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"V vinu je največ sonca.
Naj žive ljudje, ki pridelujejo vino,
kajti z njim vnesejo svetlobo sonca
v človeške duše"
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Poklon cvičku

Nekoč bila je le zemlja,
pusta, prazna, polna hrepenenja.

Roke žuljave, delovne in pridne so jo zasadile,
s trto vinsko jo obogatile.

Frankinja modra, pa žlahtna žametna črnina,
zraven še rizling in zlata kraljevina.

Trte rastejo, grozdje zori,
ne štejejo dnevi se dela,
ne vidijo potu se sledi.

Poglejte na hribček,
na kranjsko to stran,

tu, prav tu rodil se je cviček,
darilo narave, ki polepša nam vsak dan.

On nas tolaži,
on nas krepi,

prijatelj je v sreči,
sopotnik, ko tarejo nas skrbi.

(Irena Bogovčič)
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Spoštovane članice, spoštovani člani 
Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice!

Leto je naokoli in zopet je prišel čas za tradicionalno prireditev našega društva - podelitev priznanj in 
medalj za ocenjena vina naših članic, članov in drugih vinogradnikov. Letos je ocenjevanje potekalo 
februarja v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem. Tudi v letu 2018 smo se potrudili in pripravili paleto 
zelo dobrih in odličnih vin. Izločenih in manj kakovostnih vin je bilo malo, ta so bila predvsem pri belih 
vinih, na kar smo lahko vsi skupaj ponosni. Dobro letino, kljub neugodnim vremenskim pogojem, je bilo 
pričakovati že ob pokušini vin, ki smo jo izvedli v decembru, prvič skupaj s štrudlijado, ki je požela same 
pohvale.

Zahvaljujem se degustatorjem za kakovostno in strokovno opravljeno ocenjevanje vin, kar je izraz nji-
hovih dolgoletnih izkušenj.

Leto 2018 smo zaključili v znamenju številnih uspehov naših vinogradnikov. Ponovno je bil iz naših vrst 
izbran cviček za županovo vino, kar je za društvo že tretji zaporedni uspeh. Tokrat je cviček pridelal 
Matjaž Črpič in zanj prejel naziv Županovo vino, za kar mu iskreno čestitam. Pohvale tudi vsem ostalim 
članom, ki so sodelovali na prireditvi Dan kruha, vina in salam, ki je potekalo v okviru festivala Brežice 
moje mesto. 

Izkazali smo se tudi na Cvičkariji v Šentjerneju, tako z visokimi uvrstitvami vin naših vinogradnikov, 
kot tudi z udeležbo na povorki. Izstopata predvsem velika zlata medalja Stanislava Barkoviča za modro 
frankinjo in zlata medalja Miroslava Škofljanca za rumeni muškat. Visoke uvrstitve so naši vinogradniki 
beležili tudi v izredno hudi konkurenci na sejmu Agra, kjer je za cviček drugo najvišjo oceno in zlato 
medaljo prejela družina Bizjak, zlato in srebrno medaljo Stanislav Barkovič ter srebrno medaljo Milan 
Valek.

Zahvaljujem se vsem vinogradnicam, vinogradnikom ter članicam in članom upravnega odbora Društva 
vinogradnikov Dolina - Jesenice, ki svoj čas namenjajo delovanju društva in z vso odgovornostjo skrbijo 
za uspešno izvedbo številnih aktivnosti društva, ki smo jih določili na zboru članov.  

Prav posebna zahvala gre tudi našim novim članicam, ki zavzeto in vestno opravljajo svoje funkcije v 
društvu, kar je opazno tako znotraj društva, kot navzven.

Še enkrat čestitke vinogradnicam in vinogradnikom za vsa prejeta priznanja in medalje. Želim vam ve-
liko uspehov pri nadaljnji pridelavi vin ter lepih rezultatov z vedno boljšimi ocenami.

Predsednik društva  
Boštjan Geršak
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Cenjeni člani Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice!

Čas zelo hitro teče, vedno ugotavljamo stvari za nazaj, za preteklo obdobje, istočasno pa planiramo in 
razmišljamo kako naprej, kje smo delali napake, kako vse izboljšati in biti še uspešnejši. 

Več kot dve desetletji je od ustanovitve Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice in veliko se je spreme-
nilo, tako pri obdelavi vinogradov, kakor tudi na področju kletarstva. V tem času se je društvo trudilo 
organizirati izobraževanja, sodelovati na razstavah in vsako leto organizirati ocenjevanja vin ter podeli-
tev diplom in odličij, tako doma in širše. Naj omenim najvišja odličja za cviček na kmetijskem sejmu v 
Gornji Radgoni, uspehi na izboru za Županovo vino Občine Brežice in še in še.

Pri tem je pomembno, da naši vinogradniki ne vzgajajo samo sorte grozdja za proizvodnjo cvička, v tej 
naši cvičkovi deželi, pač pa tudi mnoge druge žlahtne sorte in pri tem dosegajo zelo dobre rezultate.

Pohvalno je tudi to, da je društvo doseglo vključevanje mlajših - mladih ljudi v društvo vinogradnikov in 
da se ljubezen do »dolenjskega posebneža« prenaša iz generacije v generacijo.

Vsem članicam in članom ter vodstvu iskrene čestitke za delo, za kvaliteto predelave cvička in drugih 
žlahtnih kapljic. 

Čestitke in zahvala vsem bivšim predsednikom in članom odborov za požrtvovalno in uspešno delo v 
preteklosti. Še naprej veliko, veliko dobre kapljice in dobrega vinčka! To naj bo vaše – naše bogastvo, 
obveza, ponos in prepoznavnost kraja.

Predsednik Sveta KS Velika Dolina 
Marijan Žibert 

Spoštovani vinogradniki – člani Društva vinogradnikov 
Dolina – Jesenice, pridelovalci in ljubitelji žlahtne kapljice, 

dragi krajani!
Kot vsako leto, smo se tudi tokrat z veseljem odzvali na povabilo, da napišemo nekaj besed v Vaš bilten, 
katerega izid vsi željno pričakujemo, saj se veselimo vaših uspehov in cenimo vaš trud, ki ga vložite v 
delo v vinogradih. 

Vsakdo, ki je kadarkoli imel vsaj par trt vinograda dobro ve, da delo v vinogradu zahteva celega človeka 
v sožitju z naravo ter da brez predanosti in ljubezni do trte ni pravega pridelka. Kot pa pravi francoski 
pregovor: »Vino je sonce v steklenici«, brez sonca oziroma pravega vremena tudi ne gre. Če povežemo 
vse to – torej spomladi obrezovanje, gnojenje, škropljenje ob pravem času, poleti pletev, odstranje-
vanje porumenelih listov, redčenje grozdja in listja ob zorenju, pa vse do trgatve v jesenskem času, 
čemur sledi seveda še kletarjenje, pa pridemo do dejstva, čemur Robert Louis Stevenson pravi: »Vino 
je ustekleničena poezija«.

Vaše društvo je zahvaljujoč ljudem, ki so del te poezije in ustvarjajo tako dobro žlahtno kapljico z ved-
no novimi znanji, izkušnjami, druženji, ocenjevanji vin, v veliki meri pripomoglo tudi k prepoznavnosti 
našega kraja, običajev ter vinske kulture. 

V svojem imenu ter imenu celotne Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem vam tudi v prihodnje 
želimo obilo dobre volje pri delu ter da nas tudi v bodoče razveseljujete s pristno kapljico in uspehi 
tako v domačem kraju kot tudi širše. Še zlasti nam je pomembno, da bomo tudi v prihodnje tako dobro 
sodelovali ter bomo priča obdelanim vinogradom, polnim sodom dobrih vin in srečnim ljudem!

Predsednik Sveta KS Jesenice na Dolenjskem
Aleš Burja 
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Županovo vino 2018 
Torek, 17. 4. 2018

Ocenjevanje vin za naziv Županovo vino 2018 je potekalo v Mestni hiši 
Brežice, kjer so s svojimi najboljšimi vini sodelovali vinogradniki člani DV 
Dolina – Jesenice,  VTD Gadova peč, VTKD Cerklje ob Krki, VD Sromlje, 
DV Bizeljsko. Komisija, v sestavi Milena Rožman (predsednica), Roman Ba-
škovč, Branko Bosina, Jože Prah in Adi Brod, je ponovno najbolje ocenila 
cviček našega člana. Izmed  25 vzorcev cvička PTP je najvišjo oceno, s 
kar 16,23 točkami, dodelila Matjažu Črpiču, 
članu Društva vinogradnikov Dolina – Jese-
nice.

V sredo, 5. 4. 2018, so v Mestni hiši Brežice 
razglasili rezultate ocenjevanja vin v sklo-
pu izbora Županovo vino za leto 2018, kjer 
sta listino za najbolje ocenjeno vino prejela 
nagrajenec Matjaž Črpič, kot tudi naše dru-
štvo. 

Že tretje leto zapored je naziv Županovo 
vino prišlo iz vrst vinogradnikov Društva vi-
nogradnikov Dolina – Jesenice. 

Društvena podelitev priznanj in medalj v Gaju
Sobota, 12. 5. 2018

Članice in člani našega društva, poleg cvička, ki 
je od leta 2001 tudi zakonsko zaščiten in ga pri-
delujemo zgolj v dolenjskem vinorodnem okolišu, 
pridelujejo tudi druga odlična vina. 

Delo vinogradnika zahteva veliko mero znanja, 
vztrajnosti in ljubezni do vinske trte, ki jo je pot-
rebno negovati celo leto. Da bo obilno obrodila je 
potrebno oblikovati njeno rast, obdelovati talno 
podlago, jo varovati pred škodljivci in boleznimi 
ter obnavljati nasad. Ob vsem tem trudu, žal, do-
stikrat ponagaja tudi vreme. Pa pride jesen in sadove celotnega dela predelamo v mošt, ki postane 

vino. Vendar s tem delo vinogradnika še ni kon-
čano. Vino je namreč potrebno skrbno negovati 
in kako uspešni so bili pri tem naši vinogradniki, 
pričajo visoke ocene vin, za kar je Društvo vino-
gradnikov Dolina – Jesenice svoje člane nagradilo z 
zasluženimi pisnimi priznanji in medaljami. Meda-
ljo za najboljši cviček 2017 je prejel Matjaž Črpič.

Po uradnem delu večera smo se, po dobri večerji 
in žlahtni kapljici, zavrteli ob zvokih glasbe. 
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Udeležba na 46. tednu cvička v Šentjerneju 
Petek, 25. 5. 2018

Povorki društev vinogradnikov in specialne vinogradniške tehnike, v 
okviru Tedna cvička, katerega gostiteljica je bila občina Šentjernej, 
se je pridružilo več kot 40 udeležencev iz  našega društva in tako 
ponosno zastopalo grb društva.

Tudi tokrat so naši vinogradniki, ki so posredovali vzorce vin letnik 
2017 na ocenjevanje v Šentjernej, nanizali lepe uspehe:

• Stanislav Barkovič modra frankinja 18,10  VZM
• Miroslav Škofljanc rumeni muškat 17,80  ZM
• Stanislav Barkovič cviček PTP 16,00 SM
• Boštjan Lazanski modra frankinja 17,47  SM
• Boštjan Lazanski deželno rdečkasto vino 16,07  PP
• Stanislav Barkovič dolenjsko rdeče 16,17  PP

Vedno se veselimo uspehov naših članov, kar je tudi odraz številčne udeležbe povorke na Cvičkariji z vrst 
Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice. 
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Dan kruha, vina in salam v Brežicah
Nedelja, 24. 6. 2018

 
V okviru festivala Brežice, moje mesto smo na bre-
žiškem grajskem dvorišču, s stojnico polno dobrot 
naših vinogradnikov, sodelovali na prireditvi Dan 
kruha, vina in salam. 

Naziv Županovo vino 2018 za cviček PTP je prejel 
Matjaž Črpič, kateremu je na prireditvi župan Ivan 
Molan, v družbi vinske kraljice Bizeljskega Laure 
Omerzu, izročil prehodno skulpturo za najboljše 
pridelano vino v brežiški občini v letu 2018. 

Številni obiskovalci prireditve so radi postali ob 
stojnicah našega društva in županovega vina, ki 
sta se šibili ob raznih prigrizkih in vinih naših vino-
gradnikov. Veseli nas, da ste se vinogradniki ved-
no pripravljeni odzvati na povabilo k sodelovanju, 
ker s tem izkazujete tudi pripadnost društvu. Ma-
tjažu pa smo s tem izkazali čast za prejeto visoko 
županovo priznanje. 

Ob druženju z vinogradniki ostalih društev in živi glasbi smo ponovno preživeli lep in vesel večer. Vablje-
ni, da se nam pridružite na naslednji prireditvi v še večjem številu!
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Pomurski sejem AGRA v Gornji Radgoni
Torek, 28. 8. 2018

Mednarodnega kmetijsko - živilskega sejma AGRA 
v Gornji Radgoni, v organizaciji Pomurskega sej-
ma, smo se udeležili z rekordnim številom članov 
društva ter ponosno zaploskali našim članom Lju-
bu Bizjaku (družina Bizjak), Stanislavu Barkoviču 
in Milanu Valeku za osvojena visoka priznanja vin.

Kot navaja organizator sejma AGRA, ocenjevanja 
izdelkov na Pomurskem sejmu potekajo po medna-
rodnih kriterijih, zato so priznanja z njih pomem-
ben del tržne uspešnosti nagrajenih izdelkov. 

Vina naših članov tako segajo v sam vrh najboljše 
ocenjenih vin. 



Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice                                                                                                                        Bilten 2019 Bilten 2019                            Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice 9

Strokovna ekskurzija v hrvaško Istro
Sobota, 17. 11. 2018

Člani vinogradniškega društva Dolina - Jese-
nice smo se, po prijetna doživetja in nova 
znanja, tokrat odpravili v hrvaško Istro, kjer 
smo se najprej ustavili v mestu Hum, ki je 
znan kot najmanjše mesto na svetu. Po vode-
nem ogledu mesta smo se v tamkajšnji kono-
bi okrepčali s pravo istrsko malico in kapljico 
rujnega.

Ekskurzijo smo nadaljevali z obiskom dveh 
velikih vinskih kleti, Žigante in Ivančić, kjer 
smo ob prigrizku degustirali najboljša istrska 
vina. Nad gostoljubnostjo obeh vinarjev smo 
bili prijetno presenečeni. Našim vinogradni-
kom sta z veseljem pojasnjevala postopke 
pridelave istrskih vin.

Obiskali smo tudi Rovinj, za nekatere najlepše mesto ob istrski obali, se sprehodili po ulicah in naužili 
morskega zraka, dan pa zaključili v konobi Krculi v kraju Žminj ob okusni večerji in plesu ob živi glasbi. 
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Pokušina vin in štrudlijada 
Petek, 7. 12. 2018

Tradicionalno pokušino vin smo organizirali v prostorih Prosvetnega doma na Veliki Dolini, kjer je ime-
la strokovna komisija, v sestavi Roman Baškovč, Marko Valek, Milan Valek, Stanislav Barkovič in Ljubo 
Bizjak, zelo veliko dela. Vinogradniki ste na pokušino prinesli več kot sedemdeset različnih vzorcev vin. 

Komisija je posameznikom svetovala glede nadalj-
nje nege vin ter kako odpraviti določene pomanj-
kljivosti, čeprav je odkrila zelo malo napak in delo 
naših kletarjev pohvalila.

Tokratni pokušini vin se je pridružil tudi izbor za 
Naj štrudelj 2018. Povabili smo vinogradnice in 
vinogradnike, da spečejo štrudelj po svojem oku-
su. Na veliko presenečenje smo imeli v izboru kar 
osemnajst slastnih štrudljev, polnjenih z različnimi nadevi. Člani komisije za ocenjevanje štrudljev Te-
rezija Kos, Matjaž Črpič in Cvetka Frigelj so, kljub zelo težki odločitvi, dodelili naziv Naj štrudelj 2018 
sirovemu štrudlju, po domače sirovemu tenkemu kolaču, ki ga je spekla Ivanka Lončarič.

Praznični decembrski večer smo nadaljevali s kraj-
šim kulturnim programov, kjer so se nam pridru-
žili domači pevci KUD Slavček ter najmlajši člani 
društva Marko in Blaž Vogrin ter Matej Franko, ki 
so nas razveselili s harmonikami. 

Drage vinogradnice, dragi vinogradniki, zaradi 
odličnega odziva smo se odločili, da bodo tovrstna 
srečanja naša stalnica.
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Slovo mladega vina
Petek,  25. 1. 2019

Kot vedno smo se, z bogato obloženo stojnico, 
udeležili tudi prireditve v avli Upravne enote Bre-
žice, ki so jo organizirali VTKD Cerklje ob Krki v 
sodelovanju z DV Dolina - Jesenice, VTD Gadova 
peč, VD Sromlje, DV Bizeljsko, VD Pišece in Občino 
Brežice, z naslovom Slovo mladega vina. To je bila 
prva tovrstna prireditev v občini Brežice, ki naj bi 
postala vsakoletna prireditev v mesecu januarju, s 
katero se bomo poslovili od mladega vina in tudi na 
takšen način promovirali posavska vina.

Pozdravil nas je župan Občine Brežice Ivan Molan 
ter o bogati tradiciji vinogradništva in vinarstva 
v Posavju spregovoril Roman Matjašič, ki je svoj 
govor hudomušno zaključil s stavkom, ki je požel 

glasen smeh udeležencev: »Z vinom je treba kot z 
ženskami – zmerno in vsak dan.« Prireditve so se 
udeležili tudi predsednik Zveze društev vinograd-
nikov Dolenjske Miran Jurak, cvičkova princesa 
Ana Pavlin ter vinska kraljica Bizeljskega Andreja 
Mihelin, za obilico smeha pa je poskrbela Pišečka 
Mica.

V kulturnem delu programa so se številnim govor-
cem pridružili tudi naši Slavčki, ki jih večkrat pova-
bimo k sodelovanju in se radi odzovejo. Z nami so 
bili tudi Matej Franko, Marko Vogrin in Blaž Vogrin 
s svojimi harmonikami, katerih zvoki so odmevali 
po avli brežiške Upravne enote in bilo je veselo.
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Redni letni zbor članov 
Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice

Petek, 1. 2. 2019 

Na zboru članov, ki je bil pri Sve-
tniku v Gaju, smo obravnavali 
in sprejeli spremembe in do-
polnitve Statuta društva z dne  
28. 1. 2011, ki se nanašajo 
predvsem na uskladitev z za-
konodajo ter dejanskimi po-
trebami društva za njegovo 
delovanje. Glede na spremem-
bo statuta smo izvolili člane 
nadzornega odbora. Podani sta 
bili poročili o delu društva in 
finančnem poslovanju društva 
v letu 2018 ter programske 
usmeritve in finančni načrt za 
leto 2019.
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9. tradicionalni vinogradniški pohod 
Petek, 8. 2. 2019

V prazničnem zimskem jutru se nas je, na Kori-
tnem pred kletjo družine Valek, zbralo okrog 80 
pohodnikov na 9. vinogradniškem pohodu. Dan smo 
začeli s krajšim kulturnim programom, ki so ga s 
slovensko himno odprli pevci KUD Slavček ter na-
daljevala Miha Škrlec z recitacijo Prešernove poe-
zije in Irena Bogovčič z recitacijo avtorske pesmi. 
Pogostitev v kleti je pripravila družina Valek in pri-
dne roke gospodinj Koritnega, sicer tudi vinograd-
nic in članic društva.

S Koritnega nas je pot vodila skozi vinograde proti 
lovski Koči na Bukovini in naprej proti Kušini na 
Cirniku. Tam so nas pričakali domači gostoljubni vinogradniki ter nas obilno pogostili in ogreli s kuhanim 
vinom. Pot smo nadaljevali proti najvišji točki domačega kraja – Golem Cirniku, kjer so nas pričakali 
člani društva s slovensko zastavo na vrhu drevesa, ognjem, ob katerem smo se pogreli, ter vinogradniško 
malico in cvičkom. Presenečenje je čakalo pohodnike, ki so se prvič povzpeli do bivaka Pr’ veseli Micki, 
saj so bili deležni planinskega krsta. V veselem vzdušju je spust v dolino hitro minil in že smo bili med 
vinogradi na Koritnem, pri Valekovi zidanici na Ceruki, kjer je lepo dišalo po vinogradniškem golažu.
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Predavanje 
»Obveznosti vinogradnikov v zvezi z zakonodajo«

Sreda, 13. 2. 2019

Tokrat smo želeli našim vinogradnikom organizirati nekoliko drugačno predavanje, zato smo povabili Ro-
mana Baškovča, vinskega inšpektorja, Jožeta Lovenjaka, ki na Upravni enoti vodi register pridelovalcev 
grozdja in GERK ter Romana Matjašiča, pristojnega za področje kmetijstva Občini Brežice, ki se dnevno 
srečujejo s številnimi vprašanji vinogradnikov in kmetov. Matjašič se, žal, predavanja ni mogel udeležiti, 
zato je njegov del predstavil Lovenjak. Predavanje je potekalo v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem.

Predavatelja sta, vsak s svojega 
delovnega področja, udeležen-
ce seznanila z zakonskimi obve-
znostmi vinogradnikov, kot so: 
prijava pridelka, prijava zalog 
vina, uveljavljanje subvencije, 
dovoljenje in ostale pogoje za 
stekleničenje vin, pogoji za pro-
dajo neustekleničenega vina, 
prevoz grozdja in vina (spremni-
ce), napoved in dovoljenje za 
obnovo vinograda, zahteve pri 
inšpekcijskih pregledih, občinski 
razpisi za sofinanciranje kmetij-
skih ukrepov ter raznimi drugimi 
informacijami, pomembnimi za 
naše vinogradnike.
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Društveno ocenjevanje vin 
Torek, 26. 2. 2019

V prostorih KS Jesenice na Dolenjskem je potekalo društveno ocenjevanje vin, kjer so ocenjevalci oce-
nili 141 vzorcev, in sicer:
 
• 61 cvičkov,
• 3   roseja,
• 1   žametno črnino,
• 10   dolenjskih rdečih,
• 17 modrih frankinj,
• 1   modri pinot,

• 33 mešanih belih,
• 7   laških rizlingov,
• 1   renski rizling,
• 2   chardonnaya,
• 2   sauvignona in
• 3   penine.
 

Ocenjevanje vin sta izvajali dve ocenjevalni komisiji.

Komisija A v sestavi: 
• predsednik komisije: Jože Prah, 
• člani komisije: Roman Baškovč, Stanislav Barkovič, Boštjan Lazanski, Mihael Kvartuh.
Komisija je ocenjevala: cviček, dolenjsko rdeče, žametno črnino, rose vina in penino. 

Komisija B v sestavi: 
• predsednik komisije: Jožef Zupančič, 
• člani komisije: Marko Valek, Branko Bosina, Ljubo Bizjak, Miroslav Škofljanc.
Komisija je ocenjevala: bela vina, frankinjo in penino. 

Člani komisije, ki je ocenjevala vzorce cvičkov, so 
bili enotnega mnenja, da so letošnji cvički eni naj-
boljših do sedaj. Najboljše ocenjen cviček je pri-
delal Stanislav Barkovič. V nasprotju z rdečimi vini 
je bilo dosti več napak prisotnih pri belih vinih, 
posledično je bilo tudi več izločenih vin kot smo 
bili navajeni v zadnjih letih. Ocenjevalci navajajo 
različne vzroke, med drugim tudi zdravstveno sta-
nje grozdja zaradi neugodnih vremenskih razmer 
in napada vinske mušice. 

Poročila iz društvenega ocenjevanja vin, ki so jih 
podali posamezni degustatorji, so navedena v na-
daljevanju biltena.
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Strokovno predavanje 
»Varstvo in foliarna prehrana vinske trte«

Petek, 15. 3. 2019

Na pobudo in povabilo našega vinogradnika Lju-
ba Bizjaka nas je obiskal Marjan Kragl, univ. 
dipl. ing. agr., iz podjetja Karsia. V prostorih KS 
Jesenice na Dolenjskem je našim vinogradnikom 
predaval o boleznih vinske trte, prehranjevanju 
in negi vinske trte ter jih seznanil z novostmi 

povezanimi z zaščito vinske trte ob napadih naj-
različnejših bolezni in škodljivcev. Pojasnil je ra-
zvojne procese bolezni, potek okužbe, znake in 
simptome, s katerimi bolezni spoznamo in tako 
pravočasno ukrepamo.

Tovrstna predavanja so dobrodošla, če ne že nujna, glede na vedno zahtevnejše vremenske pogoje 
v vinogradih ter razne bolezni, ki napadajo trto. Vabimo vas, da se predavanj udeležujete v čim 
večjem številu.
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Strokovna Ekskurzija Komenda 
Sobota, 13. 4. 2019

Na prvo strokovno ekskurzijo v le-
tošnjem letu smo se podali proti 
Komendi na Kmetijsko obrtni se-
jem. Ker želimo udeležencem to-
vrstnih ekskurzij pripraviti poučen 
in zanimiv pa tudi vesel dan, smo 
poskrbeli za postanke na naši poti. 
Prva naša postaja je bila namenje-
na kavici, zato smo se ustavili v 
gostilni Narobe v Trzinu, kjer nas 
je že čakala vroča kava in domači 
piškoti. 

Na sejmu v Komendi smo si ogle-
dali bogato ponudbo razstavljav-
cev kmetijske, gradbene, gozdar-
ske in komunalne mehanizacijo 
ter obiskali številne ponudnike s 
področja vrtnarstva, podjetništva, obrti in ogrevanja. Po ogledu sejma nas je pot vodila v Dob pri Dom-
žalah, kjer so nam, po odličnem kosilu v restavraciji Jamarski dom, dan popestrili člani klape Jadranski 
Maestrali z lepimi dalmatinskimi pesmimi. Pod vodstvom izkušenih jamarjev smo si ogledali Jamarski 
muzej in kraško jamo poimenovano Železna jama ter prisluhnili zanimivim razlagam in zgodbam iz ja-
marske preteklosti.

Na poti proti domu smo pri Novemu mestu zavili proti Trški gori in obiskali klet nekdanjega kralja 
cvička, Janeza Colnarja. Vinsko klet, obdano z vinogradi ter s čudovitim pogledom na Gorjance, 
vodi Janez Colnar mlajši, sin dvakratnega kralja cvička Janeza Colnarja starejšega. Navdušen mladi 
vinogradnik nam je predstavil vinsko klet in zgodovino kletarstva družine Colnar ter opisoval delo v 
vinogradih, ki obsegajo več kot 50.000 vinskih trt. Trto obdelujejo na naravi prijazen način, zato so 
Colnarjevi vinogradi ob tem letnem času zlato rumeno obarvani, zasejani z gorjušico, ki trto zalaga 
z dušikom. Po besedah Janeza vinograde tudi trikrat letno škropijo s koprivami ter trto minimalno 
oblagajo, da dobijo visoko kvalitetno grozdje, kar je osnova za njihova vrhunska vina, katera smo 
tudi degustirali. 

V večernih urah smo druženje zaključili v kleti našega člana Slavka Bizjaka na Rajcu, ob domačih sala-
mah, dobri kapljici in veseli pesmi.
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razvojni stadij
- fenofaza- bolezen - škodljivec - ukrep PRIPRAVEK konc. v % odmerek na

10 L       I         100 L         I        1 ha

pršice 
NISSORUN 10 WP ali 
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0,025
+ 0,35

8 g
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320 g
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0,0035
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0,35 g
30 g
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1,2 kg
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300 g

 (najmanj 2-3 škropljenja v 

vremena naj bodo presledki krajši)
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MOMENTUM TRIO

0,18

0,25 
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Poročila predsednika in članov komisij 
društvenega ocenjevanja vin

Jože Prah (predsednik komisije A)

Spoštovani vinogradnice, vinogradniki! 
Tudi letos sem imel čast voditi cvičkovo komisijo, ki je bila po nekaj 
letih skupnega ocenjevanja odlična, usklajena, enotna; skratka na 
visokem nivoju. Že uvajalni vzorec smo ocenili s povprečno oceno 
16,17. Kljub letniku, ki je bil muhast, neprepričljiv, pred trgatvijo 
precej deževen, za nameček pa je bilo tudi polno insektov in močni 
napadi mušice Suzuka, ki je zelo poškodovala grozdje. Tudi toča je 
zahtevala svoj davek. Skletarili ste odlične cvičke in ostala vina. 
Bilo je, kot povsod po društvih, nekaj nebistrih (opaliscentnih) vin, 
nekaj malega oksidativnih ter tu in tam kakšen H2S (bekser). Tako 
smo, od 61 vzorcev, izločili le en vzorec cvička zaradi oksidacije. Naravnost čudovito. Velika večina je dobila 
oceno preko 16 točk, vse do zmagovalca z oceno 16,37 točk. Kapo dol!
Ocenili smo 10 dolenjskih rdečih vin, žal z izločitvijo treh vzorcev. Najbolje ocenjen vzorec je dobil 17,40 
točk. Ocenili smo tudi vzorec lepe sadne žametne črnine ter tri roseje. Najvišje ocenjen, polsuhi z oceno 
17,70 točk, je dokazal kakšen mora biti rose. Za zaključek smo ocenili še tri penine, vse vrhunsko ocenjene. 
V letu 2020 želim vsem še boljši letnik od prejšnjih, da bomo lahko uživali v prekrasnih vinih. 
Lepo vas pozdravljam.

Roman Baškovč (član komisije A)

Delo v vinogradu v letu 2018 je bilo zaradi vremenskih razmer zelo 
zahtevno, kar se je poznalo tudi na kvaliteti grozdja ob trgatvi. 
Moje ocenjevanje je potekalo v cvičkovi komisiji. Kljub zahtev-
nemu delu v kleti ste vinogradniki uspeli pridelati zelo kvalitetne 
cvičke, lepo obarvane, sadne, sveže, iskrive, polnega okusa in z 
zelo malo grobimi kislinami. Napak je bilo zelo malo. 
Dosežene so bile zelo visoke ocene, kar je dobra vzpodbuda za na-
daljnje delo v društvu in vinogradništvu.
Vsem vinogradnikom čestitam za dosežen uspeh in želim še veliko 
uspešnega dela v kleti in vinogradu.
Zahvaljujem se za povabilo in vas vse lepo pozdravljam.

Boštjan Lazanski (član komisije A) 

V torek, 26. 2. 2019, je bilo izvedeno ocenjevanje vin letnika 2018 
v organizaciji DV Dolina - Jesenice. Zahvaljujem se vam za ponovno 
izkazano zaupanje, da ste mi dovolili, da ocenjujem vaša vina. Ta 
so plod našega vinogradniškega dela in kletarskega znanja. 
Sodeloval sem v komisiji, ki je ocenjevala cviček. Bil sem vesel, 
predvsem pa prijetno navdušen nad kvaliteto cvičkov. Bili so pitno 
uglajeni, sadni, skratka vrhunski. Letošnji cvički so bili res čudoviti, 
kljub obilnemu pridelku v letu 2018.
Vsako leto poteka borba med človekom na eni strani in naravo na 
drugi strani, ki se z leta v leto poigrava z muhastim razporejanjem 
sonca in dežja skozi vse leto; z zemljo, ki ni na dveh sosednjih parcelah povsem enaka in vestno roko vino-
gradnika, ki ve kaj hoče in ob pomoči stroke to tudi zna ter uspe vsako leto iz grozdja narediti, ne le vino z 
okusom, ki navduši vse čute, ampak temu doda še nekaj več, doda mu del svoje duše.
Čestitke vsem vinogradnikom in vinogradnicam za prijeta odličja in zahvala DV Dolina -Jesenice za izkazano 
zaupanje.
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Stanislav Barkovič (član komisije A)

Na letošnjem ocenjevanju vin našega Društva vinogradnikov Doli-
na – Jesenice, ki je potekalo v torek, 26. 2. 2019, na Jesenicah 
na Dolenjskem, sem sodeloval v komisiji, ki je ocenjevala cvičke, 
dolenjska rdeča vina in nekaj vzorcev drugih sort. Naša komisija 
je ocenila 61 vzorcev cvička. Če se osredotočim na cvičke; ti so 
letos izkazovali prijeten saden svež kiselkast okus, prijetne cvetice 
in pitkosti, čeprav letnik 2018 ni izkazoval popolnoma zdravega in 
zrelega  grozdja. Kvaliteto letnika dokazujejo tudi doseženi rezul-
tati in malo število izločenih vzorcev. Pri dolenjskem rdečem vinu 
so tri vzorci izstopali po kvaliteti, kakor tudi dve penini.
Na koncu bi se rad zahvalil za povabilo in izkazano zaupanje, vsem vinogradnikom pa čestitam za dosežena 
odličja.

Mihael Kvartuh (član komisije A)

Na letošnjem ocenjevanju vin našega društva sem bil član komisije, 
ki je ocenjevala cvičke, žametno črnino, rose, dolenjska rdeča in 
penine. Letnik 2018 je bil zelo zahteven za pridelavo. Bilo je veli-
ko padavin, zaradi česar je trta bujno rasla, hkrati so se ustvarili 
ugodni pogoji za razvoj bolezni. Na srečo je bila, v času trgatve, 
lepa jesen. Na moje veliko presenečenje smo poizkusili zelo veliko 
odličnih cvičkov rubinaste barve, sadnih vonjav malin ter prijetno 
pitnih. Zanimivi so bili tudi žametna črnina ter trije roseji. Zlasti 
polsuh, ki je imel ravno prav nepovretega sladkorja. Dolenjska rde-
ča vina so bila zelo različna, od kakovostnih do izločenih. Na koncu 
smo se še malo posladkali z vrhunskimi peninami. 
Hvala za odlično organizacijo in povabilo. Vinogradnikom želim prijetno druženje v društvu ter odličen letnik 
2019.

Marko Valek (član komisije B)

Na društvenem ocenjevanju vin Dolina Jesenice, ki je potekalo  
26. 2. 2019, sem sodeloval v komisiji kot član in poskušal naslednje 
vzorce: dolenjsko belo, modro frankinjo, laški rizling, renski riz-
ling, chardonnay, sauvignon in penine.
V naši komisiji smo izločili kar nekaj vzorcev. Napaki, ki sta se naj-
pogosteje pojavljali, pa sta bili: oksidacija H2S-vodikov žveplec  in 
prisotnost etil-acetata. Vina so bila v povprečju dobre kakovosti. 
Pri rdečih vinih je potrebno omeniti nekaj vzorcev izjemnih modrih 
frankinj, za katere pa velja, da so še mlada, malo groba, vendar 
bodo ob ustreznem kletarjenju brez težav dosegla vrhunsko kvali-

teto. Pri dolenjskih belih vinih je kakovost odraz lanskega vremena. Približno ena tretjina teh vin je po oceni 
dosegla kakovostni razred, vendar se pri posameznih vzorcih zazna, da niso tipični predstavniki dolenjskega 
belega vina, temveč da v njih prevladujejo posamezne sorte, kot so Sauvignon, Chardonnay in druge. Neka-
tera bela vina so bila, zaradi pretirane vsebnosti enoloških sredstev, povsem slečena in brez karakteristične 
barve. Vsa ostala sortna bela vina pa so bila nasploh lepa in polna.
Vsem vinogradnikom izrekam iskrene čestitke ob prejetih nagradah in jim želim še veliko uspehov pri pride-
lavi in negovanju dobre kapljice.
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Branko Bosina (član komisije B) 

Dne 26. 2. 2019 je potekalo ocenjevanje vin DV Dolina - Jesenice. 
Sodeloval sem v komisiji, ki je ocenjevala dolenjska bela vina, sor-
tna bela vina, modre frankinje in tri penine. Izkazalo se je, da le-
tnik ni bil vrhunski, kar je odraz veliko večjega procenta izločenih 
vin kot smo bili navajeni v zadnjih letih. Vzroki so velika obreme-
njenost trte s pridelkom, slabše  zdravstveno stanje grozdja belih 
in rdečih sort zaradi vremena in plodove vinske mušice, novega 
škodljivca na grozdju, ki bo v prihodnje postal še večji problem, 
tako v pridelavi belih vin ter še bolj rdečih, ker so dalj časa na 
tropu.

Zaradi težav z zdravstvenim stanjem grozdja se je trgatev pričela bolj zgodaj; višje temperature ob trganju, 
med vrenjem posledično manj aromatična vina, kisline nizke že v času vrenja - spontani razkisi.
Kljub vsem težavam je veliko dobrim kletarjem vseeno uspelo pridelati solidna harmonična dolenjska bela 
vina, sortna bela vina so bila bolj neharmonična, kar je odraz letnika. Modre frankinje pa so nekatere kar 
presenečale z zrelostjo v vonju in okusu, kljub slabšemu letniku (vz. 82, 88, 83, 85, 94, 95). Za piko na i so 
bile na koncu v ocenjevanje dane tri penine, ki so nas večinoma navdušile.
Hvala za izkazano zaupanje, da sem imel možnost se srečati z vašimi vini in jih spoznati. V novi sezoni 2019 
vam želim še boljše rezultate v vinogradu in kleti.  

Ljubo Bizjak (član komisije B)

Bil sem član komisije, ki je ocenjevala bela vina, modro frankinjo 
ter penino. Pri dolenjskem belem vinu je bilo letos veliko izločitev. 
Glavne napake so bile bekser, oksidacija in cik, nekaj vzorcev vin je 
bilo prežveplanih. Na drugi strani pa je bilo nekaj vzorcev zelo le-
pih po vonju, sveži sadni, a telesa so bila letos bolj prazna. Vzorcev 
sortnih belih vin je bilo letos le nekaj, a žal tudi precej z napakami. 
Pri ocenjevanju modre frankinje se je povprečna ocena lepo dvig-
nila, saj smo kar nekaj vzorcev ocenili z vrhunsko oceno. Ti vzorci 
modrih frankinj so bili zelo lepo uglajeni ter sadni in zelo bogati, 
polni po okusu. Penine so bile zelo lepe, polne z veliko svežine in 

bogatimi solzicami.
Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitam za prejeta odličja ter jim želim dobro kletarjenje še naprej, 
društvu pa se zahvaljujem za zaupanje in povabilo ter za lepo organizirano in izpeljano degustacijo.

Miroslav Škofljanc (član komisije B) 

V torek, 26. 2. 2019, smo imeli društveno ocenjevanje vin v prosto-
rih KS Jesenice na Dolenjskem. Kot član ocenjevalne komisije sem 
sodeloval v ekipi, ki je ocenjevala bela vina in modre frankinje. 
Začeli smo z dolenjskimi belimi, katera so bila povprečna, nekatera 
zelo kakovostna. 
Žal je bilo letos kar precej vin z napakami, katere smo morali izlo-
čiti. Pri sortnih belih vinih je bilo tudi kar nekaj napak. Navdušile 
pa so me modre frankinje, katere so bile odlične. Vsa čast pride-
lovalcem.
Hvala za zaupanje in lep pozdrav.
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Cviček

ime in priimek naslov                                                               št. točk        medalja

Stanislav Barkovič Brezje C1 16,37 VZM

Družina Bizjak Cirnik C2 16,37 VZM

Roman Zofič Cirnik C4 16,33 VZM

Stanislav Barkovič Brezje C2 16,33 VZM

Juraj Tančak Bregana C4 16,30 VZM

Milan Valek Koritno 3 16,30 VZM

Boštjan Lazanski Laze C2 16,30 VZM

Boštjan Lazanski Laze C1 16,27 VZM

Aleš Bogovčič Velika Dolina 16,27 VZM

Matjaž Črpič Gaj 16,27 VZM

DV Dolina Jesenice Velika Dolina 16,27 VZM

Družina Bizjak Cirnik C9 16,27 VZM

Srečko Katič Loče 16,23 VZM

Roman Zofič Cirnik C3 16,23 VZM

Milan Valek Koritno Z 16,23 VZM

Ivan Zevnik Laze 16,23 VZM

Jože Bajs Ponikve C3 16,23 VZM

Miroslav Škofljanc Koritno 16,23 VZM

Martin Kvartuh Koritno 16,20 VZM

Jože Barkovič Brezje 16,20 VZM

Družina Bizjak Cirnik C7 16,20 VZM

Anton Bogovčič Laze 16,20 VZM

Andrej Bajs Ponikve C2 16,20 VZM

Boštjan Vogrin Dvorce 16,17 ZM

Marjan Črpič Nova vas 16,17 ZM

Marjeta Šepetavc Dobova 16,17 ZM

Martin Petrič Mala Dolina 16,17 ZM

Danica Miroslav Laktić Brežice C1 16,17 ZM

Ljubomir Semenič Koritno 16,17 ZM

Franc Deržič Laze 16,17 ZM

Alojz Vogrin Jesenice na 
Dolenjskem

16,10 ZM

Andrej Kvartuh Obrežje 16,10 ZM

Primož Čudič Brezje C3 16,10 ZM

Ivan Barkovič Brezje 16,10 ZM

Jože Budič Podgračeno C4 16,10 ZM

Franc Povh Jesenice na  
Dolenjskem

16,07 ZM

Drago Vogrin Sela 16,07 ZM

ime in priimek naslov                                                               št. točk        medalja

Črtomir Bajs Brezje 16,07 ZM

Danica Miroslav Laktić Brežice C2 16,07 ZM

Darko Frigelj Jesenice na 
Dolenjskem

16,07 ZM

Sandi Čudič Brezje C1 16,03 SM

Martin Kos Jesenice na 
Dolenjskem

C3 16,03 SM

Jože Komočar Sobenja vas C2 16,03 SM

Mihael Škrlec Velika Dolina 15,97 SM

Anton Rostohar Ponikve 15,97 SM

Bojan Grad Laze 15,93 SM

Franc Golobič Slovenska 
vas

15,93 SM

Franc Golobič Ankica Slovenska 
vas

15,93 SM

Ivan Novosel Brezje 15,90 SM

Martin Kos Jesenice na 
Dolenjskem

C2 15,90 SM

Marko Horvatič Kamnik C1 15,87 SM

Stanko Brce Ribnica 15,80 PP

Renata Vogrin Velika Dolina C3 15,80 PP

Ivan Janez Franko Podgračeno 15,80 PP

Ljubomir Semenič Koritno 21 15,73 PP

Stanko Bukovinski Brežice 15,67 PP

Žametna črnina

Boris Bukovinski Koritno 16,00 PP

Dolenjsko rdeče

Stanko Fakin Velika Dolina 17,40 VZM

Peter Blažinč Dobova 17,23 VZM

Darko Povh Obrežje 16,83 VZM

Marjan Črpič Nova vas 16,70 ZM

Mihael Kvartuh Koritno 16,67 ZM

Franc Strniša Jesenice na 
Dolenjskem

16,33 PP

Jože Komočar Sobenja vas C1 16,23 PP

Branko Bašič Koritno 16,17 PP

Anton Gramc Ribnica 15,90 PP

Igor Strajnar Račica 15,67 PP

Rezultati ocenjevanja
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Modra frankinja

ime in priimek naslov                                                               št. točk        medalja

Jože Lončarič Zgornji 
Obrež

l. 2017 18,30 VZM

Milan Valek Koritno l. 2018 18,27 VZM

Stanislav Barkovič Brezje l. 2018 18,17 VZM

Matjaž Črpič Gaj l. 2017 18,10 VZM

Sandi Petrišič Krško l. 2018 18,07 VZM

Andrej Bajs Ponikve C7/2018 18,00 ZM

Primož Čudič Brezje l. 2018 17,87 ZM

Stanislav Barkovič Brezje l. 2017 17,83 ZM

Matjaž Črpič Gaj l. 2018 17,80 ZM

Boštjan Lazanski Laze l. 2018 17,73 ZM

Anton Gramc Ribnica l. 2018 17,73 ZM

Marjan Črpič Nova vas l. 2018 17,70 ZM

Matej Jazbec Koritno l. 2018 17,50 SM

Fanika Zaniuk Dvorce l. 2018 17,20 SM

Igor Strajnar Račica l. 2018 17,17 SM

Božo Bajs Brezje 17,47 SM

Boris Bukovinski Koritno 16,10 PP

Rose

Daniel Škofljanc Koritno Pol suho 17,70 ZM

Ljubomir Semenič Koritno Suho 17,30 SM

Anton Gramc Ribnica Suho 17,13 SM

Dolenjsko belo

Roman Zofič Cirnik 17,17 VZM

Marjan Črpič Nova vas 17,13 VZM

Rudi Kos Rajec 17,00 VZM

Jožef Prosenik Dobova 16,93 VZM

Jože Bogovčič Slovenska 
vas

16,90 VZM

Darko Frigelj Jesenice na 
Dolenjskem

16,83 VZM

Gregor Petrič Mala Dolina 16,80 VZM

Boštjan Geršak Obrežje 16,77 VZM

Ivan Zevnik Laze 16,77 VZM

Matjaž Črpič Gaj 16,73 ZM

Stanislav Barkovič Brezje 16,63 ZM

David Drmaž Nova vas 16,53 SM

Dušan Bukovinski Koritno 16,53 SM

Ivan Sečen Brežice 16,50 SM

ime in priimek naslov                                                               št. točk        medalja

Srečko Katič Loče 16,13 PP

Marko Zorič Nova vas 16,10 PP

Ivan Frigelj Veliki Obrež 16,07 PP

Aleš Burja Jesenice na 
Dolenjskem

16,03 PP

Družina Bizjak Cirnik 15,87 PP

Laški rizling

Peter Blažinč Dobova Pol suho 17,13 SM

Franc Deržič Laze Suho 16,73 PP

Drago Vogrin Sela pri 
Dobovi

Suho 16,67 PP

Renski rizling

Miroslav Škofljanc Koritno Suho 17,17 SM

Sauvignon

Slavko Bizjak Jesenice na 
Dolenjskem

17,20 SM

Penina

Rudi Kos Jesenice na 
Dolenjskem

Suha 18,28 VZM

Miha Levec Cirnik Suha 18,05 VZM
Milan Valek - 
penina Marija Koritno Pol suha 17,47 SM
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Jesenice 11 a
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 45 74 650
Fax: 07 45 74 651

E-mail: ks.jesenice@siol.net
www.ksjesenicenadol.si
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Vesna Mirt s.p., Blanca 36a, 8283 Blanca
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FILTEC d.o.o. 

Prušnikova 6 

1210 Ljubljana 

Tel.: 01 5185 360 

PE: Slovenska vas 4g 

8261 Jesenice na Dolenjskem 

e-mail: info@filtec.si 

www.filtec.si 

MOB.: 031 709 448 
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FILTEC d.o.o. 

Prušnikova 6 

1210 Ljubljana 

Tel.: 01 5185 360 

PE: Slovenska vas 4g 

8261 Jesenice na Dolenjskem 

e-mail: info@filtec.si 

www.filtec.si 

MOB.: 031 709 448 

GMT events, d.o.o.
Dečno selo 32

8253 Artiče
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Geodetski biro podjetje za geodetske storitve, d.o.o. je prvo ustanovljeno podjetje 

v Posavju leta 1992 s sedežem v Brežicah. Podjetje ima zaposlene visoko izobražene 

strokovnjake s področja geodezije. Trije zaposleni imajo opravljen poseben strokovni 

izpit za izvajanje geodetskih storitev; od tega sta dva odgovorna geodeta in eden stalni 

sodni izvedenec geodetske stroke (kadri). Izvajamo storitve s področja zemljiškega 

katastra, katastra stavb, topografsko – inženirske geodezije in izmero gospodarske 

infrastrukture na območju celotne Slovenije. Na področju geodezije izvajamo tudi 

sodno izvedeništvo (storitve). Nudimo Vam brezplačno svetovanje s področja urejanja 

zemljiškokatastrskega in zemljiškoknjižnega stanja. Pri nas dobite brezplačno potrdila 

iz zbirk geodetskih podatkov (potrdila o parceli – mapna kopija, posestni list; potrdilo 

o stavbi in o delih stavb; seznam nepremičnin). Pri delu uporabljamo inštrumente 

priznanega proizvajalca Leica iz Švice.

Našim naročnikom zagotavljamo strokovno, kvalitetno in hitro izvedbo geodetskih 

storitev po konkurenčnih cenah.

 

Geodetski biro d.o.o. Brežice
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ŽGANJEKUHA GOLOBIČ
SLOVENSKA VAS 

CKŽ 135A 
SI-8270 Krško 

Slovenija 
Telephone: +386 (0) 7 4882 105  

www.yamaha-motor.si

DELTA TEAM d.o.o. KRŠKO 
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Globočice 3 

8286 Krška vas 

GSM:040/729-652 

e-mail: m.catering.popovic@gmail.com 
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proizvodnja in prodaja vijačnega blaga 

strojna obdelava na CNC obdelovalnih centrih
vroče kovanje, valjanje navojev… 

  

 d.o.o. 
Jesenice 12 f 
8261 JESENICE NA DOLENJSKEM 
Tel.: 07/45-74-690 
www.blas-tip.si  
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28

15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE 15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE

Tel.: 07 / 457 4470 | Fax: 07 / 457 4472

2008

Volanski končniki, drogovi in axialni zglobi
za traktorje, delovne stroje,
tovorna vozila, avtobuse in viličarje.
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Trgovina Agrarec, Renata Stupar s.p.
Obrežje 18, Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 45 74 190

041 365 826 / 031 328 307 / 07 49 57 271
crpic.svetnik@gmail.com / www.kmetijasvetnik.com

31

15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE 15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE

TEL: 07 / 49 57 754    GSM: 030 / 670 960

Vinska klet VALEK
Milan Valek, Koritno 14, Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07/ 49 57 504, Gsm: 051 / 387 827
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Marina Prosenik s.p.
Ulica bratov Gerjovičev 32
8257 Dobova
Tel.: 07 452 22 00
Jože: 041 722 752
Marina: 031 737 813

34

15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE 15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE

Č

E

B

E

L A R

S

T

V

O

B U D I Č

Budič Jože, Podgračeno 1, 
8261 Jesenice na Dolenjskem,
GSM:  041 784 230, 051 322 199  

Vino - Med - Jabolčni sok                   

Kmetija
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GOSTILNA STRNIŠA d.o.o.

Velika Dolina 40
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 49 57 524

Okrepčevalnica ŠPARAKL
33
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Majda Jurman s.p.
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GOSTILNA STRNIŠA d.o.o.

Velika Dolina 40
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 49 57 524

Okrepčevalnica ŠPARAKL
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BAR PRI TONČKI
Melita Glogovšek s.p.

Velika Dolina 1
8261 Jesenice na Dolenjskem

www.artisk.si    Dobova

Bizjak

Cirnik 2, 8261 Jesenice na Dol.
07 495 75 26
041 368 375
tanja.ljubo@gmail.com

V I N S K A  K L E T

LJUBO BIZJAK
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Donatorji
Ker za aktivno in uspešno delovanje društva ni dovolj zgolj letna članarina in prostovoljno delo članov, 
smo veseli slehernega donatorskega prispevka. 

Vsem donatorjem, ki so nam tudi letos priskočili na pomoč, iskrena hvala!

Društveni bilten je namenjen članom Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice za interno uporabo.

Obiščite nas tudi na spletni strani društva: https://dv-dolina-jesenice.si/

Izdalo: Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice, april 2019
Ureditev biltena in fotografije: Darja Šumlaj in Andrej Kvartuh
Naklada: 200 izvodov
Grafično oblikovanje in tisk: ARtisk Dobova



Bilten 2016

"V vinu je največ sonca.
Naj žive ljudje, ki pridelujejo vino,
kajti z njim vnesejo svetlobo sonca
v človeške duše"

2019


