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VELIKI VRH V VINORODNIH HALOZAH
OD LETA 1542 DO 197?
Vladimir B r a č i č*
Goriške pokrajine nizkega slovenskega (subpanonskega) Podravja so
znane po pridelovanju kvalitetnih belili vin tako imenovanega severnega
tipa. Skoraj idealno razmerje med toplotno in svetlobno klimo, vlažnostjo
zraka ter sestavo tal uvršča najjužnejšo teh pokrajin — Vinorodne Haloze — v sam svetovni vrh, saj ima le okrog 5 e/o svetovnih vinogradniških
predelov tako ugodne ekološke pogoje za gojitev vinske trte. V vzhodnem
delu Vinorodnih Haloz je tik nad gradom Bori skoraj povsem meridiansko potekajoče, 1800 m dolgo sleme, ki se dviga od 250—400 m nadmorske višine. To je naselje in katastrska občina (k. o.) Veliki vrh, listinsko
prvič omenjena v imenjski cenitvi gospoščine Bori iz leta 1542 pod imenom »Selettina perg«.
Lahka peščeno-ilovnata tla z ugodno talno klimo in strukturo ter
primerno količino kalcija predstavljajo prvovrstna vinogradniška tla.
Poprečna letna temperatura 10° C, v času vegetacije pa 15,6° C, dajeta
vegetacijsko termijsko konstanto nad 3200° C; to so nadpoprečno dobre
toplotne razmere. Heliotermiično kazalo znaša 4,5 in kaže na ugodno
svetlobno klimo. Tudi hidrotermični koeficient 1,8 je v poprečju zelo
dober. Skratka, Veliki vrh ima prvorazredne vinogradniške lege.
V vinogradniških pokrajinah severovzhodne Slovenije so že v zgodnji
fevdalni dobi nastale posebne socialnoekonomske razmere. Fevdalni gospod je za vinogradništvo ugodna pobočja (vinogradniške grude) dal v
obdelavo svojim lastnim podložnikom, podložnim kmetom sosednih gospoščin z ravninskih predelov, cerkvi, meščanom, osebenjakom in drugim. Fevdalni gospod je bil na vinski gorici »gorski gospod«, vsi razni
hasnovalci pa enakopravni sogorniki. Njihove medsebojne pravice in
dolžnosti so bile opredeljene v tako imenovanem »gorskem pravu«, zbranem kasneje v »gorskih bukvah«. Graščinske in cerkvene vinograde so
obdelovali tlačani z roboto, meščanske pa njihovi služabniki. Iz teh so
se sčasoma razvili viničarji, ki so jih kasneje poleg meščanov in raznih
korporacij imeli tudi premožnejši kmetje. Viničarstvo je postalo fenomen goriških pokrajin severovzhodne Slovenije (1).
Iz podatkov imenjske cenitve gospoščine Bori (2) iz leta 1542 je mogoče ugotoviti, da je v Velikem vrhu imela takrat graščina Bori dva
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vinograda, k temu pa je zabeleženih še 35 sogornikov, ki so imeli 41 vinogradov (7 po 2). Upoštevajoč cenilno vrednost, lahko rečemo, da so bili
to pretežno manjši in srednje veliki vinogradi. Velik del vinogradniške
grude je torej že bil razdeljen na vinogradniške delce in obdelan. Po
metodi primerjave imen in priimkov smo med sogorniki nesporno ugotovili 11 haloških kmetov in osebenjakov ter 7 sogornikov iz vasi Stonjci
na Ptujskem polju. Upoštevajoč kasnejše podatke terezijanskega in
franciscejskega katastra ter še razmere leta 1934 lahko z veliko gotovostjo
trdimo, da so bili ostali sogorniki kmečki podložniki iz vasi na Ptujskem
polju. Torej so predstavljali domači kmetje iz Haloz 30 % sogornikov,
kmetje s Ptujskega polja pa 67 %. Podobno stanje smo ugotovili v študiji
o Belskem vrhu (3) zato lahko sedaj ponovimo našo takratno ugotovitev,
da je bilo zgrešeno v naši strokovni literaturi često navajano mnenje, da
je vinogradniška posest kmetov s Ptujskega polja v Halozah novejšega
izvora. Narobe, vse kaže, da sega v najzgodnejšo dobo utrjevanja fevdalizma pri nas. Zanimivo je, da leta 1542 na vršini slemena ni bilo še
nobene zgradbe, tudi nenaseljene vinske kleti (kasnejša zidanica ali vrh).
Po franciscejskem katastru je leta 1824 merila k. o. Veliki vrh 213 ha,
od tega: 40 ha (19%) vinogradov, 39 ha (18%) travnih površin, 2,5 ha
(1 % ) sadovnjakov, 112 ha (52%) gozdov ter 7 ha (3 % ) poti, voda ipd.
Zemlja je bila razdeljena med 77 posestnikov. Med njimi je bilo 9 Haložanov (11 % ) , 64 kmetov s Ptujskega polja (84 °/o) in 4 ostali ( 6 % ) . Kmetje s Ptujskega polja so bili iz 15 vasi, podobno kot v primeru Belskega
vrha. Pod ostali so graščina Bori (124 ha površin, od tega 10 ha vinograda in 92 ha gozda), graščina Zavrč, cerkev Sv. Ane in grajski oskrbnik,
torej nobenega ptujskega meščana. V primerjavi z letom 1542 se je delež
posestnikov Haložanov zmanjšal, delež kmetov s Ptujskega polja pa
povečal. Haložani so imeli 18 ha ( 8 % ) vseh površin in 4 ha (10%) vinogradov. Kmetje s Ptujskega polja so imeli 53 ha (25 °/o) vseh površin in
22 lia (56 % ) vinogradov. Ostali so imeli 135 ha (63 % ) vseh površin in
13 ha (34 % ) vinogradov. Poprečna velikost vinogradoy pri domačinih
je bila 0,40 ha (od 0,20 ha—1,20 ha). Kmetje s Ptujskega polja so imeli
vinograde v poprečni velikosti 0,30 ha (od vsega 0,05 ha do 1,20 ha). Samo
dva Polanca nista imela vinograda. Graščinske in nekaj vinogradov Polancev so takrat že obdelovali viničarji.
V odnosu na leto 1824 sta se število in delež domačinov povečala, število Polancev je ostalo skoraj isto, zmanjšal se je njihov delež, pri ostalih
ugotavljamo obojno povečanje. Haložani so imeli 14 ha ali 5 % vse zemlje in 5 ha ali 13 % vinogradov. Polanci so imeli 46 ha ali 21 % vse zemlje
in 16 ha ali 4 1 % vinogradov; ostali pa so imeli 152 ha ali 68 % vse
zemlje in 18 ha ali 46 % vinogradov. Skupno so imeli Polanci in ostali
89°/» vse zemlje in 87 % vinogradov, torej se v 110 letih stanje ni skoraj
nič spremenilo. Ker niti vsi domačini, niti Polanci, niti ostali niso imeli
vinogradov, je poprečna velikost vinogradov tistih, ki so jih imeli, znašala pri domačinih in Polancih 0,35 ha, pri ostalih pa 4,59 ha. Domačini
so bili majhni kmetje in kočarji ter viničarji.
Leta 1963 je k. o. Veliki vrh merila 272 ha. Povečala se je, ker so ji
ob komasaciji političnih občin priključili 51 ha površin, ki so jih od190
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vzeli k. o. Belski vrh. Vinogradi so tedaj obsegali 51 ha ali 19 % , njive
28 ha ali 11 %>, sadovnjaki 19 ha ali 7 % , travne površine 40 ha ali 15 "/o
in gozd 121 ha ali 45 °/o. V primerjavi z letom 1824 so se bistveno povečale le površine pod sadovnjaki (7-krat). Za 10 ha povečane površine
vinogradov pa so ob povečanju površine k. o. obdržale enaki delež. Število posestnikov se je povečalo od 90 leta 1934 na 171 ali skoraj za enkrat. Med njimi je bilo 68 domačinov — Haložanov ali 40 % , Polancev
94 ali 5 5 % , ostalih 8 ali 4,6%. Posestnikom pa se je priključil še Kmetijski kombinat Ptuj kot družbeno posestvo. Povečanje števila posestnikov je pripisati povečanju površine k. o. Veliki vrh, drobitvi posestev
ter izvedbi agrarne reforme in zakona o odpravi viničarskih in njim sorodnih odnosov. Oba revolucionarna ukrepa sta prispevala k povečanju
števila domačih posestnikov, saj so kočarji in viničarji dobili nekaj
zemlje, ki so jo nekoč obdelovali graščini, Polancem in ostalim. Te spremembe se kažejo tudi v deležu, ki so- ga imele posamezne kategorije
posestnikov v odnosu na vse površine in vinograde. Domačini so imeli
48 ha vseh površin ali 18 % in 10 ha vinogradov ali 2 0 % . Polanci so
imeli 56 ha vseh površin ali 21 % in 15 ha vinogradov ali 29 % , ostali so
obdržali le 6 ha ali 2 % vseh površin in 2 ha ali 3 % vinogradov. Kmetijski kombinat je dobil vso graščinsko zemljo in vinograde ostalih ter
Polancev, ki so jih obdelovali viničarji, ter imel 154 ha vseh površin ali
58 % ter 24 ha vinogradov, kar je zneslo 47 % . Večji del domačinov je
imel manj kot 0,50 ha zemlje, sicer pa je poprečna velikost posesti znašala 0,79 ha. Skoraj polovica domačinov ni imela vinograda, v tem primeru bi bila poprečna velikost samo 0,30 ha. Oboje pa so površine, na
katerih se da le životariti.
Kmetijski kombinat je že leta 1960 začel z obnovo tistih vinogradniških površin, ki so bile nekoč graščinske. Namesto prejšnjih vinogradniških delcev s trto na kol, prikladnih le za motično obdelavo, so pri obnovi naredili terase, primerne za strojno obdelavo. To so bile večje zaokrožene parcele — vinogradniške celote. Ostali vinogradi so bili razmetani, zato je bila potrebna arondacija, ki je bila do leta 1968 v glavnem končana. Tako je kmetijski kombinat v Ptuju do leta 1977 v primerjavi z letom 1963 povečal svoj delež na vseh površinah od 154 ha na
168 ha ali od 58 % na 6 2 % in pri vinogradih od 24 ha na 30 ha ali od
47 % na 63 % in to na račun domačinov in kmetov s Ptujskega polja.
Povečal pa se je delež ostalih pri vseh površinah od 2 % na 2,9 % in
pri vinogradih od 2 ha na 3,4 ha ali od 3 % na 7,2 % . V nekaj primerih
so se otroci kočarjev zaposlili in preselili v Ptuj in drugam, obdržali pa
so vinograd in ga kot vikendaši celo obnovili in povečali. Izvedba zakona
o viničarskih odnosih, pa tudi arondacija sta zajela v družbeni sektor
predvsem vinograde, bivši lastniki so obdržali gozdove in travniške površine. To dokazujejo tudi podatki, da je v letu 1977 imelo od 49 posestnikov domačinov samo 18 ali 3 6 % tudi vinogradniške površine; pri
kmetih s Ptujskega polja pa je imelo od 80 posestnikov vinograde samo
29 ali 36 %. Poprečna velikost posestev in vinogradov pri domačinih se
je zmanjšala na 0,70 ha in 0,31 ha, pri Polancih pa na 0,58 ha in 0,28 ha.
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Revolucionarne družbenoekonomske spremembe p o osvoboditvi so v
Velikem vrhu prispevale k bistveni spremembi stoletja veljavnih posestno lastniških odnosov in socialno posestnih kategorij, kar se kaže v naslednjih dejstvih:
— večina vseh površin in vinogradov je prešla v družbeno last (kmetijski kombinat Ptuj) ;
— ob povečanem številu zasebnih lastnikov zemlje (1934 — 90; 1963
— 171 in 1977 — 147) se je bistveno zmanjšala poprečna velikost posesti
posamezne skupine (domačini, Polanci in ostali), saj nobeno posestvo ne
presega 3,50 ha površin ter meri 45 °/o posestev Polancev in 67 % posestev
domačinov Haložanov manj kot 0,50 ha.
Sprememba lastniških in s tem družbenoekonomskih odnosov pa je
prinesla tudi spremembe tehnološkega procesa v najpomembnejši gospodarski dejavnosti — v vinogradništvu. Tako je bila v srednjem in južnem delu kat. občine množica majhnih zasebnih vinogradniških parcelic
z ročno (motično) obdelavo vinske trte, zasajene na kol, spremenjena v
večje komplekse družbenih terasnih vinogradniških celot (ena od teh
meri 13 ha) prirejenih za strojno obdelavo in intenzivno proizvodnjo. V
severnem in višjem delu kat. občine, kjer so večje strmine, ki so neprimerne za terasni nasad, so ostale zasebne parcelice vinogradov, ki jih
sedanji lastniki celo obnavljajo, vendar po starem (ročna obdelava). Precej jih je že dobilo značaj vikendskih vinogradov in v teh primerih so
nekdanje lesene zidanice podrli in zgradili sodobne vikendske hišice.
Veliki vrh ima v tem delu Vinorodnih Haloz največ vikendov. Nakazane
spremembe pa so ustvarile tudi novo zunanjo podobo tega vinogradniškega slemena. Če smo sosedno katastrsko občino Belski vrh imenovali
fenomen Haloških goric, ker je skozi več stoletij do danes obdržala skoraj povsem nespremenjene posestnolastniške odnose, potem je Veliki
vrh njeno pravo nasprotje.
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THE COMMUNITY OF VELIKI VRH IN THE VINE-GROWING
HALOZE REGION
Vladimir B r a č i č
(Summary)
The countrysides of the low Slovene (Sub-Panonian) Podravje including
vine-growing Haloze region are well known for top quality of white wines.
Vine growing has had a longstanding tradition. Already in the early feudal
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period the land-registry community of Veliki vrh — the Bori castle, its bondsmen, as well as the peasants from neighbouring low regions who were the bondsmen from other castles. Later on, they were also joined by citizens.
In 1542, 11 native owners (30 %) and 24 peasants from Ptujsko polje (»Ptuj
Fields«) called Polanci (70 %) owned wineyards in the land — registry community of Veliki vrh. In that time, no actual building existed. In 1842, 77 owners
were registered, among them there were 9 native owners (10 %), 64 of Polanci
people (84 %) and 4 or 6 % of citizens and others. In 1934 there were 18 native
owners (20 %), 65 of Polanci people (72 %) and 7 citizens (8 %)• The wine
growers — a special kind of exploitated proletariat — cultivated the vineyards
for citizens and partly also for Polanci.
After the second World War there were social (agrarian) reforms and in this
way most of the land was transferred into the public-owned property managed
b y the agricultural cooperative Ptuj. Manual labour and extensitivity have been
preserved on smaller privately-owned vineyards (37 %). The public sector
(63 %) has improved large vinegrowing regions with »terasse« system using upto-date machines and applying up-to-date production. In the immediate vicinity
there exist more than hundred years old property-relations and old fashined
production technology as well as modern intensive production. The change of
property relations and various technology have altered the regional picture of
vineyards.
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