Bilten društva vinogradnikov

2009

Dobro vino je dar narave,
združuje znanje
vinogradnika in vinarja,
zato naj bo človeku v korist
Spoštovani vinogradniki, prijatelji in ljubitelji cvička.

V

sak dan bolj smo vpeti z tekmo z časom in zato so še bolj pomembni dogodki, kjer
se lahko družimo in razveselimo.To je tudi tradicionalno srečanje vinogradnikov
društva Dolina-Jesenice in drugih naših gostov.
Na tem srečanju se podeljujejo priznanja za dosežke pri pridelavi dolenjskih vin posebno še cvička, ki je v zadnjih letih, tudi pod pokroviteljsvom vinogradniškega drušva
pridobil na kvaliteti tako v domačem kraju kot širše, saj so naši člani dosegli odlične
rezultate tudi drugod, posebno na znani prireditvi Cvičarija v Novem mestu. Predstavili
smo se tudi na prireditvi Brežice - moje mesto.

Naše drušvo vinogradnikov deluje že vrsto let in moramo se pohvalit, da smo v zadnjih
nekaj letih povečali članstvo, saj ste z svojim prizadevanjem in večletnim trudom naredili pomemben korak pri raspoznavnosti našega vinorodnega kraja.
Vinogradniško drušvo smo organizirali vrsto predavanj in predstavitev od prvih del v
vinogradu, do kvalitetnega kletarjenja.
Kot tradicija v vseh društvih je tudi pri nas tradicionalna vodena degustacija in ocenjevanje vin po vseh kriterijih, ki so predpisani za cviček in vsa ostala sortna vina. Pohvaliti
moramo degustatorje in komisijo, kot tudi našega gostitelja Izletniška kmetija - Svetnik
za kvalitetno opravljeno storitev in pogostitev. Rezutati ocenjevanja vin so bili pohvalni, klub temu, da se še vedno pojavljajo bolezni v vinu, saj je samo ocenjevanje vin
namenjeno temu, da se širi kultura pridelave in kletarjenja z vini.
Čestitam vsem dobitnikom odličij, ki so ponos naših krajev, da imajo dobra vina in
hkrati želim , da tudi letošnja letina bogato in dobro obrodi, da bosta delo in trud poplačana z kvalitetnim prideljkom.
Predsednik društva
Slavko Bizjak
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Zgodba o cvičkovi princesi

»Vinu je potrebno prisluhniti, saj je umetnina, ki inspirira.«

»D

olenjci mi pravijo, da sem posebnež, da Dolenjska
je moje kraljestvo, da sem mlad, iskrivega videza,
nežnega okusa in vedno imam rad veselo družbo.« Nekaj
takega bi o sebi povedal cviček. Kdo so pa cvičkove princese? Nekdo mi je rekel, da smo navihane nagajivke, da smo
to komunikativna dekleta, razgledana s področja vinogradništva in vinarstva s poudarkom na cvičku.
Zveza društev vinogradnikov Dolenjske vsako leto objavi
javni razpis za izbor cvičkove princese, na katerega me je
spomnil moj oče, če sem zainteresirana, da bi se prijavila.
Brez dolgega premišljevanja, sem se odločila, da zberem
pogum in poizkusim svojo srečo in znanje. Moram reči, da
izbor ni bil mačji kašelj, saj se nas je potegovalo pet deklet, vsa motivirana in pripravljena. Izbor je potekal javno
in vsi so lahko slišali in videli, če se ti je kje kaj zalomilo
in še vzdušje pod odrom je bilo veselo in navijaško. Ko smo dekleta za odrom čakala
na odločitev žirije, mi je srce močno razbijalo. Ko pa sem zaslišala svoje ime, takrat
je začelo razbijati še močneje. Na obraz se mi je narisal širok nasmeh in v srcu sem
začutila tisto navihanost, ki jo pripišejo cvičkovim princesam. Tako se je začela moja
princesina pot. Od takrat sem obiskala že veliko krajev po vsej Sloveniji, organizirala
sem predstavitev in degustacije cvička v Londonu, ponesla cviček na Triglav, imela
degustacije v Celovcu, kjer se šolajo sommelierji, bila na Vipavski trgatvi, na festivalu
Lent, martinovanje na Ptuju,… Ko sem prejela krono, sem začutila, da me čaka nekaj
posebnega in da je pred menoj eno izmed lepših let, ki ga ne bom nikoli pozabila. Tako
sem spoznala veliko ljudi, naredila nova prijateljstva in predvsem pridobila nova znanja
in izkušnje. Drugače sem pa čisto navadno domače dekle, ki dela doma v vinogradu,
študira in pleše.
Vinogradništvo na Dolenjskem je vedno bolj cenjeno in ljudje spoštujejo pripadnost
našemu vinu. Ponosna sem, da sem lahko del te kulture, dediščine, del sveta, kjer ima
vsak hribček vinograde, zidanice in kjer so doma veseli in prijazni ljudje. Vsem vinogradnikom želim veliko lepih in toplih dni v vinogradu, da bi bile trgatve vesele in obline,
da bi bilo grozdje zdravo in da bi vas vino družilo še mnogo let.
		
Vaša 10. cvičkova princesa
Vesna Komatar

»Dolenjc pa mora znati
svoj vinograd obdelovati.
Če tega ne bi znal,
bi cviček zaman drugje iskal.«
Ljudska
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Spoštovani člani Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice,
pridelovalci in ljubitelji žlahtne kapljice, dragi krajani!

V

esela sva bila povabila, da napiševa kako misel v vaš letošnji bilten. Ko gre za društvo, za katerim so vidni rezultati dela, je to prijetna naloga.

Vino nas spremlja skozi celo življenje: že ob rojstvu z njim nazdravimo za srečo novorojencu, z njim počastimo vse pomembne dogodke na svoji življenjski poti in ob številnih
jubilejih, celo ob zadnjem slovesu ga spijemo v spomin odhajajočemu. Delo v vinogradu
zahteva potrpežljivost, veliko znanja in ljubezni, veliko sožitja z naravo. Skrben in dober gospodar bedi nad svojim vinogradom, dokler ni pridelek v kleti. Takrat pa se začne
drugo, enako pomembno delo – kletarjenje. Kletar je tisti, ki mora zelo dobro poznati
vse številne skrivnosti, da bi postala žlahtna kapljica zares odlična.
Dušan Brejc je zapisal, da je »slovenski vinski posebnež, dolenjski nabritež, cviček
po imenu, namenjen ljudem, ki k vinu pristopajo dobrovoljno, odprtih misli in brez
posebnih predsodkov.« Ta njegova misel velja tudi za vas, naše vinogradnike, v to sva
prepričana. V delu Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice vidiva željo po znanju, skrb
za kvaliteto, odprtost, druženje. O tem pripoveduje vaš bilten, v katerem z upravičenim ponosom predstavljate rezultate svojega dela.
V imenu Krajevne skupnosti in v svojem imenu želiva vsem v društvu nadaljnjih uspehov in medalj na tekmovanjih, saj so te najtrdnejše priznanje kakovosti vina z našega
območja.
Svet KS Jesenice na Dol.
Venčeslav Kunštek in Rajka Križanac
Jesenice, 05. april 2009

Jesenice 11 a
8261 Jesenice na Dol.
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tel 07 4574650

V

erjetno je malo društev, ki v tako kratkem času svojega obstoja dajo kraju tak pečat, kot je uspelo to prav vinogradniškemu društvu«Dolina-Jesenice«.

Verjetno nihče od pobudnikov ustanovitve, ni pričakoval tak razvoj vinogradništva v
našem koncu in tako hitro. Pri tem ne gre le za dosežke, ki imajo tudi gospodarski
pomen. Delo društva je dalo rezultate tudi pri vseh malih vinogradnikih, ki se z vzgojo te plemenite rastline ukvarjajo zgolj ljubiteljsko. Nedvomno je k temu prispevala
veliko tudi zagnanost prvih članov odbora, pridobitev, kot je laboratorij, predvsem pa
razmeroma dobro obiskana izobraževanja in praktični prikazi rezi na terenu. Kraj, ki
ga društvo pokriva, je v tem času nedvomno pokazal, da ima vse naravne danosti za
kvaliteto, predvsem pa ima tudi ljudi, ki so orali ledino in se danes že lahko pohvalijo s
kvaliteto ne le na domačih tekmovanjih, ampak tudi širše. Lastnih polnitev ne manjka.
Poleg klasike pa imamo v naših vinogradih še sorte sauvignon,zweigelt,chardonnay,dore
nfelder, oba pinota, itd. Vse to bi si leta nazaj le težko zamišljali.
Kraj sam in skupnost pa seveda pričakuje, da se društvo in člani vključujejo tudi v življenje širše skupnosti, da sodelujejo na vseh prireditvah, ki jih v kraju imamo. To bo
dalo kraju še večji pečat in razpoznavnost.
Prepričan sem, da je to možno in da boste uspehov pri delu ter priznanj deležni tudi v
bodoče.
Predsednik sveta KS Velika Dolina
Marijan Žibert
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POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2008

O

bčni zbor društva je bil 08. marca 2008 na Izletniški kmetiji »Svetnik v Gaju, kjer je
bilo tudi izvoljeno novo vodstvo društva.
Predsednk:
Slavko Bizjak
Podpredsednik: Mihael Kvartuh
Blagajnik:
Marko Valek
Tajnica:
Mira Budič
Člani Upravnega odbora društva so: Božo Bajs, Slavko Bizjak, Ljubo Bizjak, Jože
Budič, Matjaž Črpič, Darko Frigelj, Milan Krmpotič, Miha Kvartuh, Izidor Požgaj, Miha
Škrlec, Marko Valek, Milan Valek, Branko Vogrin in Ivan Zevnik.
Člani Nadzornega odbora so: Bogovčič Toni, Bukovinski Boris, Kustrin Denis, Vogrin
Alojz, Zobarič Miro.
Člani častnega razsodišča so: Burja Dušan, Prah Miha, Strniša Franc.

P
V

odelitev diplom in priznanj je bilo 20. marca 2008 v Gaju pri Svetniki.
Predavatelj je bil g. Roman Baškovč.

mesecu maju smo za vse člane izdali člansko izkaznico s katero smo bolj prepoznavni, hkrati pa tudi služi, da z njo lahko uveljavljate popuste v kmetijskih trgovinah
Cerjak Bukošek, INO Krška vas in TMS Brežice.

S

odelovali smo na 36. tednu cvička v Novem mestu, kjer sta društvo vse tri dni od 29.
maja do 1. junija zastopala Milan Valek in Miha Kvartuh.
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Rezultati ocenjevanja 36. tedna cvička v Novem mestu so naslednji:
Priimek in ime
Družina Bizjak
Družina Bizjak
Schurtenberger Berta
Družina Bizjak
Družina Semenič
Bizjak Janez
Kvartuh Martin
Valek Milan
Barkovič Marija
Deržič Franc
Barkovič Marija
Družina Bizjak
Črpič Ivan
Zofič Janez
Kvartuh Mihael
Družina Semenič
Družina Zofič
Zevnik Ivan
Kvartuh Martin
Bizjak Janez
Družina Zofič
Valek Milan
Družina Semenič
Kvartuh Mihael
Družina Semenič

Naslov
Cirnik 2
Cirnik 2
Ponikve 21 d
Cirnik 2
Koritno 23
Cirnik 4c
Koritno 9a
Koritno 14
Brezje 1a
Laze 10
Brezje 1a
Cirnik 2
Gaj 1
Cirnik 24c
Koritno 12
Koritno 23
Cirnik 12
Laze 6
Koritno 9a
Cirnik 4c
Cirnik 12
Koritno 14
Koritno 23
Koritno 12
Koritno 23

Vzorec
Kerner
Chardonay
M. F. Bar. 06
Laški rizling
Laški rizling
Laški rizling
Modra frankinja
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Cviček
Dolenjsko belo
Modra frankinja
Modra frankinja
Modra frankinja
Žametna črnina

Ocena
18,07
18,10
17,73
16,70
16,40
16,33
17,50
15,73
15,63
15,63
15,60
15,60
15,60
15,47
15,43
15,43
15,43
15,40
15,37
15,33
15,97
17,17
16,47
16,40
15,40

Odličje
VZM
ZM
ZM
SM
SM
SM
SM
SM
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
ZHV
ZHV
ZHV

7.

junija smo organizirali izlet na Primorsko. Najprej smo se ustavili na
vinogradniško - turistični kmetiji SAKSIDA
– okolica Dornberga, to je Vipavski okoliš,
kjer smo poskusili kar nekaj vin in imeli
prigrizek.

Kosilo smo imeli blizu vinarstva Ščurek na
turistični kmetiji TOROŠ.

Potem smo nadaljevali pot proti Brkinim in
se ustavili v vinski kleti ŠČUREK, kjer smo
imeli pokušino vin in briških češenj, videli
številne sode, kjer zorijo barrque.
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Od tam nas je pot vodila še v Kraški okoliš,
kjer smo se ustavili na vinogradniški kmetiji ŠTOKA, kjer smo prav tako videli zelo
lepo klet, pokušali njihova vina in domači
prigrizek ter s tem zaključili strokovni del
izleta, od koder nas je pot vodila nazaj
proti domu.

žice, odstranjevanje zalistnikov in vršičkanje.

20.

junija smo sodelovali z degustacijo ob krajevnem prazniku na
Veliki Dolini, kjer smo na slavnostni seji
prejeli priznanje za sodelovanje.

V

mesecu juniju smo naročili majice z
našim znakom za vinogradnike, ki so
imele ceno 10€, naročili in dobili smo tudi
društveni pano za sodelovanje na različnih
prireditvah.

V

19.

junija 2008 smo organizirali predavanje na temo »Zelena dela v
vinogradu«, kjer je bil predavatelj g. Maljevič Jože iz KGZ Novo mesto. Prikaz del
je bil v vinogradu g. Prah Mihata na Koritnem. Predavanje je bilo kvalitetno, kar
se je odražalo tudi z udeležbo vinogradnikov na samem mestu predavanja v vinogradu. Trta rabi nego skozi celo leto, kot
je dejal g. Maljevič in na kratko povedal in
pokazal dela kot so: pletev, odstranjevanje grozdičev, prikrajševanje mladik, povezovanje mladja in spravilo mladik med

nedeljo 22. junija 2008 je društvo vinogradnikov skupaj z TD Jesenice na
Dolenjskem sodelovalo na prireditvi Brežice moje mesto, ki je potekalo po glavni ulici mesta v Brežicah. Tudi tukaj so se
odzvali naši vinogradniki k sodelovanju in
predstavitvi našega društva.

-7-

V

Gornji Radgoni vsako leto poteka državno ocenjevanje vin in tako so tudi naši
vinogradniki sodelovali in dosegli naslednje rezultate:

Rezultati iz Gornje Radgone:
Bizjak Janez

Cirnik 2

Cviček PTP

Srebrna medalja z listino

Bizjak Janez

Cirnik 2

Kerner

Bronasta medalja z listino

Bizjak Janez

Cirnik 2

Chardonay

Bronasta medalja z listino

Barkovič Stanislav

Brezje

Cviček PTP

Bronasta medalja z listino

V

nedeljo 17. avgusta je naše društvo
sodelovalo na vaških igrah » Kranjski
Janez«, ki so bile na Izletniški kmetiji
»Svetnik » v Gaju. Imeli smo svojo stojnico
na kateri so lahko obiskovalci in sodelujoči
degustirali vina naših vinogradnikov

O

d 1. – 3. septembra je naše društvo
organiziralo tečaj za uporabnike fitoformacevtskih sredstev (FFS), ki se ga je
udeležilo veliko slušateljev, kajti brez tečaja FFS, sredstev ni mogoče kupiti. Uporabljamo jih pa danes več ali manj vsi od
vrtičkarjev do večjih pridelovalcev kmetijske proizvodnje.

temo »Priprava na trgatev« , predavatelja
g. Hudoklin Samota iz KGZ Novo mesto.
Predavanja se je udeležilo okoli 40 vinogradnikov.
Trgatev grozdja je za vinogradnika težko
pričakovano in ponavadi svečano dejanje
na katerega povabimo svoje prijatelje,
znance in sorodnike. Trud, ki ga vlagamo v
vzgojo in razvoj vinske trte čez leto, je ob
ugodnih vremeskih okoliščinah in z malo
sreče, bogato poplačan. Trta se bohoti z
zrelim grozdjem, ki ga je potrebno skrbno
pobrati in predelati. Če nam čez čas uspe
pridelati še dobro vino, je veselje toliko
večje.

8

. novembra 2008 v soboto smo imeli
kostanjev piknik z krstom mošta. Udeleženci piknika, smo pekli kostanj, se družili in na koncu dočakali pravi krst mošta,
kot je za Martinovo tudi običaj pri vinogradnikih. To prireditev bi v prihodnje želeli
imeti, kot tradicionalno »Martinovanje s
krstom mošta«. Udeležba ni bila velika,
zato bi želeli, da bi s to prireditvijo v prihodnje zvabili čim več prijateljev dobre
kapljice naših vinogradnikov!

V

torek 9. septembra 2008 smo v OŠ Velika Dolina organizirali predavanje na
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Tudi blagajniško poslovanje je potekalo
transparentno in vestno.
Viri financiranja so članarina, nekaj sredstev pa smo pridobili tudi preko razpisov
Občine Brežice, manjši del sredstev pa
je bilo pridobljenih s strani sponzorjev
in donatorjev. Sredstva, ki so nam bila na
razpolago smo porabili predvsem za obveščanje članov, strokovna predavanja, nakup panoja, predpasnikov, soudeležbo pri
strokovni ekskurziji.
Tako smo prikazali, kaj se je dogajalo v
letu 2008.

Hvala vsem, ki ste sodelovali,
da smo uspešno izpolnili plan,
ki smo si ga zadali!

PLAN DELA ZA LETO 2009

S

mo sprejeli na občnem zboru 23. januarja 2009 pri Svetniki v Gaju in je naslednji:
28. januar 2009 predavanje na temo »Smernice dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino« Predavatelj g. Samo Hudoklin.
Predavanje je namenjeno predvsem vinarjem, ki bi želeli učinkovit in najcenejši način
vzpostavitve obvladovanja tehnološke higiene pri pridelavi vina. To pa ne pomeni, da
bo potrebno povečati obseg vodenja evidenc, ampak se mora voditi na osnovi Pravilnika
o kletarski evidenci. Tako pač zahteva EU, ker spada vino v področje živil.
Prikaz »Zimska rez v vinogradu« g. Jože Maljevič
Prikaz je bil v vinogradu g. Milana Valek na Koritnem 4. februarja 2009. Rez ni le zareza
v les z večjo ali manjšo ostrino, rez je živa usodna vez dveh duš, dveh teles v skupno
dvojino, rez je globoka vez vinogradnika s trto, z njo je vse možno in vse odprto v petje
in pitje, v zgolj količino ali v pobožno sožitje z žlahtnino, saj kakor kdo reže, tako se
mu streže, je napisal Tone Pavček.
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Pobiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin 22. februar 2009
Za eden vzorec vina, sta se pobrala 2 litra. Cena je bila 10 € po vzorcu.
Komisije na terenu so bile naslednje:
1.
KORITNO, LAZE					
2.
CIRNIK, GAJ, RIBNICA
Preds.: Kvartuh Miha					Preds.: Budič Jože
Deržič Franc						
Bizjak Ljubo
Zobarič Miro						
Krmpotič Milan
3.
MALA DOLINA, RAJEC VELIKA DOLINA		
4.
NOVA VAS, OBREŽJE
Preds.: Vogrin Branko					Preds.: Škofljanc Miro
Kustrin Denis						
Drmaž David
Zevnik Ivan						
Suban Mitja
5.
JESENICE					
Preds.: Frigelj Darko					
Valek Milan						
Kvartuh Martin						
6.
PONIKVE, BREZJE
Preds.: Bajs Božo
Novosel Ivan
Bogovčič Toni
7.
BREŽICE, DOBOVA IN OSTALI
Preds.: Vogrin Alojz
Frigelj Ivan
Sečen Ivan
• 24. februarja je bilo društveno ocenjevanje vin pri Svetniki v Gaju.
• 16. marca je bilo Predavanje »Napake v vinu« predavatelj g. Adi Brod.

• Sodelovanje na hišnem sejmu INO v Krški vasi
Naši vinogradniki so v soboto 4. aprila sodelovali na hišnem sejmu INO v Krški vasi
• Podelitev diplom in priznanj
• Sodelovanje na Cvičkariji in kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni
• Planiran izlet po vinski cesti od Maribora do Radgone in v Italijo
• Organiziranje pohoda »Od hrama do hrama«
• Krst mošta in kostanjev piknik
• Zimski tečaji (obnovitveni FFS, Kletarjenje,..)
• Sodelovanje na prireditvah doma in širše
• Sodelovanje z drugimi društvi in mediji

Del plana, ki smo si ga zadali smo že izpolnili, ostalo pa bomo
z vašo pomočjo še izpeljali.
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POROČILO O DRUŠTVENEM OCENJEVANJU VIN
LETNIKA 2008

P

obranih je bilo 146 vzorcev vin. Komisiji sta bili dve v sestavi:

Komisija je ocenjevala samo vino cviček
Predsednik: Roman Šepetavc
Član: 		
Roman Baškovč
Član: 		
Jože Pečelin
Član: 		
Marko Valek
Član: 		
Miha Kvartuh
Komisija je ocenjevala ostala vina:
Predsednik: Samo Hudoklin
Članica:
Milena Rožman
Član: 		
Ljubo Bizjak
Član: 		
Adi Brod
Član: 		
Branko Bosina

Mnenja članov komisij so bila različna.
Vina so bila izločena predvsem zaradi napak kot so boekser, cik oksidacija in previsok SO2.
Skupni rezultati so naslednji:
VZOREC
ŠT.
CVIČEK
76
ŽAMETNA ČRNINA
1
DOLENJSKO RDEČE
4
ZWEIGELT
1
MODRA FRANKINJA
13
MODRA FRANK. 07
1
MOD. FRANK. BARIK
2
ROZE
1
SKUPAJ RDEČA
99
DOLENJSKO BELO
29
LAŠKI RIZLING
6
LAŠK. RIZL. POLSUH.
1
LAŠK. RIZL. POLSLA.
1
SAUVIGNON
2
CHARDONAY
2
SIVI PINOT
1
KERNER
1
RUMENI MUŠKAT
2
LAŠ. RIZ. JAG. IZBOR
1
SKUPAJ BELA
47
VSEH VZORCEV
146

IZLOČENIH
23

4

27
14
2
1
1
1

Za vsako vino je bila končna ocena izračunana kot srednja vrednost treh, ker sta
bili najnižja in najvišja dodeljena ocena
izvzeti iz izračuna.
Ostali, ki so sodelovali pri ocenjevanju so
bili: Valek Milan, Frigelj Darko, Zevnik
Ivan, Kvartuh Martin, Budič Jože, Krmpotič Milan, Vogrin Branko, Črpič Matjaž, Rožman Simona in Budič Mira.

1
1
21
48
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Mnenja degustatorjev!
Predsednik I. komisije – Roman Šepetavc
Degustacija vin 24.2.2009 – Društvo vinogradnikov ''Dolina-Jesenice''
Za nami je odgovorno in prijetno delo ocenjevanje vin v Društvu vinogradnikov ''DolinaJesenice'', da bi ga komisiji čim bolje opravili, pa so se v društvu nadvse potrudili in
strokovno ter profesionalno izvedli degustacijo letošnjih vin.
Kakovost dolenjskega vina je že dolgo na zavidljivi ravni in cviček, ki ima zaradi svojega porekla priznano kakovost je še vedno eno najbolj popularnih vin v Sloveniji. Da se
doseže takšno priznanje je potrebno skupno delovanje naravnih dejavnikov in znanje
človeka- dolenjskega vinogradnika in vinarja.
Komisija kateri sem predsedoval 24.2.2009 je senzorično ocenila 75 vzorcev cvička.
Začetek degustacije je bil nadvse optimističen. Cvički so izražali svežino, razgibanost
ter iskrivost. Vina so bila harmonična, sadnega okusa in zelo pitna. V nadaljevanju degustacije se je pojavljalo vse več kletarskih napak pa tudi bolezni vina. Prevladovale
so različne stopnje oksidacije, H2S, pa tudi ocetni cik. Zaradi zgoraj naštetih napak
in bolezni je komisija izločila 21 vzorcev vin, kar predstavlja 28% vseh ocenjenih vin.
Res je večina zaznanih kletarskih napak dokaj lahko popravljiva, nekatere večje in že
zastarane pa zahtevajo več enološkega znanja, zato priporočam pomoč strokovnih inštitucij. Omemba napak nima namena, da le kritiziramo in iščemo pomanjkljivosti v vinih
temveč, da se zavedamo da k nam prihaja skozi velika vrata razviti vinski trg in z njim
vse večja konkurenca, zato je časa za prilagoditev in popravo napak zelo malo.
Na koncu se vam iskreno zahvaljujem za izkazano zaupanje ter vam želim še veliko
uspeha pri pridelavi in trženju prijetno svežih in lahkotnih vin. Iskrene čestitke!
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Predsednik II. Komisije – Samo Hudoklin
OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2008
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE
V torek, 24.02.2009 je v prostorih kmečkega turizma Črpič - Svetnik v Gaju potekalo
ocenjevanje vin Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice. Petčlanska komisija v sestavi
Milena Rožman, Ljubo Bizjak, Branko Bosina, Adi Brod in Samo Hudoklin, katere vodenje
mi je bilo zaupano, je ocenjevala rdeča vina (razen cvičkov) ter bela vina.
Za vinski letnik 2008 lahko rečemo, da je bil po »potencialu« slabši od letnika 2007
(slabša dozorelost grozdja, nižja vsebnost sladkorja v grozdju, višje kisline, nižje pH
vrednosti, slabše zdravstveno stanje grozdja, toča, …). Vse to se je odražalo tudi na
vinih, ki jih je ocenjevala naša komisija. Pri večini vin me je zmotila visoka kislina, ki
ruši harmonijo, pri rdečih pa še poudarja trpkost. Nasploh je bila ta neharmoničnost
izražena pri rdečih vinih, zlasti pri modrih frankinjah. Poleg tega pa so to vina, ki za
svoj razvoj potrebujejo čas. Kljub temu pa so nekateri kletarji že pravi mojstri in so
donegovali lepa, polna vina z uglajeno kislino, tudi lepo obarvana. Na drugi strani so
bili nekateri vinogradniki oz. vinarji manj uspešni, kar se je odrazilo tudi na prisotnih
napakah in boleznih vina. Med napakami je bil na prvem mestu boekser, ki je vsesplošni
problem tudi letnika 2008, precej pa je bilo tudi zaprtih vin z rahlim boekserjem. Tukaj
bi priporočil čimprejšnji zračni pretok. Še vedno je problematična (ne)uporaba žvepla
v tehnologiji pridelave rdečega vina, saj je bilo kar nekaj vin oksidiranih, pri nekaterih
od teh je bilo čutiti tudi povišane hlapne kisline.
Pri belih vinih je bilo nekaj lepo obarvanih, sadnih in svežih, veliko (42%) pa je bilo
belih vin s prisotno napako (boekser, oksidacija, previsoka vsebnost prostega žvepla),
zato naj na koncu ne bo odveč opozorilo, da je ob kletarjenju vina potrebna večja mera
pazljivosti, posluževanje strokovnih oseb in laboratorijev.
V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja,
organizatorju pa se ob tej priložnosti zahvaljujem za vabilo in za zaupanje.
Član I. komisije - Roman Baškovč
Letošnji cvički so bili zelo dobri in kvalitetni. Zato je bilo polovico manj izločenih, kot
prejšnje leto, za kar je potrebno pohvaliti delo vinogradnikov. Napake so bile večinoma bekser in oksidacija. Te napake bi se dalo odpraviti s pretokom vina in primernim žveplanjem. Vsem vinogradnikom priporočam v bodoče, da med sabo čim večkrat
pokušajo vina in poskušajo na tak način odkriti napake, če se pojavijo ter jih potem
pravočasno odpraviti in tako bo dosežen na prihodnjem ocenjevanju še boljši rezultat.
Ocenjevanje je bilo odlično organizirano. Vsem vinogradnikom želim veliko uspeha in
dobrih ocen za njihovo delo v vinogradu in kleti.
Član II. Komisije – Branko Bosina
Spoštovani vinogradniki
Zahvaljujem se organizatorjem za izkazano zaupanje in na odlično organiziranem ocenjevanju vina Društva Dolina-Jesenice.
Sodeloval sem v komisiji, ki je ocenjevala Dolenjska rdeča in bela vina, frankinje ter
različna sortna bela vina. Ker je bil pridelek grozdja letnik 2008 nekoliko slabši kot

- 13 -

2006 in 2007 je bilo tudi v ocenjevanju za pričakovati nekoliko slabše rezultate tudi pri
ocenjevanju, vendar kljub vsemu nisem pričakoval tako neharmonična vina in toliko
izločitev zaradi standardnih napak oksidacije, bekserja in cika, kar pomeni, da je za
nekatere vinogradnike potrebno še izobraževanja na področju kletarstva in več druženja z drugimi člani društva v njihovih kleteh in več« preverjanja« lastnega pridelka v
družbi s prijatelji.
Da se kljub slabšemu letniku, da pridelati dobra vina pa so dokazali nekateri pridelovalci vina katerih vzorci so odstopali od povprečja. Pri tem bi izpostavil vzorce MF
85,93,95,96,97 , ki so odstopali od povprečja po sadnosti vendar bo potrebno za dosego
optimalnega razmerja med tanini in kislino še spodbuditi po končani alkoholni fermentaciji tudi jabolčno mlečnokislinsko fermentacijo in te »dobre frankinje bodo takrat
postale »odlične« .
Od belih vin bi izpostavil sledeče vzorce, ki so naredili zelo dober vtis name s svojim
harmoničnim okusom in dobrim kletarjenjem :102,109,129,131,133,139,144.
Na žalost moram priznati, da bi ta vina verjetno dobila še dosti boljše ocene, če ne bi
bilo vmes serij dveh ali treh vzorcev, ki so bili izločeni.
Da laški rizling zmore doseči tudi vrhunec je dokazal vzorec 144, ki je bil dan kot predzadnji vzorec in me je navdušil tako, da sem ga ocenil z vrhunsko oceno.
Star francoski pregovor pravi, da je vino ujeto sonce v steklenici in zato zaključujem
z iskreno željo vsem udeleženim vinogradnikom, da v vinogradniškem letu, ki se že
začenja z rezjo v vinogradu,ujamejo čim več tega sonca.
Članica II. Komisije - Milena Rožman
O OCENJEVANJU VIN NA VELIKI DOLINI
Na društvenem ocenjevanju vin 24. 02. 2009 sem sodelovala v komisiji, ki je ocenjevala ostala vina, ne-cviček. V oceno smo dobili 69 vzorcev, od tega
4 vzorce dol. rdeče
po 1 rose, žametovko in zweigelt
16 modrih frankinj (od tega 2 barikirani),
29 dolenjskih belih in
17 belih sortnih vin
Pri rdečih vinih so bili izločeni 4 vzorci, kar predstavlja komaj 17% vzorcev. Vzrok
izločitve je klasična napaka: oksidacija, kar pomeni premalo oz. prepozno žveplanje.
Vzorci dol. rdečega so bili povprečni predstavniki; lahki, gladki z dokaj izraženo kislino.
Frankinje letnika 2008 so še precej surove, s poudarjenimi tanini in kislino. Dve frankinji sta bili barikirani, obe letnik 2007, prvi je malo zmanjkalo do vrhunske ocene.
Pri belih vinih pa je situacija bolj resna. Izločenih je bila skoraj polovica vzorcev →
47,8 % . Glavni vzrok je bil bekser, ne toliko klasični vonj po gnilih jajcih, pač pa višje
razvojne stopnje , kot so merkaptani in drugi ''zažgani'' vonji. Potrebno je res dnevno
spremljanje in pokušanje mladega vina.
Od predikatov je bil en vzorec, LR jagodni izbor, ki je zasluženo prejel vrhunsko oceno.
Polovica dolenjskih belih vin je dosegla kakovostni razred, pri nekaterih sortnih vinih
je bilo zaznati povečano rabo enoloških sredstev in posledično vina brez sortnih karakteristik.
Na koncu izrekam pohvalo organizatorjem in gostitelju za lepo izpeljano ocenjevanje,
vsem vinogradnikom pa veliko uspeha pri kletarjenju in trženju letnika 2008.
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Član II. Komisije – Adi Brod
Naša komisija je ocenila 70 vin, dolenjsko rdeče, žametna črnina, zweigelt, modra frankinja, dolenjsko belo, laški rizling, sauvignon, chardonnay, sivi pinot, kerner, rumeni
muškat.
Z doseženo kakovostjo vina v letošnjem letniku ne smemo biti zadovoljni, saj bi lahko
bila kvaliteta pri nekaterih vinih boljša. Izločenih je bilo kar nekaj vin zaradi bekserja, oksidacije. Pri nekaterih vinih sem opazil tudi pomanjkljivosti zaradi izstopajoče
kisline, ki je negativno vplivala na harmonijo vina. Pri nekaterih vinih je bila prisotna
grenkoba.
Razmerje kakovosti vin pri letošnjih vzorcev je odraz vremenskih razmer in prizadevanje vinogradnikov in kletarjev. Nekateri so izkoristili bogato ponudbo narave in pridelali
odlična vina. Kar nekaj vin je doseglo kakovostni razred, pohvalil pa bi suhi jagodni izbor, ki je dosegel vrhunsko oceno, kar dokazuje, da v tem delu dolenjske lahko kletar s
pomočjo narave in s primernim tehnološkim procesom pridela vina najvišje kakovostne
stopnje.
Vsem vinogradnikom čestitam za dosežena odličja in jim želim še naprej uspešno kletarjenje. Čestitam organizatorju za odlično opravljeno ocenjevanje in se vam z željo k
odličnosti v novi vinogradniški sezoni 2009 zahvaljujem za povabilo in zaupanje.
Član II. Komisije - Ljubo Bizjak     
                     
Bil sem član komisije, ki je ocenjevala široko paleto belih in rdečih vin. Imeli smo zelo
lepo žametno črnino, prav tako pa smo poizkusili kar nekaj dolenjskih rdečih vin z zelo
lepo cvetlico. Modre frankinje so bile za nianso svetlejše barve, , vendar jih je bilo
nekaj lepo gladkih, s tipičnim razpoznavnim tonom. Razočaran pa sem bil pri mešanih
belih vinih, kajti teh je bilo veliko izločenih zaradi boekserja in oksidacije, v dosti primerov pa je bil vzrok za izločitev tudi prežveplanje. Zelo lep je bil tudi laški rizling z
izrazito sadno noto. Ostala sortna vina pa so bila povprečna.
Vsem vinogradnikom čestitam za prejeta odličja in jim želim uspešno kletarjenje še
naprej. Zahvala pa gre tudi organizatorjem za lepo izpeljano pokušino vina.
Član I. komisije – Marko Valek
Spoštovani vinogradniki in vinogradnice!
Dne 24.02.2009 sem bil na povabilo Društva Dolina-Jesenice član komisije za ocenjevanje cvička, ki je potekal na izletniški kmetiji Črpič na Gaju.
V komisiji smo ocenili 76 vzorcev cvička. V prvi tretjini ocenjevanja sem bil zelo presenečen nad vzorci, ki so bili zelo polni in harmonični ter brez napak. Po prvi tretjini pa
je bilo nekoliko drugače; začeli so se zopet stari problemi kot so boekser, oksidacija in
cik. Zaradi tet treh bolezni smo izločili kar 30% vzorcev cvička.
Boekser in rahla oksidacija se z enološkimi sredstvi da odstraniti, pri ciku pa žal ni pomoči.
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Na splošno lahko rečem, da je bil letnik 2008 dokaj dober, čeprav smo imeli nekoliko
vremenskih težav, ki smo jih v kleti nato morali prilagoditi.
Zato Vam polagam na srce, da ni vse zdravo in lepo grozdje, temveč moramo imeti večjo mero pazljivosti, obisk laboratorijev, tečajev in na koncu posveti s strokovno osebo.
V svojem imenu Čestitam vsem vinogradnikom in vinogradnicam za dosežena odličja, z
željo da sprejmejo dobro oceno kot spodbudo, da so na pravi poti.
Na koncu bi se rad zahvalil Društvu za povabilo, ter izletniški kmetiji Črpič za pogostitev.

Član I. komisije – Mihael Kvartuh
Imel sem to čast, da sem sodeloval v komisiji, ki je letos ocenjevala cvičke. Na začetku
sem zaprosil člane naj ne bodo prestrogi, saj gre za lokalno tekmovanje in da naj pri
vzorcu navedejo pripombe, da bo kletar vedel kakšno napako ima vino in jo bo lahko odpravil. Del vzorcev je bil odličen, ostali pa so bili povprečni oz. podpovprečni. Veliko je
bilo oksidacije in boekserja. Redka vina pa so bila naravnost čudovita, ta bi si zaslužila
še višje ocene. Vina morajo priti na oceno uglajena, primerno žveplana in brez napak.
Glede na predložene vzorce predlagam več druženja po kleteh in dobronamerne kritike
ter večji obisk predavanj, ki jih organizira društvo. Najlepše se zahvaljujem članom komisij za njihovo uvidevnost pri ocenjevanju. Hvala tudi kmetiji Črpič za gostoljubnost.
Čim več se družite tako doma kot tudi v društvu, pa dober letnik 2009!

P

ravilnik o podeljevanju odličij za cviček in ostala vina

I. Mirna vina normalne trgatve, zvrsti in sorte razen cvička, ne glede na barvo:
pisno priznanje - za vina z oceno od 15,50 – 16,00 točk,
srebrna medalja z diplomo – za vina z oceno 16,01 – 17,00 točk,
zlata medalja z diplomo – za vina za oceno 17,01 – 18,00 točk,
velika zlata medalja z diplomo – za vina z oceno nad 18,01 točke.
II. Mirna vina posebne kakovosti, peneča vina, arhivska, posebna vina; zvrsti in sorte, ne glede na barvo:
pisno priznanje – z vina z oceno od 16,00 – 17,00 točk,
srebrna medalja z diplomo – za vina z oceno 17,01 – 18,00 točk,
zlata medalja z diplomo – za vina z oceno od 18,01 – 18,50 točk,
velika zlata medalja z diplomo – za vina z oceno nad 18,51 točke.
III. Cviček:
pisno priznanje – z vina z oceno od 15,00 – 15,50 točk,
srebrna medalja z diplomo – za vina z oceno 15,51 – 15,80 točk,
zlata medalja z diplomo – za vina z oceno od 15,81 –16,00 točk,
velika zlata medalja z diplomo – za vina z oceno nad 16,01 točk.
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Rezultati društvenega ocenjevanja vin
letnika 2008 po posameznikih
CVIČEK
Št.Vz.
8
12
38
3
9
13
10
14
32
36
22
11
70
44
45
37
4
75
20
23
51
72
1
71
73
54
16
74
49
57
15
2
7
17
28
21
68
50
56
48
43
29

Priimek in ime
Družina Semenič
Valek Milan
Barkovič Stnislav
Družina Črpič
Kvartuh Mihael
Valek Milan
Škofljanc Miro
Valek Milan
Vogrin Alojz
Barkovič Marija
Prah Mihael
Škofljanc Miro
Družina Bizjak
Kos Martin
Strniša Franc
Barkovič Stanislav
Črpič Mitja
Novosel Ivan
Zevnik Ivan
Zevnik Ivan
Bogovčič Anton
Družina Bizjak
Frigelj Darko
Vogrin Drago
Barkovič Anton
Bizjak Slavko
Kvartuh Andrej
Kos Terezija
Zofič Ivan
Črpič Marija
Kvartuh Martin
Balja Štefan
Družina Semenič
Kvartuh Mihael
Kustrin Denis
Prah Mihael
Suban Mitja
Družina Črpič
Bizjak Janez
Črpič Mitja
Družina Zofič
Kustrin Denis

Naslov
Koritno 23
Koritno 14
Brezje 1 a
Gaj 1
Koritno 12
Koritno 14
Koritno 20
Koritno 14
Jesenice 14
Brezje 1a
Koritno 16
Koritno 20
Cirnik 2
Jesenice 12
Jesenice 7c
Brezje 1a
Cirnik 24c
Brezje 1 b
Laze 6
Laze 6
Laze 12
Cirnik 2
Jesenice 22
Sela 45 a
Vel.Dolina 34
Jesenice 8a
Brežice
Dragomer
Cirnik 24c
M. Dolina 15
Koritno 9a
Loče 25
Koritno 23
Koritno 12
V.Dolina 13a
Koritno 16
Obrežje 12
Gaj 1
Cirnik 4 c
Cirnik 24 c
Cirnik 12
V. Dolina 13a
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Ocena
16,00
15,96
15,86
15,86
15,86
15,86
15,76
15,76
15,76
15,73
15,73
15,73
15,66
15,66
15,66
15,63
15,60
15,60
15,60
15,60
15,56
15,56
15,56
15,56
15,53
15,53
15,53
15,50
15,50
15,46
15,43
15,36
15,36
15,40
15,40
15,40
15,36
15,26
15,23
15,23
15,16
15,03

Diploma
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

DOLENJSKO RDEČE
Št.Vz.
80
77
79
78
145
6
53
55
19
27
5
62
39
18
42
25

Priimek in ime
Družina Semenič
Petrič Matej
Drmaž David
Klarič Josip
Lončarič Dušan
Ajster Franc
Komočar Jože
Strajner Igor
Deržič Franc
Bajs Jože
Bašič Branko
Katič Srečko
Zofič Franc
Bašič Aleš
Krmpotič Milan
Škrlec Miha

Naslov
Koritno 23
M.Dolina 8
Nova vas 48
Obrežje 19
V.Dolina 31
Koritno 3
Sobenja vas 10
Loka
Laze 10
Ponikve 9
Koritno 15
Loče 26
Cirnik 24 b
Koritno 11
Loče 54 a
V.Dolina 4 a

Ocena
15,80
15,76
15,53
15,36
14,93
14,83
14,83
14,73
14,66
14,60
14,60
14,56
14,50
14,46
14,46
14,46

Diploma
PP
PP
PP
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV
ZHV

Naslov
Gaj 9

Ocena
15,93

Diploma
PP

Priimek in ime
Grubič Franc

Naslov
Jesenice 37 c

Ocena
16,63

Diploma
SM

Priimek in ime
Martinjak Zvonimir

Naslov
Obrežje 56

Ocena
16,13

Diploma
SM

Naslov
Gaj 9
Koritno 12
Nova vas 56
Koritno 14
Laze 6
Gaj 1
Koritno 20
Koritno 17a
Podgračeno 1

Ocena
17,83
17,53
17,43
17,36
17,33
17,23
17,20
17,13
16,30

Diploma
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
SM

ŽAMETNA ČRNINA
Št.Vz.
76

Priimek in ime
Hostnik Martin

ZWEIGELT
Št.Vz.
82
ROZE
Št.Vz.
81

MODRA FRANKINJA
Št.Vz.
95
94
85
93
87
89
92
91
83

Priimek in ime
Hostnik Martin
Kvartuh Mihael
Žokalj Sandi
Valek Milan
Zevnik Ivan
Družina Črpič
Škofljanc Miro
Bukovinski Boris
Budič Jože
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MODRA FRANKINJA 2007
Št.Vz.
96

Priimek in ime
Valek Milan

Naslov
Koritno 14

Ocena
17,56

Diploma
ZM

Naslov
Ponikve 21 d
Koritno 14

Ocena
17,80
17,60

Diploma
ZM
ZM

Naslov
Koritno 20
Gaj 1
V. Obrež 11
Jesenice 22
Obrežje 18 a
Jesenice 25
Loče 26
Brezje 14
Obrežje 33
Laze 8
V. Dolina 35
Obrežje 19
Ribnica 6
Cirnik 12
Nova vas 56

Ocena
16,80
16,70
16,30
16,26
16,23
16,20
16,16
16,13
16,06
16,03
15,93
15,86
15,73
15,30
15,23

Diploma
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
PP
PP
PP
ZHV
ZHV

Naslov
Cirnik 4c
Koritno 14
Cirnik 2
Koritno 12

Ocena
17,20
17,06
16,96
16,63

Diploma
ZM
ZM
SM
SM

Naslov
Jesenice 25

Ocena
16,40

Diploma
SM

MODRA FRANKINJA »BARRIQUE« 2007
Št.Vz.
97
98

Priimek in ime
Schurtenberger Berta
Valek Milan

DOLENJSKO BELO
Št.Vz.
109
102
122
116
99
127
112
120
107
124
118
104
101
121
106

Priimek in ime
Škofljanc Miro
Družina Črpič
Frigelj Ivan
Frigelj Darko
Jurički Branko
Zobarič Miro
Katič Srečko
Bajs Božo
Pangrčič Ciril
Grad Bojan
Vogrin Branko
Klarič Josip
Glogovšek Jernej
Družina Zofič
Žokalj Sandi

LAŠKI RIZLING
Št.Vz.
133
131
129
132

Priimek in ime
Bizjak Janez
Valek Milan
Družina Bizjak
Kvartuh Mihael

SAUVIGNON
Št.Vz.
137

Priimek in ime
Zobarič Miro
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CHARDONAY
Št.Vz. Priimek in ime
139
Kvartuh Mihael
138
Grubič Franc

Naslov
Koritno 12
Jesenice 37 c

Ocena
17,60
16,53

Diploma
ZM
SM

Naslov
Koritno 14

Ocena
17,16

Diploma
ZM

Naslov
Koritno 11

Ocena
17,10

Diploma
ZM

LAŠKI RIZLING JAGODNI IZBOR 2007
Št.Vz. Priimek in ime
Naslov
144
Valek Milan
Koritno 14

Ocena
18,13

Diploma
VZM

SIVI PINOT POLSLADKO
Št.Vz. Priimek in ime
140
Valek Milan
RUMENI MUŠKAT
Št.Vz. Priimek in ime
142
Bašič Aleš

Legenda:
VZM - Velika Zlata medalja		
ZM - Zlata medalja
SM - Srebrna medalja			
PP - Pisno priznanje
ZHV - Zahvala za sodelovanje
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Enodnevni izlet našega društva po Štajerski
in del Avstrijske vinske ceste

V

soboto 18. aprila 2009 smo se odpeljali, da si ogledamo kaj delajo in kako delajo
vinogradniki tudi drugod po Sloveniji in širše.

Tako smo se najprej ustavili v Slovenski Bistrici v restavraciji Potočnica, ker je bil že
čas za prvi postanek in jutranjo kavico.
Pot nas je naprej vodila do Maribora, kjer
smo si na Lentu pogledali najstarejšo vinsko trto, staro več kot 400 let in del tega
starega mestnega jedra ob reki Dravi.

Čas je bil za kosilo, zato smo se odpravili,
preko Šentilja na Avstrijsko stran v kraj
Spielfeld na turistično kmetijo Holler,
kjer obdelujejo okoli 18 ha vinogradov.

Potem smo se odpeljali še na drugi konec
mesta na Pobrežje, kjer sta nas v hiši kave
in čajev Italcrem, že čakala rogljiček in
kava ali čaj.
Kave je bilo dovolj zato smo se odpeljali
v Jarenino na vinogradniško posestvo DVERI PAX, ki obsega 68 ha vinogradov in se
pohvali z eno najsodobnejših vinskih kleti
v Evropi. Najprej smo podegustirali par
vzorcev vina, nato smo si ogledali klet in
predelovalni obrat.

Po kosilu smo se odpeljali še na vinogradniško-sadjarsko kmetijo v Svečino k družini
Šerbinek –Kušter. Obdelujejo okoli 4,50 ha
sadovnjakov in 5,50 ha vinogradov. V vinogradu prevladujejo v 80 % bele sorte,
predvsem kerner. Tako smo poskusili tudi
njihova vina, domače suho sadje ter suho
mesnate izdelke.
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Vina je bilo dovolj in na poti proti domu
smo se ustavili še v Gostišču Fifolt na kisli
juhi.

Med vožnjo proti domu smo se dogovorili,
da se odpeljemo še v Gadovo peč, kjer je
imelo tamkajšnje društvo svoj praznik in
tako zaključimo naš izlet.

T

udi letos so naši vinogradniki sodelovali na ocenjevanju vin v sklopu 37. tedna cvička
v Novem mestu, ki je bilo v aprilu! Skupaj so imeli 1139 vzorcev vin in od tega je bilo
538 vzorcev cvička! Naše društvo je bilo zastopano z 24 vzorci vin.
Rezultati ocenjevanja vin na 37. tedna Cvička v Novem mestu
Priimek in ime
Naslov
Vzorec
Barkovič Marija
Brezje 1a
CVIČEK
Barkovič Stanislav
Brezje 1a
CVIČEK
Bizjak (družina)
Cirnik 2
LAŠ. RIZLING
Bizjak (družina)
Cirnik 2
CVIČEK
Budič Jože
Podgračeno 1
CVIČEK
Črpič Ivan
Gaj 1
CVIČEK
Hostnik Emil
Gaj 9
MOD. FRAN.
Kvartuh (družina)
Koritno 12
CVIČEK
Kvartuh Martin
Koritno 9a
CVIČEK
Kvartuh Mihael
Koritno 12
CHARDONNAY
Kvartuh Mihael
Koritno 12
LAŠ. RIZLING
Kvartuh Mihael
Koritno 12
CVIČEK
Prah Mihael
Koritno 16
CVIČEK
Semenič (družina)
Koritno 23
CVIČEK
Semenič France
Koritno 23
CVIČEK
Semenič Ljubo
Koritno 23
CVIČEK
Valek Marko
Koritno 14
CVIČEK
Valek Milan
Koritno 14
LAŠ. RIZLING
Valek Milan
Koritno 14
CVIČEK
Vogrin Alojz
Jesenice 14
CVIČEK
Zevnik (družina)
Laze 6
DOL. RDEČE
Zevnik Ivan
Laze 6
CVIČEK
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Ocena
15,73
15,67
17,67
15,43
15,63
15,70
17,80
15,77
15,60
17,83
17,30
15,77
15,67
15,77
15,53
15,60
15,70
17,53
15,70
15,67
14,77
15,27

Društvo vinogradnikov «Dolina-Jesenice se vsem donatorjem,
sodelujočim v strokovnem delu in vsem ostalim članom,
Iskreno zahvaljuje in želi Dobro letino 2009!

»Prvi kozarec je za užitek,
drugi kozarec je za srečo,
tretji kozarec je za pesem,
Četrti za dober spanec.«
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... mi vam pomagamo pridelati ve~ ...
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KMETIJSKA TRGOVINA CERJAK
Cerjak Brod Polona s.p.
Bukošek 69, 8250 Brežice, SI-Slovenija

Tel.: +386 (0)7 499 3 900

www.kmetijska trgovina.com
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Jesenice 11 a
8261 Jesenice na Dol.
tel 07 4574650
fax. 07 4574 651
e-mail: ks.jesenice@siol.net
www.ksjesenicenadol.si
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KRAJEVNA SKUPNOST

VELIKA
DOLINA
Velika Dolina 9
8261 JESENICE NA DOLENJSKEM
Tel. : 07 49 57 004
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“Bar M”
Za dobro kapljico in klepet
je vedno prostora dovolj!
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STROJI IN TEHNOLOGIJA
ZA OBDELAVO LESA
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PEČELIN
JOŽE
Cerklje ob Krki
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Helena Smrečnik
040 550 229

Helena Smrečnik s.p.
Velika Dolina 15
8261 Jesenice na Dol

Vinarstvo

VALEK
Milan Valek

Koritno 14,
Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07/49 57 504, 040/660 478
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Okrepčevalnica ŠPARAKL

Velika Dolina 40
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 49 57 524
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GOSTILNA STRNIŠA d.o.o.
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DOBRODOŠLI V SLIVOVKI
Jože Bajs
Ponikva 9, 8261 Jesenice na Dolenjskem
tel.: 07 49 57 117, gsm: 051 315 431
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Beležke
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Beležke
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Izdalo: Društvo vinogradnikov »Dolina - Jesenice«, Maj 2009
Naklada: 250 izvodov
Ureditev biltena: Mira Budič
Fotografije: Anita Vogrin, Mira Budič
Grafično oblikovanje in prelom: Mrgb d.o.o., Brežice
Tisk: ARtisk, Aleksander Rožman s.p., Dobova
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