagajo tudi starši Branko in Branka Balon ter brat
Janez Balon.
Takole je mladi gospodar Mihael predstavil svojo kmetijo in družino:
»Cesta Brežice-Bizeljsko vas pripelje do vasi Gregovce, kjer se nahaja naša
kmetija, ki je ena izmed največjih vinogradniških kmetij na Bizeljskem.
Za svoja vina uporabljamo domače oz. hišno ime Nujec, ki je na kmetiji
prisotno že od nekdaj. Kot mladi gospodar delam in vodim kmetijo Mihael
Balon. S svojimi pridnimi rokami so mi v veliko pomoč žena in starši. Pri
pridelavi vina se opiram na dolgoletne izkušnje staršev ter lastno znanje, ki
sem ga pridobil s študijem agronomije in ga nadgrajujem z obiskovanjem
različnih izobraževanj in seminarjev. Imam tudi naziv uradnega degustatorja.
Obdelujemo 20 ha površin, od katerih je 7,5 ha vinogradov, na katerih
skupno uspeva okoli 35.000 trt. Pridelujemo različne vrste vina kot so
bizeljčan beli PTP, bizeljčan rdeči PTP ter sorte rumeni muškat, modra
frankinja, žametna črnina, sivi pinot, chardonnay, laški rizling in rumeni
plavec, ki je tudi avtohtona bizeljska sorta.
Naša vina zorijo v zemljo vkopani kleti, med samimi koreninami najstarejšega
hrasta v Sloveniji. Čeprav je že podlegel starosti in prisotnosti hrastovega
kozlička, je še vedno impozanten in vreden ogleda. Hrast pa je simbol naših
vin, ki ga najdete tudi na etiketi naših ustekleničenih vin.
Vsi dosežki z različnih ocenjevanj in pohvale vsakega posameznika so
nam dali zagon, da smo leta 2014 odprli vrata nove vinske kleti. Skupaj z
ogledom nove kleti, vam ponujamo vodeno degustacijo z opisom specifičnih
značilnosti naših kakovostnih in vrhunskih vin, nato pa se lahko še skupaj
odpravimo na bizeljske griče med vinske trte.
Obiščite nas na Bizeljskem, kjer boste v stiku z nami občutili pristnost
našega sožitja s trto. Dobra vina, v katerih prepoznamo tople žarke sonca,
žlahtne arome in naše skrbno ravnanje, nam privabijo radost v srca, ki jo je
težko opisati, zato jo doživite z nami.«
Na domačiji sprejemajo goste, skupine tudi do 60 ljudi na degustacijo
njihovih vin. So del vinske ceste.
Klet Nujec, Mihael Balon
Gregovce 16, 8259 Bizeljsko
T: 07 49 51 186
M: 031 304 357
E: miha.balon@gmail.com
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Žal pa je Nuječev hrast le še nema senca preteklosti. Med drugim so ga uničili
hrastovi kozlički.

Nuječev hrast
Quercus robur
Že od daleč boste zagledali mogočno deblo hrasta.
»Spodnji del Posotelja je nekdaj prekrival strnjen dobov gozd, ki se je
nadaljeval v hrastove gozdove v ravnini sotočja Save in Krke. Kasneje se
je gozd umaknil naseljem in kmetijskim površinam, nanj pa spominja več
krajevnih imen, omenimo le Dobravo in Dobovo pri Brežicah in Dubravo
na sosednjem Hrvaškem.
Nekaj orjaških hrastov nekdanjega gozda se je ohranilo ob domačijah.
Največji med njimi je bil Nuječev hrast v Gregovcih na Bizeljskem. V prsni
višini je meril hrast v obsegu 7 metrov in 50 centimetrov, kar pomeni, da
je imel premer kar 2,4 metra!« je predstavil Nuječev hrast Peter Skoberne v
knjigi Sto naravnih znamenitosti Slovenije.
»Mogočni hrast na dvorišču Nuječeve domačije v Gregovcih je bil do leta
2002 najdebelejši do tedaj znani hrast dob (Quercus robur L.) v Sloveniji.
Enodebelno in okoli 30 m visoko drevo z mogočno krošnjo je bilo leta 1991
zaradi izredno lepo oblikovanega habitusa, starosti in izrednih dimenzij
uvrščeno med naravne vrednote državnega pomena. Drevo sedaj vstopa v
svoje drugo življenjsko obdobje – obdobje propadanja. Zaradi vse hitrejšega
propadanja hrasta, ki je ogrožal okolico, je bil le-ta večkrat saniran. Nazadnje
leta 2002 na podlagi izvedeniškega mnenja, ki sta ga pripravila Gozdarski
inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani.
Hrast kot življenjski prostor
Hrast nudi življenjski prostor mnogim vrstam, ki v današnjem času zaradi
človekovega gospodarjenja z drevesi in izkoriščanja lesa težko najdejo svoj
življenjski prostor. Številne vrste živijo na njem že za časa njegove vitalne
rasti, predvsem glive in žuželke pa so se vanj naselile v času njegovega
propadanja. Drevo v fazi svojega propadanja tako omogoča življenje še
številčnejšim in bolj raznolikim bitjem, kot za časa svoje najboljše vitalnosti.
Vrste, ki so ogrožale hrast:
Glive:
Žvepleni lepoluknjičar-gliva lahko živi kot parazit ali saprofit na panjih,
ograjah… Razkraja celulozo, lignin pa ostaja nerazkrojen. Les razpada v
krhkih kockah.
Smolena pološčenka-ta gliva razkraja lignin, celulozo pa pusti nedotaknjeno.
Tako les postaja mehak, manj trden in na koncu spužvast.
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Jetrasta cevača: je v Sloveniji zavarovana vrsta. Les razkraja zelo počasi,
povzroča pa trohnobo spodnjega dela debla.
Hrošči:
Mali rogač je po velikosti naš drugi največji rogač. Čeljusti so pri samcih
nekoliko večje kot pri samicah. Razvoj je štirileten in poteka v deblih ali
štorih predvsem listavcev.
Veliki hrastov kozliček je eden največjih kozličkov pri nas. V dolžino meri
okoli 5 cm, samica pa je običajno večja od samca. Tipalke so pri samcih
daljše od telesa, pri samicah dolge kot telo. Ličinke se prehranjujejo s starim
razpadajočim lesom. Odrasli osebki so aktivni v somraku in ponoči, hranijo
pa se z drevesnim sokom.
Starost Nuječevega hrasta je bila ocenjena na okoli 400 let, vendar je danes
že popolnoma suh. Na deblu so opazne odprtine in rovi velikega hrastovega
kozlička, ki so utirali pot omenjenim glivam. Deblo so statično sanirali, sicer
pa trenutno izgleda kot nekakšna lesena skulptura,« sta hrast in njegove
značilnosti opisala biologa naravovarstvenika Mira Ivanovič in Bernard
Goršak.
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Pot nadaljujemo med hišami z vrtovi in cvetjem, mimo ograde s konji, gremo
mimo vaškega križa in če zavijemo levo, vidimo drevored 40 jablan (stara sorta
bobovec).

Drevored jablan - bobovec
Drevored jablan sorte bobovec so na prošnjo vaščanov Gregovc posadili
predstavniki Kozjanskega parka. Drevored so posadili v pasu ob lokalni
cesti med vasjo Gregovce in regionalno cesto Brežice – Bizeljsko.
Bobovec je sorta, ki je številčno najbolj zastopana z drevesi na tukajšnjih
domačijah. Je izrazito zimska sorta, katere plodovi zorijo oktobra. Za
oskrbo je nezahtevna, rodi izmenično, v kleti pa zdrži do maja. Pogosto se
uporablja kot namizno jabolko, večinoma pa za predelavo v sok in jabolčnik.
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Ko zapustimo vas Gregovce se nam odpre prelep pogled na Bizeljsko z vinogradi
in razgledno točko Lusthaus, na farno cerkev Sv. Lovrenca z župniščem, na levi
vidimo Orlico z vrhom Špičkom in cerkev Sv. Vida, desno od farne cerkve stoji
cerkev Sv. Antona. Na Hrvaško seže pogled od Klanjca do Sv. Filipa in Sv. Jožefa
na desni.
Pot nadaljujemo čez travnik do treh večjih kamnov. Te so postavili Nemci, da bi
jim služili za opazovalnico.
Potem prečkamo brv in nadaljujemo pešpot preko travnikov in še enega jarka
ob starem rokavu reke Sotle. Tu lahko opazimo mnogo rastlin v različnih letnih
časih: kalužnice, velike poletne zvončke, vodne perunike in spomladi preprogo
navadnih belih zvončkov.

Navadna kalužnica
Caltha palustris
Cvetovi so brez čašnih listov, znotraj zlatorumeni in mastno bleščeči, zunaj
pa večinoma zelenkasti. Cvet ima premer od 2,5 do 4 cm. Steblo je votlo in
pogosto kipeče. Ima pecljate pritlične liste in stebelne sedeče liste. Vsi so
ledvičasti in celorobi.
Njihovo rastišče najdemo na mokrih travnikih, na nizkih barjih, ob jarkih,
nabrežjih, tudi v gozdovih ob bregovih voda. Ljubi mokra ilovnata, glinena
ali šotna tla.
Rastlina ima semena, ki plavajo in se tako raznašajo. Cvetovi na robu
plodnice izločajo obilo medičine. Opraševalci so med drugim muhe in
kožokrilci. Rastlina je strupena, saj vsebuje saponine in alkaloide.
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Pot dalje vodi po kolovozu in nato zavijemo levo proti Novi vasi. Na desni je
neokrnjena narava reke Sotle (včasih vaško kopališče »Majdela«) in kmalu
pridemo do mesta, kjer se malce proč od naše poti, potok Sušica izliva v Sotlo.
Tako prispemo do Nove vasi, kjer nas pod vaško lipo pozdravijo prijazni domačini.

Nova vas
Obcestna vas na ravnini ob krajevni cesti, ki se odcepi od regionalne ceste
vzhodno od Brezovice. Na severni strani se nahaja regulirani Sušički potok,
ki se pri mostu izliva v Sotlo. Na južni strani Nove vasi ležijo Novovaški
travniki, ki jih Sotla večkrat poplavlja; na severu od vasi pa najdemo večkrat
poplavljene Sušičke travnike. Med travniki so tudi njive. V vasi gojijo slive in
jabolka za predelavo. Na domačijah še najdemo vodnjake.
Vas se prvič omenja l. 1424. Med 2. svetovno vojno so Nemci domačine
izselili. Tu so se naselili Kočevarji, ki so pred odhodom maja 1945 večino
hiš porušili.
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Od tu krenemo desno po cesti Nova vas – Draše in čez most, ter kmalu zavijemo
levo. Hodimo ob potoku Sušica, prispemo do njiv in travnikov pri Kipu. Na desni
se nahaja Florjanova kapelica.

Kapelica sv. Florjana
Bizeljanci še vedno zaposlujejo v svojih vinogradih Hrvaške delavce iz
bližnjih zagorskih krajev. Nekdaj je bila pri kapeli sv. Florjana v Spodnji
Sušici prava borza dela. Od marca do novembra se je tam zbralo vsako jutro
tudi do 100 mož iz Hrvaške, ki so se ponujali za delo. Bizeljanci še vedno
imenujejo omenjeno kapelico »borza dela«.
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Naprej po kolovozu hodimo mimo hiš in njiv, na levi vidimo Zadružni dom,
Zdravstveni dom in pošto in pridemo do središča Bizeljskega z osnovno šolo, s
stavbo krajevne skupnosti, s trgovinami in lokali.

Preskok s strani 258. V primeru da od vaške lipe v Novi vasi krenemo desno in čez
most, pot nadaljujemo po regionalni cesti proti Hrvaški in sredi polj in travnikov
zavijemo levo po kolovozni poti, pridemo do Bračne vasi s Slomškovo kapelico.

Bračna vas
Vas leži na nadmorski višini 170 metrov. Je naselje obcestnega tipa, pretežno
v ravnini vrh terase ob Sotli na obeh straneh vaške poti, ki se odcepi od ceste
Bizeljsko Klanjec tik pod Drenovcem. Kraj vasi vasi se nahaja Geršakova
domačija s Slomškovo kapelico. Na Bračnovaškem polju je sredi njiv in
travnikov studenec. Na domačijah še najdemo izvirne vodnjake.
Leta 1941 so Nemci izselili 72 vaščanov, nakar so se tu nastanili Besarabci.
Ker je vas ob Sotli mejila na NDH (Neodvisna država Hrvatska), so tu
postavili minsko polje; požganih je bilo 70% domačij.
Od tod je bil doma Adrian Makso Moric (1888-1964), operni tenorist, ki je
deloval večinoma v Pragi, na Dunaju in v Nemčiji.
Pot skozi Bračno vas nadaljujemo, na desni je Sotla, na levi strani pa hiše, tako
prispemo do regionalne ceste Bizeljsko-Klanjec. Če tu zavijemo po cesti desno,
pridemo do Orešja in Hrvaške, levo pa nas cesta pelje mimo pokopališča in farne
cerkve Sv. Lovrenca do središča Bizeljskega.
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Pogled z razgledišča pri stavbi Lusthaus na cerkev
sv. Lovrenca in obsoteljsko ravnico
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