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F r a n c  K o l a r i č

Vinogradna posest v Slovenskih goricah.
(Ptujski politični okraj brez Jeruzalemskih goric.)

V naslednjem hočem podati sliko razprostranjenosti in raz
delitve vinogradov v onem delu Slovenskih goric, ki spa

dajo v ptujski politični okraj, ter posredno predočiti, v kolikor 
vpliva to stanje na gospodarski položaj ljudstva na tem ozemlju. 
Morda bo pričujoče delo v mnogočem podobno razpravam dr. F. 
Žgeča o Halozah in J. Kerenčiča o Jeruzalemskih goricah, toda v 
mnogočem se bo tudi razlikovalo in to ne samo po metodi dela, 
temveč po posestnih razmerah sploh. Pri delu me je vodila želja, 
da prikažem posestne razmere vinogradov take kakršne so in da 
s tem doprinesem svoj delež pri proučevanju tega problema. Že
leti bi pa bilo, da bi se obdelali na enak način tudi ostali slo
venski vinorodni predeli, kajti takrat bi bila mogoča njih med
sebojna primerjava, ki bi vsekakor mnogo povedala.
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Podatke za svoje proučevanje sem dobil pni katastrski 
upravi v Ptuju, k jer so mi dali na razpolago posestne liste za 70 
katastralnih občin po stanju leta 1938. in kjer so mi dovolili tudi 
prekopiranje karte katastralnih občin v merilu 1 : 50.000. Zaradi 
tega ее vodstvu katastrske uprave, kakor tudi vsesm tistim, ki so 
pri mojem raziskovanju kakorkoli pomagali, iskreno zahva
ljujem.

Tercijarno gričevje onega dela Slovenskih goric, ki spada v 
ptujski srez, deli široka zamočvirjena spodnja dolina Pesnice v 
dva dela. У manjši zahodni del med Dravo in Pesnico, ki se 
vleče v obliki slemen od severozahoda proti jugovzhodu in se 
končuje z Mestnim vrhom tik nad Ptujem, ter v večji del goric 
vzhodno od Pesnice, ki pa v smeri proti vzhodu nekoliko iz
gublja na višini. Vodo iz zahodnega dela odvajata potoka Gra
jena in Rogoznica, iz vzhodnega dela pa Sejanski potok, Lešnica, 
Pavlovski potok in Trnova; ti zadnji imenovani odtoki imajo v 
spodnjem delu zamočvirjena dolinska dna. — Geološka zgradba 
imenovanega ozemlja je  zelo enostavna. Najstarejše tvorbe so 
miocenski sloji, lapor, peščenjak in litavski apnenec; nastopata 
tudi mlajša pliocenska ilovica in prod. — Podnebje kaže znake 
izrazitega panonskega vpliva. Zime so precej hladne, poletja 
vroča. (Povprečna julijska temperatura znaša 20*6° C, januarska 
— 1'7° C.)1 Značilno je  veliko število jasnih dni; povprečna 
oblačnost znaša le 4'08, zlasti majhna je  poleti, vštevši septem
ber. Suho in sončno pozno poletje in zgodnja jesen ter veliko 
število poletnih dni s temperaturo nad 20° C (povprečno 62'5 
•dni),2 vse to je  izredno ugodno za vinogradništvo. Padavin je  
povprečno 1000 mm na leto, največ v juniju (povprečno 119 mm), 
avgustu (povprečno 120 mm) in oktobru (povprečno 122 mm), naj
manj v februarju (povprečno 47 mm), razmerama malo tudi v 
septembru (povprečno 99 mm). Povprečno je  na leto 117 dni s 
padavinami. V Slovenskih goricah v smeri proti vzhodu, zlasti pa 
proti severu množina padavin znatno pojema. (Ptuj, povprečno 
970 mm na leto, Ormož 940 mm, Sv. Ana v Slovenskih goricah 
760 mm.)3. Sneg pada povprečno 22 dni na leto. Poleti, zlasti v 
juliju, so pogoste nevihte, često združene s točo. — V gospodar
skem oziru je  kmetijstvo najvažnejša panoga. Njive in vrtovi 
zavzemajo ponekod nad 45%, skoraj povsod pa nad 30% povr-

1 Podatki meteorološke postaje v Ptuju za dobo 1851—1900. W. Trabert, 
Isothermen von Österreich. Wien 1909.

2 Dr. Robert Klein: Klimatographie von Steiermark. Wien 1909.
3 Podatki meteoroloških postaj Ptuj, Ormož in Sv. Ana v Slov. goricah 

za dobo 1923—1958.
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Im ena katastrskih  občin  v 
ptujskem  d avčn em  okraju:

Biš. vrh — Bišečki vrh, Bod —
Bodkovci, Br — Bratislavci,
De — Destrnik, Dest — De- 
stenci, D —  Dolič, Dr — Dra- 
gov ič , Drbetinci, Drs —  Dr- 
stelja, Eri — Erjavci, G — Gradošak 
Gr — Grajena, Grš — Grajenščak, Grl —
Grlinci, Hlap — Hlaponci, Hval — Hvale- 
tinci, Janežovci, J. v. — Janežovski vrh,
Jirš — Jiršovci, Jur —  Juršinci, Ki —
Kicar, Krč — Krčevina pri Ptuju, Krčevina pri Vurbergu, Ku — Kukava, Lev — Levanjci, L. vr. — Ločkl vrh, M. v. — 
Mestni vrh, Mo — Mostje, N. v. — Nova vas, Polanci, Polenšak, Pr — Prerad, .R  — Rotman, Sa — Sakušak, Se — 
Senčak, Slav — Slavšina, Slomi, Svet — Svetinci, Sp. Velov. — Spod. Velovlak, T . vas — Trnovska vas, T . vrh — Tr

novski vrh, Vint — Vintarovci, Vit — Viiomarci. Vu — Vumpah, Zagorci.

Imena katastrsk ih  občin  v orm oškem  davčnem  okraju;
Br — Bratonečice, Brez — Breznica, Kij — Ključarovci, Kor — Koračiće, L —  Lahonci, Leš — Lešnica, M. v. — Mala 
vas, P — Podgorci, Pr — Pršetinci, Rak — Rakovci. Ruc — iiucmanci, R — Runeč, Savci, Se — Senešci, Sod — Sodinci, 
§t# , StfinyvnQ, Ste — Sterlanci, Sv. Tomaž, Sar — Sardinje, Tr — Trnovci, Tl — lib o ld »  Vel. Nedelja, VI? — Vičunci,

?  — Zamušani, Žerovinci.
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šine posameznih katastralnih občin. Čeprav igrajo na obravna
vanem ozemlju vinogradi v pretežni večini v gospodarskem oziru 
drugorazredno vlogo, jih  vendar imamo povsod, kakor bomo to 
pozneje videli, toda mnogo manj jih je  v bližini Ptuja in ob 
Pesnici, kot v goricah blizu Ormoža. Sliko, kolik je  odstotek vi
nogradov v posameznih katastralnih občinah, kdo je  lastnik teh 
vinogradov, kako so vinogTadi razporejeni in kolika je  njihova 
velikost ter končno, katere vrste vinske trte se gojijo  na obrav
navanem ozemlju, nam bo podalo naslednje proučevanje.

Zaradi lažjega proučevanja in razlik, ki se pojavljajo, sem 
se opiral na razdelitev katastralne uprave v Ptuju, ki deli ptuj
ski politični okraj v ptujski in ormoški davčni okraj. V delu 
Slovenskih goric ptujskega davčnega okraja sem obravnaval 
vse katastralne občine (45), v katerih se goji vinska trta; v or
moškem davčnem okraju pa samo one katastralne občine (25), 
katerih ni obravnaval J. Kerenčič v razpravi „Zemljiški odnosi 
v Jeruzalemskih goricah“ .4 Kakor sem že prej omenil, je  v Slo
venskih goricah ptujskega davčnega okraja manj vinogradov, 
nego v ormoškem davčnem okraju (brez Jeruzalemskih goric), 
računano seveda procentualno z ozirom na celotno površino 
davčnega okraja. V ptujskem davčnem okraju odpade na vino
grade 4'18% od celotne površine okraja; v ormoškem davčnem 
okraju pa 5'46 %. —

Od 45 katastralnih občin ptujskega davčnega okraja jih je  
26 takih, v katerih vinogradi ne presegajo 5%. Ali podrobno: v
7 katastralnih občinah (Grajena, Grlinci, Nova vas pri Ptuju, 
Levanjci, Slomi, Spodnji Velo vlak, Trnovska vas) ne presegajo
1 % ; v 9 katastralnih občinah (Destenci, Erjavci, Hlaponci, Hva- 
letinci, Janežovci, Krčevina pri Ptuju, Mostje, Polanci, Vitomarci) 
ne 2% ; v 5 katastralnih občinah (Bratislavci, Drbetinci, Jiršovci, 
Svetinci, Zagorci) ne 3 % ; v 3 katastralnih občinah (Drstelja, 
Slavšina, Vumpah) ne 4% in v 2 katastralnih občinah (Bišečki 
vrh, Krčevina pri Vurbergu) ne 5%. Deset katastralnih občin 
(Bodkovci, Dolič, Janežovski vrh, Juršinci, Mestni vrh, Polenšak, 
Senčak, Trnovski vrh, Уintarovci, Grajenščak) je  takih, v ka
terih merijo vinogradi 5—10% površine. У 5 katastralnih občinah 
(Dragovič, Kicar, Kukava, Rotman, Sakušak) merijo vinogradi 
10—20% in v 4 katastralnih občinah (Destrnik, Gradošak, Ločki 
vrh, Prerad) zavzemajo vinogradi več kot 20% površine. V or
moškem davčnem okiraju je  10 katastralnih občin, v katerih vi-

4 Jože Kerenčič: Zemljiški odnosi v Jeruzalemskih goricah. Ponatis iz 
revije „O bzorja“ 1. 1938. štev. 1—12. Maribor 1939.
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nogradi ne presegajo 5%. Podrobno: v 1 katastralni občini 
(Ključarovci) ne presega jo  1 % ; v 2 kajtastralnih občinah (Bra- 
tonečice, Savci) ne 2%; v 2 katastralnih občinah (Pršetinci, Ruc- 
manci) ne 3%; v 3 'katastralnih občinah (Koračiće, Rakovci, Ve
lika Nedelja) ne 4% in v 2 katastralnih občinah (Breznica, Leš- 
nica) ne 5%. V 12 katastralnih občinah (Mala vas, Podgorci, Se- 
nešci, Sodinci, Sterjancd, Sv. Tomaž piri Ormožu, Šardinje, Tr
novci, Tibolci, Vičanci, Zamušani, Žerovinci) merijo vinogradi 
5—10% površine in v 3 katastralnih občinah (Lahonci, Runeč, 
Stanovno) 10—20% površine. У ostalem delu Slovenskih goric 
ormoškega davčnega okraja oziroma v Jeruzalemskih goricah pa 
je  odstotek vinogradov sledeč: Od 21 katastralnih občin so 4 
take, v katerih merijo vinogradi 5—10% površine, 8 katastralnih 
občin je  takih, v katerih merijo vinogradi 10—20% površine; v
8 katastralnih občinah Imerijo vinogradi 20—40% in v 1 kata
stralni občini celo nad 60%.

Prav dobro se vidi, kako vpliva na delež vinograda po ka- 
tastralnih občinah predvsem odnošaj med goricami ter dolinskim 
območjem. Kolikor širše so doline, tem manj je  vinogradov, 
kolikor višje so gorice, tem več površine je  zasajene s trto. Ob 
Pesnici so katastralne občine, ki sploh nimajo nič vinograda. Na 
desni strani Pesnice je  delež vinogradov največji na hrbtih 
goric, ki segajo od SZ proti JV, zlasti na Mestnem vrhu — Gra- 
jenšaku, pa na hrbtu Sv. Urban — Kicar. Vzhodno od Pesniške 
doline imajo največji delež vinogradov gorice, ki se vzdigujejo 
neposredno iz ravnine dokaj visoko. Severno od njih, kjer je  
dolina ob Sejanskem potoku in ob Lešnici nekoliko širša in so 
gorice ob njih nižje, je  vinogradov manj, a več jih je  zopet v 
višjih goricah okrog Juršincev in Polenšaka, kakor tudi pri 
Sv. Tomažu ter na vzhodu v visokem hrbtu med Lešnico in Pav
lovskim potokoim, k jer prehajajo v Jeruzalemske gorice, ki se 
v njih odstotek s trto zasajene površine posebno močno stopnjuje.

Ker bi bilo podrobno obravnavanje posameznih katastral
nih občin preveč obširno in ker je  mnogo katastralnih občin, v 
katerih je  posestno stanje vinogradov oziroma njih razdelitev 
skoraj enaka, bom obravnaval katastralne občine po skupinah.
V prvo skupino spadaj« vse katastralne občine, v katerih so 
lastniki vinogradov izključno domačini, torej posestniki iz ka
terekoli vinorodne občine. V drugi skupini eo katastralne občine, 
k jer so poleg domačinov lastniki vinogradov tudi posestniki s 
Ptujskega ali Murskega polja. V tretjo skupino spadajo kata
stralne občine, kjer imajo poleg dosedaj navedenih posestnikov
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vinograde tudi posestniki meščani, a v četrto skupino one kata- 
stralne občine, kjer imajo svoje vinograde poleg ostalih tudi 
tujerodci.

Y prvo skupino spada v ptujskem davčnem okraju 17 ka- 
tastralnih občin, v ormoškem davčnem okraju pa 3 katastralne 
občine.5 Podrobno obravnavanje vseh teh katastralnih občin ni 
potrebno, ker se nam bo pokazala neka zakonitost že, če obrav
navamo samo nekatere od njih. Vzemimo n. pr. vse tri kata- 
etralne občine, Destemik, Gradošak in Ločki vrh, ki izkazujejo 
v ptujskem davčnem okraju največji odstotek vinogradov in 
pa katastralno občino Bratislavci, ki ima le 27% vinograda. V 
katastralni občini Destemik ima vinograde 74 posestnikov v 
skupni izmeri 22'2463 ha. V katastralni občini Gradosaik 30 pos. 
9'6290 ha; v katastralni občini Ločki vrh 66 posestnikov 20'2083 ha 
vinogradov in v katastralni občini Bratislavci 37 posestnikov 
10'5899 ha vinogradov. Res je  sicer, da povprečne mere ne za
dostujejo za pravilno razumevanje razdelitve površine vino
gradov, vendar tudi one mnogo povedo. Zato naj navedem, ko
liko vinograda odpade povprečno na vsakega posestnika iz na
vedenih katastralnih občin. Na posestnika iz Desternika odpade 
povprečno 0'3006ha; na posestnika iz Gradošaka 0'3209ha; na 
posesitnika iz Ločkega vrha 0'3092 ha in na posestnika iz Brati- 
slavcev 0‘2840 ha vinograda. Omenil sem že, da so povprečne 
mere le pomožna metoda in da ne zadostujejo, zato bom skušal 
podati točno sliko o medsebojnem razmerju, oziroma razdelitvi 
vinogradov v okviru kategorij. Zaradi tega sem irazdelil vino
grade v šest skupin in sicer: v prvo skupino sem uvrstil vino
grade, ki merijo do 10 arov; v drugo one od 10 do 20 arov; v 
tretjo od 20 do 50 arov; v četrto od 50—75 arov, v peto od 75 
do 100 arov in v šesto one, ki merijo nad 1 ha. Če si sedaj ogle
damo podrobno razdelitev vinogradov v omenjenih štirih kata
stralnih občinah, bomo videli sledeče: Vinograde do 10 arov 
imata v katastralni občini Destemik 2 posestnika, v katastralni 
občini Gradošak tudi 2 posestnika, v katastralni občini Ločki 
vrh 5 posestnikov in v katastralni občini Bratislavci 3 posestniki. 
Vinograde od 10—20 arov ima v prvi katastralni občini 16 po
sestnikov, v drugi 10 posestnikov, v tretji tudi 16 posestnikov in 
v četrti 8 posestnikov. Vinograde od 20—50 arov ima v  prvi ka- 
tastralni občini 48 posestnikov, v drugi 13 posestnikov, v tretji 
37 posestnikov in v četrti 22 posestnikov. Vinograde od 50—75 
arov ima v prvi katastralni občini 8 posestnikov, v drugi 4 po-

5 Katere so te katastralne občine, se da razbrati s priložene karte.
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sestni'ki, v tretji 7 poeestnikov in v  četrti 3 posestniki. Vinogradi 
od 75 do 100 airov: v prvih treh kalastralnih občinah nič, v če
trti 1. Vinogradi nad 1 ha: v prvi in četrti katastralni občini nič, 
v drugi 1, v tretji 1. Že pri povprečnih merah «mo videli, da od
pade na posameznega posestnika povprečno 30 arov vinograda; 
podrobna razčlenitev pa nam je  pokazala, da pretežna večina 
vinogradov meri salmo do 50 arov in da so vinogradi z večjo po
vršino redki. To, kar smo dognali pri teh štirih katastralnih ob
činah, lahko smatramo več ali manj kot merodajno za vse kata- 
stralne občine te ekupine, ali bolje povedano: za vse vinograde 
domačinov ptujskega davčnega okraja. Izmed treh katastralnih 
občin ormoškega davčnega okraja si oglejmo katastralno občino 
Pršetinci. Tu je  6'6231 ha vinogradov razdeljenih med 25 posest
nikov sledeče: do 10 arov vinograda imata 2 posestnika, od 10 do 
20 arov 5 posestnikov, od 20—50 arov 17 posestnikov in od 50 do 
75 arov 1 posestnik. Vinograda z večjo površino od 75 arov ni. 
Povprečno pride na posestnika v tej katastralni občini 0'2649 ha 
vinograda. Iz navedenega sledi, da je  razdelitev vinogradov na 
posestnike domačine v ormoškem davčnem okraju (brez Jeruza
lemskih goric) ista, kakor v ptujskem davčnem okraju. Da je 
temu res tako, bomo videli ob koncu našega premotrivanja.

Posestniki s Ptujskega polja, ki tvorijo drugo skupino, 
imajo vinograde v 12 katastralnih občinah ptujskega in 13 kata
stralnih občinah ormoškega davčnega okraja. Posestniki z Mur
skega polja, ki spadajo tudi v to skupino, pa imajo vinograde 
v katastralnih občinah ormoškega davčnega okraja.6 Raizdelitev 
vinogradov, oziroma posestne razmere, v tej skupini, so v glav
nem enake onim prve skupine. To bo pokazalo podrobno pro
učevanje ene katastralne občine iz ptujskega in ene katastralne 
občine iz ormoškega davčnega okraja. V ptujskem davčnem 
okraju si oglejmo katastralno občino Prerad, v kateri je  od
stotek vinogradov precej visok (23‘62 % ) in v kateri je  največ 
posestnikov s Ptujskega polja (36). Teh 36 posestnikov ima 
9*4849 ha vinogradov, ki so po velikosti razdeljeni med nje sle
deče: Vinograd do 10 arov imata 2 posestnika, od 10—20 arov 
10 posestnikov, od 20—50 arov 22 posestnikov; in od 50—75 arov
2 posestnika. Večjega vinograda v tej občini ni. V ormoškem 
davčnem okraju si oglejmo katastralno občino Žerovinci, v ka
teri ima 20 posestnikov z Murskega polja 10'2116ha vinogradov, 
ki so med nje razdeljeni sledeče: Vinograd do 10 arov ima 1 po

6 Na karti se lepo vidi, da leže katastralne občine te skupine ob robu 
Slovenskih goric proti Ptujskemu, oziroma Murskemu polju.
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sestnik, od 10—20 arov 1 posestnik, od 20—50 arov 9 posestnikov, 
od 50—75 arov 6 posestnikov, od 75—100 arov 2 posestnika in 
nad 1 ha 1 posestnik. Povprečno odpade na posestnika v kata- 
stralni občini Prerad 0'2634 ha, v katastralni občini Žerovinci 
0'5105 ha.

Posestniki tretje skupine — meščani — imajo vinograde v 
22 katastralnih občinah ptujskega in v  20 kaitastralnih občinah 
ormoškega davčnega okraja. Omeniti moram, da se pojavljata, 
predvsem v ptujskeim, nekoliko manj v ormoškem davčnem 
okraju, dva tipa meščanskih vinogradov in sicer tip majhnega 
in velikega vinograda. Posestnik majhnega vinograda ga je  v 
pretežni večini podedovali po svojih kmetskih starših; zaradi 
tega opazujemo take vinograde kjerkoli v obravnavanem ozem
lju. Kot primer iz ptujskega davčnega okraja lahko navedem 
posestnike meščane iz katastralnih občin Kuka ve, Mostja. in Pre
rada, iz ormoškega davčnega okraja pa iz katastralnih občin 
Rucmanci in Sv. Tomaž pri Ormožu; po mojih ugotovitvah so 
vsi svoje majhne vinograde podedovali. Teh katastralnih občin 
niselm izbiral, ampak sem jih navedel le kot primer, kajti skoraj 
vsak meščan — izjeme so seveda možne —, ki ima vinograd s 
površino pod 50 arov, je  meščan šele v prvem, redko v drugem 
kolenu. Veliki meščanski vinogradi pa leže predvsem na takih 
krajih, kjer dobro uspeva vinska trta in ki so poleg tega po mož
nosti v bližini prometnih zvez, če že ne mesta samega. Ta druga 
vrsta vinogradov je  prišla v meščanske roke v pretežni večini 
z nakupom, kupec je  bil ali sedanji lastnik ali pa že njegovi 
predniki. Kot primer za ta tip vinogradov naj navedeta kata- 
stralno občino Krčevino pri Vurbergu, kjer ima največji vino
grad meščan iz Ljubljane, a ga je  kupil od graščine v Dornavi. 
Vinograd meri ll'5529ha. V ormoškem davčnem okraju naj na
vedem kot primer katastralno občino Stanovno, k jer od 7 me
ščanskih vinogradov 4 merijo več kot po 1 ha.7

V četrto skupino sem uvrstil posestnike tujerodce, ki imajo 
vinograde v 10 katastralnih občinah ptujskega in 9 katastralnih 
občinah ormoškega davčnega okraja. Pod imenom tujerodcev je 
razumeti posestnike, ki niso Slovenci. Posestnike te skupine sem 
razdelil v dve podskupini in sicer v tujerodce, ki žive v Jugo
slaviji in v inozemce. Pri obojih je  treba dalje razlikovati po
sestnike meščane, graščake in denarne zavode. V ptujskem dav-

7 V to skupino sem uvrstil tudi vinograd Minoritskega konventa iz 
Ptuja in nemškega viteškega reda od Velike Nedelje. Vinograd prvih leži 
v k. o. Mestni vrh in meri 2'3821 ha, drugih v k. o. Sardin je  in meri 2'4856 ha.
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onem okraju ima vinograde 12 tujerodcev, ki prebivajo na na
šem ozemlju in sicer 10 meščanov in 2 graščaka. Teh 10 tuje
rodnih meščanov, ki so vsi Ptujčani, ima vinograde v 6 kata
stralnih občinah in sicer: v Grajenščaku 1 posestnik, v Kicarju 
1 posestnik, v Janeževskem vrhu 1 posestnik, v Krčevini pri Ptuju 
1 posestnik, v Krčevini pri Vurbergu 1 posestnik in v  Mestnem 
vrhu 5 posestnikov. Dva od imenovanih 10 posestnikov imata 
vinograde s površino od 75—100 arov, 3 posestniki s površino 
1—2 ha, 2 posestnika od 2—3 ha, 1 posestnik od 3—4 ha in 2 po
sestnika od 4—5 ha. Prvi posestnik graščak Herberstein Jožef iz 
Ptuja ima vinograde v treh katastralnih občinah in sicer v Krče
vini pri Ptuju, Krčevini pri Vurbergu in Vumpahu. Skupna po
vršina njegovih vinogradov znaša 16'40?2 ha. Drugi graščak 
Gvido pl. Pongratz iz Doimave ima v ptujskem davčnefrn okraju 
vinograd v katastralni občini Prerad s površino 4‘5289 ha; poleg 
tega pa ima v ormoškem davčnem okraju (brez Jeruzalemskih 
goric) vinograde v 5 kataistralnih občinah (Lahonci, Lešnica, Pod
gorci, Sodinci, Stanovno) s površino 14'8350 ha; na celotnem ob
ravnavanem ozemlju ima torej 19‘3639 ha vinogradov. V ormo
škem davčnem okraju imajo vinograde 4 posestniki tujerodci 
naši državljani. Dva od teh sta meščana (iz Ormoža), ki iknata vi
nograde v katastralni občini Lešnicai, oziroma Stanovno s povr
šino 3'3492l ha, oziroma 8'0538 ha. Ostala dva posestnika sta gra
ščaka in sicer že omenjeni Gvido pl. Pongratz in pa Ulm Maks iz 
Zavrča, ki ima vinograd v katastralni občini Lešnica s povr
šino 3'0644 ha.

Od 11 inozemcev imata le dva vinograde v ptujskem, 9 pa 
v ormoškem davčnem okraju. Vinograda prvih dveh sta v kata
stralnih občinah Jiršovci in Vitomarci ter merita 0‘328? ha, ozi
roma 0'3039 ha. Po imenih (Rojko, Reberc) in po majhni površini 
vinograda bi sodil, da sta to izseljenca. Isto velja tudi za 2 po
sestnika iz ormoškega davčnega okraja (Fertin, Kolarič), ki 
imata svoje vinograde v katastralni občini Bratonečice, oziroma 
Lahonci, s površino 0'6420 ha, oziroma 0'2982 ha. Izmed ostalih 
7 posestnikov inozemcev v ormoškem davčnem okraju je  5 me
ščanov, 1 graščak in 1 denarni zavod. Meščani imajo vinograde v 
katastralnih občinah Lahonci, Lešnica., Senešci, Zamušani in Že
rovinci. Po velikosti so vinogradi razdeljeni sledeče: 2 vinograda 
merita 10—20 arov, 1 vinograd meri od 75— 100 arov, 2 vino
grada merita nad 1 ha. Grof d’Avernas Karl iz Freibiichla ima v 
katastralni občini Žerovinci vinograd, ki meri 3’6504 ha; Spodnje
štajerska posojilnica iz Gradca pa ima v katastralni občini Pod
gorci vinograd s površino 3’4981 ha.



VINOGRADNA POSEST V SLOVENSKIH GORICAH. 67

Sedaj, ko smo si v glavnem ogledali posesit in razdelitev’ 
vinogradov v 70 katastralnih občinah Slovenskih goric ptujskega 
ereza, bom navedel še nekatere podatke, ki pridejo do izraza le, 
če se obravnava celotno ozemlje. Obravnavano ozemlje meri 
24.754768 ha (15.312'0263 ha ptujski davčni okraj; 94427418 ha 
ormoški davčni okraj); od tega odpade na vinograde 1157’9248ha 
ali 4'8% (642'5043 v ptujski davčni okraj, 515‘4305 v ormoški 
davčni okraj).

Na celotnem obravnavanem ozemlju je  razdelitev vino
gradov sledeča:

3143 posestnikov domačinov ima vino
gradov .................................................911’1742ha ali 787%

245 posestnikov e Ptujskega in Mur
skega polja ima vinogradov . . 83'9306 ha ali 7'2%

117 posestnikov meščanov ima vino
gradov .................................................  76'5822 ha ali 67 %

26 posestnikov tujerodcev ima vino
gradov .................................................  86‘2478 ha ali 7 4%

3531 posestnikov i m a ............................. 1157‘9348ha ali 100%

Iz gornje razpredelnice razvidimo, da je  več kot aA povr
šine vinogradov last domačinov. Toda če pogledamo, koliko vi
nograda odpade povprečno na posestnika domačina in koliko na 
druge posestnike, bomo videli, da je  posestnik domačin v pri
meri z drugimi mnogo na slabšem. Na posestnika s polja pride 
povprečno 0'3425 ha vinograda, na posestnika meščana 0'6545 ha 
vinograda, na posestnika tujerodca 3'3172 ha, a na posetnika 
domačina samo 0'2899 ha.’ Mislim, da ne smemo delati zaključkov 
samo na podlagi povprečnih mer, zato si oglejmo razdelitev vi
nogradov tudi po kategorijah.

Razdelitev vinogradov po kategorijah (celotno obravnavano 
ozemlje) :

p  0 — 10 10 — 20 20 — 50 50 — 75 75 — IGO nad 100 Štev.
r  OSeStniKl : arov arov arov arov arov arov pos.

domačini ...................................  328 898 1503 299 72 43 3143
s Ptuj. in Mur. p o l j a ..........  6 70 136 22 6 5 245
m ešča n i.....................................................  7 30 40 16 5 19 117
tujerodci......................................  — 2 3 1 3 17 26

skupaj . . .  3 4 1  1000 1682 338 86 84 3531

5*
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Kaj nam pokaže gornja razpredelnica? Če pogledamo vi
nograde posestnikov domačinov, vidimo to, kar nam je  že poka
zalo proaičevanje po skupinah: pretežna večina njih ne meri vec 
kot 50 arov; tudi število od 50—100 arov ni veliko, dočim je  šte
vilo vinogradov nad 100 arov naravnost malenkostno v primeri 
s celotnim številom vinogradov. Nekako v istem položaju so po
sestniki s Ptujskega in Mumskega polja. Pri meščanih se položaj 
že precej menja., posebno kar se tiče vinogradov nad 100 arov, 
dočim «o posestniki majhnih meščanskih vinogradov v istam po
ložaju kot domačini. Pri posestnikih tujerodcih pa je  isto raz
merje, kakor ga lahko zasledimo v Halozah, ali pa v Jeruza
lemskih goricah, namreč, da imajo v pretežni večini one vino
grade, ki merijo več kot 100 a.

Pogled na karto nam potrjuje, da vinogradi meščanov in 
tujerodcev niso razporejeni enakomerno, marveč da jih je  raz
meroma največ tam, kjer je  delež vinogradne površine na j  več ji, 
torej v goricah južnega obrobja, posebno v bližini Ptuja in Or
moža s prehodom v Jeruzalemske goirice.

Gornja razdelitev vinogradov da slutiti, kakšne vrste vin
ske trte se goje na njih. Uradno se smatra, da se goji na obrav
navanem ozemlju izmed žlahtnih vrst predvsem šipon, laški ri
zling, zeleni silvanec, beli burgundec, itd. To je  sicer res, toda 
pomisliti moramo, da se tudi tu, kakor v Halozah, žlahtne vrste 
goje predvsem v vinogradih posestnikov meščanov in tujerodcev 
ter le v manjši meri v večjih vinogradih posestnikov domačinov 
in posestnikov s polja. Ostali vinogradi so zasajeni z raznimi 
napol žlahtnimi vrstami vinske trte, med katerimi imajo samo
rodnice šmarnice, izabele, otela in druge še precej vidno vlogo. 
Res je  sicer, da spada obravnavamo ozemlje po uradnem mnenju 
v predel s kvalitetno vinsko proizvodnjo, toda kakor je  naše 
proučevanje pokazalo, moramo pretežni del Slovenskih goric, ki 
spadajo v ptujski davčni okraj in tudi del goric, ki spadajo v or
moški davčni okraj, izločiti iz tega predela in ga uvrstiti v predel 
s kvantitetno vinsko proizvodnjo. Kajti tukaj vino v pretežni ve
čini ni glavni, ampak postranski pridelek in ker je  namenjeno 
predvsem za domačo potrošnjo, se ne polaga velika važnost na 
izboljšanje vinogradov; izjemo tvorijo seveda večji vinogradi, 
predvsem pa oni, ki so last nedomačinov. Da tukaj vino ni glavni 
pridelek, nam kaže majhen odstotek vinogradov, ki bi bil v na
sprotnem primeru gotovo večji, kajti pogoji za vinogradništvo 
so dani v vsem obravnavanem ozemlju.

In v tem je, mislim, tudi že dan odgovor, kaj je  z viničarji 
v : obravnavanem ozemlju. Prav za prav moram reči, da jih sko
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raj ni, oziroma, da so le na večjih vinogradih, in sicer predvsem 
onih, ki so last meščanov ter tujerodceiv; pripomniti moraSm, da 
je tu njihov socialni položaj navadno boljši, kakor pa položaj 
majhnega posestnika domačina.

Résumé.

Les propriétaires des vignobles dans les Slovenske Gorice (Slovénie du NE).

L’auteuir traite la région de la viticulture la plus intense en Slovénie 
en examinant l’état de la propriété dans 70 communes cadastrales. Sur le 
Territoire traité, les vignobles occupent 1157‘9348ha (4‘82%) de surface. Ce 
moyen n’est dépassé que dans 22 communes, dont 8 ont plus de 10%, et 4 plus 
de 20% de surface couverte des vignobles.

Les propriétaires des vignobles sont d’une part des paysans, soit indi
gènes, soit ceux des plaines voisines de Drava et Mura, d’autre part des cita
dins, pas rarement des étrangers, surtout des villes d’ancienne Autriche. Les 
vignobles des paysans indigènes (3143 propriétaires possédant 911 17 ha on 
787% de tous les vignobles) et de ceux des régions voisines (245 propriétai
res possédant 83‘93 ha ou 7'2%) atteignent pour la plupart à peine la gran
deur de 50 a et ne la dépassent guère. Entre les propriétaires citadins (117 du 
pays avec 76'58ha ou 6‘7% et 26 étrangers avec 86'25 ha ou 7‘4%) il y a deux 
types: le petit propriétaire et le grand propriétaire. Le propriétaire du petit 
vignoble tire ordinairement son origine directement d’une famille indigène 
paysanne; il a gardé le vignoble hérité après avoir, lui ou ses parents, quitté 
définitivement la campagne. Mais les plus grands et les meilleurs vignobles 
sont la propriété des vrais citadins (pas d’origine paysanne), qui les ont 
acquis pour la plupart en les achètent. De même, les étrangers ne sont pro
priétaires que des grands et bous vignobles (plus d un ha). Un paysan in
digène possède en moyenne 0‘2829ha de vignoble, un propriétaire paysan 
des régions voisines 0 3425 ha, un citadin du pays 0 6545 ha et un étranger 
5'3172 ha. Le® vignobles des paysans sont distribués également partout où oa 
cultive la vigne, ceux des citadins et des étrangers, au contraire, sont con
centrés presque tous dans les parties, où la viticulture est la plus intense, 
c’est à dire sur les versants viticoles du Sud, surtout aux environs de Ptuj 
et de Ormož ainsi que vers les Jeruzalemske gorice. Franc Kolarič.


