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O vinu

Jezus je vince posvetil in  še danes se to na oltarju časti kot Mašno vino. Zato ga mora človek 
le po pameti piti, z hvaležnostjo in zadovoljstvom uživat. Svoje vnuke moramo vzgajati, 

da trto še naprej sadijo in tudi za njo skrbijo. Vino je tisto ki je bolehnim zdravilo, starejšim 
mazilo, žalostnim pa sreča.

*

V današnjih kriznih časih je sreča da med ostalimi vini pridelujemo Cviček ki je prisoten na 
celotnem slovenskem prostoru, vendar je v poplavi konkurence, potrebno veliko znanja in po-
znanstva pri prodaji vin.                                         
      

*

Tudi letos si želimo dobre kvalitete brez vremenskih in drugih težav, ob enem pa čestitam vsem 
vinogradnikom in ostalim pridelovalcem za dosežene dobre rezultate ter vsem želim veliko 
zadovoljstva v vinogradu kot tudi v kleti. 
Saj tudi medsebojno druženje pripomore k večji kvaliteti, prepoznavnosti in promociji naših 
vin. 

Predsednik društva
Slavko Bizjak

Dolenj'c pa mora
znati svoj

vinograd obdelovati,
če tega ne bi znal,
bi cviček zaman

drugje iskal!
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Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!

Vaše društvo - Društvo vinogradnikov 
Jesenice-Dolina spada v občini Brežice 

med eno najštevilčnejših in najaktivnejših 
vinogradniških društev. Aktivnosti na stro-
kovnem delu vsako leto obrodijo sadove, 
kar posamezni člani dokazujete z rezultati 
ocenjevanj vin tako na lokalnem nivoju, kot 
na ocenjevanjih višjega nivoja. Društvena 
dejavnost pa ni zgolj vezana le na strokov-
ni del. Aktivna društvena dejavnost pomeni 
tudi povezovanje in druženje ljudi ter izme-
njavo izkušenj. V mnogih primerih potrebu-
je človek vino, da briše mračnost in žalost, 
odžene utrujenost duše, prinese veselje in 
spodbudi prijateljski pogovor. Hitri način 
življenja nam vse to jemlje, zato je še toliko 
bolj pomembno, da se društvena dejavnost 
ohranja.
Za vsa vaša prizadevanja, ki so pripomogla 
k dvigu kvalitete vin, promociji, povezo-
vanju ljudi, izobraževanju, se vam iskreno 
zahvaljujem, prepričan sem, da ta dela tudi 
v bodoče ne bodo ostala neopažena. Občina 
se bo še naprej trudila, da v največji meri 
pomaga društvom pri uresničevanju nji-
hovih ciljev. Društveni aktivnosti Občina 
Brežice daje priznanje kot pomembnemu 
povezovalnemu členu med ljudmi tako na 
področju izobraževanja kot  na področju 
ohranjanja dobrih medčloveških odnosov, 
zato bomo tudi v bodoče društva ustrezno 
sofinancirali preko javnih razpisov in pro-
gramov društev, v okviru zakonskih in pro-
računskih možnosti.
Vsem dobitnikom odličij  čestitam za dose-
žene rezultate in želim še veliko uspehov v 
prihodnje, društvu pa še veliko ustvarjalne-
ga dela tako na strokovnem kot družabnem 
področju. 

Ivan Molan,
župan Občine Brežice
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Spoštovani vinogradniki in vinogradnice!

Iskrene čestitke vsem članom društva za uspešno preteklo enoletno delo, ki se je potrdilo z 
lepimi ocenami na vašem društvenem ocenjevanju in tudi na največjem slovenskem vinskem 

ocenjevanju za 38. teden cvička, ko so dolenjski vinogradniki v oceno dali 1.438 vzorcev vin. 
Čeprav večina vaših vinorodnih goric gleda proti Bizeljskemu in Hrvaški, ostajate trdni člen 
dolenjskega vinorodnega okoliša in Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, ki v 32 društvih 
šteje že blizu 6.000 vinogradnic in vinogradnikov. Upam, da se boste tudi letos s svojimi vini 
predstavili na 38. tednu cvička v Novem mestu in sodelovali v povorki vinogradniških društev 
ter sodelovali na še kakšni prireditvi dolenjskih vinogradniških društev in drugih organizatorjev. 
Pri delu v vinogradu želim veliko lepega vremena, mirne roke pri kletarjenju in veliko uspeha 
na naslednjih ocenjevanjih.
 

Jože Žura,  
predsednik Upravnega odbora  

Zveze društev vinogradnikov Dolenjske
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Spoštovani vinogradniki in vinogradnice 
ter vsi ljubitelji dolenjske žlahtne kapljice.

Leto 2009 je bilo zame zelo uspešno, saj sem bila okronana 
za 11. cvičkovo princeso. Biti princesa tega posebneža je ve-

lika čast, hkrati pa velika odgovornost, saj se vsi vinogradniki 
želijo s svojimi vini priboriti sloves na trgu vin. Prav je, da ima 
Dolenjska to tradicijo, da se izbere tako kralj cvička kot tudi 
princesa, saj to pripomore k še večji prepoznavnosti cvička. 
Cviček je vino, ki si zasluži spoštovanje in zvestobo, saj so se že 
naši predniki močno trudili, da bi mu dodelili kakovost, ki jo 
danes ima, zato menim, da kljub vsem tegobam, ki trenutno 
tarejo vinogradnike, ne smejo obupati.
V mojem mandatu, ki se počasi končuje, je bilo ogromno nasto-
pov, novih spoznanj in dobre volje. Skupaj s kraljem sva prepoto-
vala vso Slovenijo, od Štajerske vse do Primorske in Bele krajine, in povsod je bila naša žlahtna 
kapljica toplo sprejeta. Poslanstvo cvičkove princese me je obogatilo z mnogimi izkušnjami, 
istočasno pa sem bila sprejeta v Slovensko vinsko kraljestvo. V decembru sem gostovala tudi v 
priznani oddaji nacionalne televizije Na zdravje, kjer sem ponosno lahko predstavila našega 
posebneža. Težko je opisati občutke, ki so me doleteli v mojem mandatu. Povsod je bilo lepo, 
saj so me ljudje vedno prijazno in z nasmehom na obrazu sprejeli. Druženje z vinogradniki ni 
nikoli dolgočasno, saj vse nas druži veselje, glasba in ljubezen do pridelovanja vin. 
Na koncu pa bi le dodala, da biti cvičkova princesa je zelo lepa izkušnja, ki bi jo privoščila 
vsakemu dekletu. Podaš se na novo pot, ki te vodi med vinskimi goricami in dodobra spoznaš, 
da je v Sloveniji veliko dobrih vin, a kljub vsemu se je vedno lepo vrniti v domači kraj in si 
natočiti naše »rujne« kapljice, po imenu cviček.
Vašim vinogradnikom pa želim, da ste še naprej tako uspešno društvo in da negujete ter ohra-
njate ljubezen do cvička, saj se je vino bistrilo in zbistrilo v vino sodobnega človeka.

11. cvičkova princesa - Vesna Perko

Cvičkova princesa 2009

Cvičkova princesa  med vinogradniki 
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      Spoštovani člani Društva vinogradnikov 
Dolina - Jesenice in ljubitelji žlahtne kapljice!

Zavrteli so se štirje letni časi in ponovno se srečujemo z letnim biltenom vašega društva, v 
katerem so nanizani rezultati dela in uspehi tako društva kot posameznikov. 

Mnogo lepih  besed in misli je zapisano o naravi in vinu, tej  žlahtni kapljici. Mnogo lepega 
je povedano, a še vedno je prijetno prebrati zanimivo misel.  Eno takšno je najti tudi v zapisu  
S. Šikovca:  » Z vinom je namreč tako kot z delom: najti je treba pravo mero. Človek brez 
delovnih navad in popoln abstinent imata nekaj skupnega: oba sta prikrajšana za užitek! Prvi 
ne pozna zadovoljstva, ki ga prinaša delo, drugi pa ne užitka, ki ga dobi ob dobri hrani in ki 
ga po težkem delu ponuja kozarec vina.« 
 Bilten, ki ga držimo v rokah, govori tudi o tem, kako je Društvo vinogradnikov Dolina - 
Jesenice znalo »najti pravo mero« v minulem letu, in o lepih trenutkih skupnega časa, ko ste v 
druženju tkali prijateljstva.
V najinem imenu in v imenu Krajevne skupnosti prejmite čestitke za opravljeno delo. Želiva 
vam še »veliko sonca v vinu«, še mnogo uspešnih in prijetnih trenutkov pa žlahtno kapljico v 
vsaki kleti.

Jesenice na Dol., 12. april 2010 
Svet KS Jesenice na Dol. 

Rajka Križanac in Venčeslav Kunštek

»V vinu je največ sonca. 
 Naj žive ljudje, ki predelujejo vino,  

kajti z njim vnesejo svetlobo sonca v človeške duše.« 

Maksim Gorki

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

O društvu vinogradnikov »Dolina-Jesenice« govorimo že kar nekaj let. Mnogi hranimo 
biltene, kjer smo se v začetku poizkušali v ocenjevanju, zavidali drug  drugemu na oceni 

»mojega vina«, bili včasih razočarani, ker je bilo izločeno. Kakorkoli, društvo in ocenjevanja 
so ostajala vse več je bilo tistih, ki so se hoteli ali dokazati ali pa preizkusiti, kdo bi lahko bil 
zmagovalec med pridelovalci našega kralja »cvička«.
Od prvih ocenjevanj, kjer so bila le rdeča  in bela namizna vina, z redko izjemo kakega  ri-
zlinga, morda pinota, je izbor na tem koncu rasel. Vsako ocenjevanje je imelo iz leta v leto več 
vrst vin, tudi novih, o katerih naši predniki še sanjali niso.
Že lansko  ocenjevanje kar 18 vrst tega plemenitega pridelka naših goric ali vinogradov priča, 
da generacije jemljejo izziv in dokazujejo, da je tudi pri nas možno s trudom in znanjem 
pridelati  praktično vse, kar svet na tem področju ponuja. Rezultati na domačem ocenjevanju, 
zatem v regiji in na državni ravni to potrjujejo.
In ko na poti v Ljubljani ali Mariboru in še kje drugje vidim v ponudbi cviček ali še kaj dru-
gega in ko mi povedo, da je to s Koritnega ali Cirnika, sem ponosen in z veseljem povem, tega 
poznam, to so naši vinogradniki. Hočete še kaj od njih,  z veseljem vam pomagam.
Ponos pa najbrž ni vse kar me navdaja. Vem, da je društvo v nastajanju imelo cilj,  ki ga je 
preseglo. Nihče od prvih članov ni pričakoval takega razvoja in uspehov v vinogradništvu,  ki 
ga je ta kraj razmeroma v kratkem času dosegel. Predvsem zaradi volje, druženja, izobraževa-
nja, obiskov drugih  vinorodnih okolišev, ki so zahtevali tekmovanje. Ne le tistih, ki danes od 
vinogradništva živijo, pač pa tudi malih ljubiteljev te žlahtne rastline, s katero upam, da bomo 
še dolgo rasli.
In na koncu. Na društvo smo ponosni, saj s krajevno skupnostjo sodeluje povsod, ko ga rabimo, 
ko mislimo, da bi v kraju v promociji lahko dodalo kako točko več. To pa danes vsakdo potre-
buje. Za to čestitka nagrajenim, vodstvu društva in vsem, ki z njimi dihate.

Predsednik sveta KS Velika Dolina 
Marijan Žibert
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Zimska rez vinske trte

Ker je rez vinske trte ukrep, ki najbolj drastično posega v življenje vinske trte, mu moramo 
pristopiti temu tehnološkemu ukrepu trezno, preudarno in strokovno.  

Vzgoja ali rez enoletnega trsa: 
- klasična vzgoja: prvo leto pustimo do tri mladike, da ustvarijo čimveč založnih snovi-razvoj 
korenih, drugo leto obrežemo na 2 - 3 očesa, pustimo 3 mladike in naslednje leto odberemo 
nepoškodovano, čim bolj ravno, brez znakov bolezni, z dobro razvitimi očesi in odrežemo 2-3x 
toliko oči, kot je to leto razvila 1 - 1,5 m dolgih rozg, to pravilo velja do rodnosti, kasneje nam 
trta »sama pove koliko zmore« in jo skladno s tem tudi obrežemo-npr: razvije 8 rozg (normalno 
razvitih s 10 - 15 dobro razvitimi očesi) - OBREŽEMO na 8 rodnih očes.
- pospešena vzgoja: prvo leto vzgajamo eno mladiko-razvije zelo goste členke in kratke 
internodije-velika sposobnost hranjenja zalog asimilacije. V prvem letu obrežemo na viši-
no debla 70 - 85 cm. Imamo vsaj 15 - 20 členkov, z dobro razvitimi očesi. Naslednje leto 
pustimo 5 - 7 mladik, vendar pridelek 80% odstranimo, če je suša ves pridelek stran, ker 
ni razvoja korenin, ki traja 2 - 3 potem se pa samo še obnavlja. Listje pa ni obremenitev za 
vinsko trto ampak je tovarna organskih snovi in zalog.
To si privoščimo samo v idealnih pogojih, ob zadostnih količinah vlage v tleh in sonca 
in ob ugodni strukturi zemlje. Listje mladik je v prvih dveh letih ponavadi zaradi dobre 
razporeditve najbolje osvetljeno, kar je predpogoj za dobro fotosintezo.
Kar zamudimo pri vzgoji mladega trsa, bomo zelo dolgo popravljali tekom življenjske dobe, pa 
še dražje je in bistveno težje. 
Ko začne trs roditi nam »sproti pove«, koliko zmore in če zraste 10 rozg enakomerno razvitih 
to pomeni, da lahko narežemo 10 rodnih oči naslednje leto.
Kasneje ni več nobene umetnosti rezati, če veš kakšna je obremenitev za posamezno vzgojno 
obliko in da nimaš težav z bujnostjo trte. Bujnost trte povzroči človek in trta samo logično 
odgovori s pretirano rastjo. Zato je od začetka posaditve vinograda tako pomembno, da smo 
strokovni. 
Želimo vam veliko uspeha in zadovoljstva pri vašem delu, v primeru dilem pomislekov smo 
vam z veseljem na razpolago.

KGZS Novo mesto                                                                           
Jernej Martinčič, univ.dipl.ing.kmet.

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
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Oksidacija v vinu

V dneh, ko se delo vinogradnikov odvija predvsem v vinogradu, se pogosto pozablja na vino 
v kleti. Že ob majhni nepazljivosti in dvigu temperatur v kleti se lahko srečamo z zračnim 

tonom v vinu, torej z vonjem in okusom po zraku, ki se lahko stopnjuje do močne oksidacije.
Oksidacija vina je poleg bekserja najbolj pogosta vsakoletna napaka vina, ki nastane ob neu-
poštevanju osnovnih kletarskih pravil. Le-to se odraža v praznem prostoru v posodi nad vinom, 
v nezadostni uporabi žvepla kot antioksidanta, kakor tudi v slabi higieni. Namreč, ob priso-
tnosti zraka in pomanjkanju prostega žveplovega dioksida, začno v vinu z delovanjem encimi 
oksidacije, t.i. tirozinaze. V takih pogojih vino izgubi svežino in buketne snovi, postane topo, 
ubito, pojavi se značilen vonj in okus vina, ki nastane zaradi oksidacije alkohola - etanola v 
acetaldehid. Ta spominja na suho sadje, tudi barva postane višja, pogosto v kombinaciji s porja-
vitvijo vina. Kot tak je acetaldehid tudi največji porabnik žvepla v vinu, v  manjših količinah 
so porabniki žvepla v vinu tudi keto-kisline (piruvat in keto-glutarat), ki nastanejo v višjih 
koncentracijah zaradi pomanjkanja hranilnih snovi (zlasti vitaminov) in infekcije grozdja s 
plesnijo.
Oksidacijo preprečimo tako, da je posoda vedno dolita in da je vino primerno žveplano, seveda 
vedno na podlagi predhodne kemične analize vina na vsebnost prostega žveplovega dioksida. 
V letniku 2009, katerega značilnost je tudi višja pH vrednost vin, kar posledično pomeni tudi 
večjo porabo žvepla v vinu, mora biti vsebnost prostega žveplovega dioksida v rdečem vinu 
minimalno 25 mg/l, v belem suhem vinu pa 30 mg/l.
Pri hujših oblikah oksidacije se za odpravo le-te poslužujemo tudi enoloških sredstev, kot je 
kombinacija kalijevega kazeinata oz. kazeina in bentonita, PVPP, v skrajnih primerih upo-
rabimo tudi aktivno oglje. Po takem posegu je potrebno čiščeno vino rezati z vinom boljše 
kakovosti, seveda ob predhodnem poskusu v manjši količini.
Ne smemo pozabiti, da lahko vzporedno z oksidacijo začno z delovanjem šibkovrelne divje kva-
sovke, ki ustvarjajo kan nad nivojem vina (če je prisoten zrak). Vsi vemo, da je kan, predvsem 
ob nepazljivosti, prva faza za ugoden razvoj in delovanje ocetnokislinskih bakterij, razmnože-
vanje in delovanje le-teh pa povzroči najhujšo bolezen vina, to je ocetni cik. Vinu s prisotnostjo 
ocetnega cika, žal, ni pomoči. Bolezensko stanje lahko samo zadržimo na obstoječem nivoju z 
žveplanjem in razklično filtracijo, vino pa hranimo v cisterni s plavajočim pokrovom.
Torej, ne pozabimo na vino v kleti tudi v dneh, ko imamo veliko dela v vinogradu!

Svetovalec za vinarstvo 
Samo Hudoklin, univ.dipl.ing.agr.
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Poročilo za leto 2009 bomo začeli z lan-
skoletno  podelitvijo diplom in priznanj  

iz društvenega ocenjevanja vin, ki je bilo 9. 
maja  na Izletniški kmetiji Svetnik v Gaju.
Lani smo imeli na društvenem ocenjevanju  
144 vzorcev različnih vin. Program na  po-
delitvi je povezovala Simona Rožman, imeli 
smo pa tudi gosta predsednika Zveze društev 
vinogradnikov Dolenjske g. Jožeta Žura, ki 
je skupaj z predsednikom našega društva g. 
Bizjak Slavkotom tudi podelil diplome in 
priznanja.

Za kulturni program so poskrbeli moški pev-
ski zbor Slavček in Blanški vinogradniki, za 
rajanje pozno v noč pa ansambel Marki iz 
Lendave. 

Poročilo o delu društva v letu 2009

Pozdrav g. Jožeta Žura

Blanški vinogradniki z mladim harmonikarjem

Vinogradniki  iz Koritnega  z gosti

Slavček v  pesmi in sliki
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Sodelovali smo na 37. tednu Cvička v Novem mestu, ki je bilo 29. in 30. maja.
Udeležili smo se povorke in imeli tudi svojo stojnico na kateri so se predstavljali domači 

vinogradniki.         

13. junija so naši vinogradniki s svojimi vini popestrili ponudbo na Ponikvi ob krajev-
nem prazniku Velika Dolina.

              

Darko gosti vinske kraljice in princese

Milan, Jože in Andrej na čelu povorke

Sodelujoči v povorki

Pohodniki pri naši stojnici Slavko utrujen od pohoda
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V  mesecu juliju smo  na  pobudo članov društva nabavili društveni mobitel, ki naj služi za 
boljše in hitrejše obveščanje.  Številka  društvenega mobitela  051 415 888.

19. in 20. junija smo sodelovali na prireditvi Brežice moje mesto, ki se je odvijalo v  
grajskih kaščah in po ulici  mesta Brežice. Žal pa je zaradi slabega vremena bila 

odpovedana povorka vinogradniških društev po mestu Brežice.

     
                                      

       
    

Pred našo stojnico na BMM

Društveni pokuševalci vin Blanški vinogradniki na BMM
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Sodelovali smo tudi na vaških igrah na Jesenicah,  s svojo društveno  ekipo. 
          

                                            

V mesecu juliju smo pobrali vzorce vin  za državno ocenjevanje  v sklopu Kmetijsko živilske-
ga sejma  v Gornji Radgoni.  Sodelovala sta  Barkovič Stanislav in Valek Milan  z vzorci 

vin Cviček.
Naše društvo je ponosno na  oba cvička, ki sta bila dobro ocenjena na državnem nivoju, še 
posebej pa od g. Barkoviča, ki je dobil med vini Cviček najvišjo oceno.

Na vaške igre z vozom Do igrišča z postanki, ker je žeja

Stane pokaže svoje odličje iz Gornje Radgone
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15. avgusta smo  s svojo ekipo sodelovali tudi na igrah Kranjskega Janeza v Gaju.

         

dajmo naši …. 
(foto: Darko Škrlec) 

Igre so končane   
(foto: Darko Škrlec) 

Podelitev nagrad in poljubček princese  
(foto: Darko Škrlec) 

Naši molzejo kravo, le kaj dela Franc 
(foto: Darko Škrlec)

21. in 22. avgusta izlet v pokrajino 
Toskana v Italijo. 

Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice smo 
se odpravili na dvodnevni  izlet v Italijo po 
pokrajini Toskana, eno najlepših vinorodnih 
pokrajin. 
Ogledali smo si mesto San Gimignani, ki je 
znano po stolpih, Sieno- mesto, ki ima enega 
najlepših trgov in prvi dan klet v pokrajini 
Chianti. V kleti, ki smo jo obiskali, privatna 
last- obdelujejo 400 ha vinogradov in napol-
nijo okoli 5 milijonov litrov vina, poleg imajo 
še 200 ha nasadov oljk, kjer pridelujejo oljčno 
olje. Degustirali smo njihova vina in oljčno 
olje s kruhom. Za prvi dan je bilo dovolj za to 
smo se odpeljali v mesto Poggibonsi, kjer nas 
je čakala večerja in prenočitev.

Drugi dan našega izleta smo se najprej odpe-
ljali v  srednjeveško mesto  Volterra, od tam 
pa še obisk ene manjše kleti kjer obdelujejo 
17 ha vinogradov. Tudi tukaj smo imeli ve-
liko za pogledat, klet z 3000 m2, ki je po-
polno v zemlji in tudi stroje za obdelovanje 
nam primernih vinogradniških kmetij. Stoji 
od zimske rezi do vršičkanja,  škropljenja,… 
Seveda nazadnje tudi degustaciji njihovih 
vin. Vinogradniki na tem področju so znani 
po zelo dobrih vinih, veliko imajo barikov, 
sorte so pa od chardonay, souvingnon, mer-
lot,… in njihovih lokalnih sort, ki jih pri nas 
ne zasledimo.
Ker smo pa se peljali tudi mimo mesta Pisa, ki 
je znano po poševnem stolpu, smo se sprehodili 
po mestu in si pogledali ta znani stolp.
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Žal se je tudi drugi dan počasi bližal večeru 
in morali smo zapustiti Toskano, ter se počasi 
vračati proti domačim Brežicam.
Sama pokrajina Toskana je velika kot naša 
Slovenija, gričevnata z zelo težko zemljo, 
vendar so vinogradi večinoma na ravnini, 

vsekakor res vredno ogleda.
Vsi, ki smo se udeležili izleta, smo imeli kaj za 
pogledat in poskusit. 
Želja nas vseh je bila, da se še kdaj odpeljemo 
in pogledamo, kaj in kako delajo še po drugih 
vinorodnih deželah.

Počitek z malico po dolgi vožnji

Klet v zemlji

Vinogradi  po Toskani

Društveni ansambel  po Toskani

Klet  sodov barika
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Pred trgatvijo smo imeli predavanje na temo » Priprava na trgatev« s  predavateljem g. 
Bojanom Štampel iz Mariborskega vinorodnega območja. Predavanje je bilo 10. septem-

bra v OŠ Velika Dolina.

Ne hodi blizu, stolp visiii.. Kdo se komu čudi…

Skupinska slika v Pisi

Grozdje pripravljeno za trgatev
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30. oktobra smo imeli kostanjev piknik s krstom mošta, na izletniški kmetiji v Gaju. Kot 
je že v navadi, spečemo nekaj kostanja, opravimo krst mošta, kot je za Martinovo 

tudi običaj.
Za prijetno druženje je poskrbel  ansambel »Zadnja šansa » iz Dobove. Presenečenje  večera je 
pa bila  godba na pihala iz Loč.

Nočni nastop godbe Loče Tako se peče kostanj pravita Franc in Ivan

Darko in Simona oznanjata pričetek obreda Ivan pazi gos, predsednik resen, Marko bi 
Imel  denar 

Gospodar ima pa zadnjo besedo
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Prlekija je vabila na Martinovanje

V soboto, 7.novembra 2009, smo člani Vinogradniškega društva DOLINA-JESENICE  or-
ganizirali izlet,  in sicer smo tokrat potovali na Martinovanje v Ormož.

Že zjutraj, vsi nasmejani in dobre volje, smo po prvem okrepčilu v Podčetrtku kar hitro pot 
nadaljevali v Ormož. V tamkajšnjem hotelu so nam postregli z odličnim bogračem. Spoznali 
smo tudi vodiča Toneta, ki je z nami prebil ves dan in nam na zanimiv način predstavil zna-
menitosti Ormoža in okolice. Ogledali smo si mestni muzej, se pomudili ob stojnicah domače 
obrti, se pridružili veseli družbi pod velikim šotorom, kjer smo ob dobri kapljici prisluhnili 
domačim pevcem.
Sprehodili smo se skozi srednjeveški park in se nastavili toplim žarkom sonca, ki nas je,  po 
kislem jutru, toplo pozdravilo. In že smo bili pred ogromno ormoško kletjo. Enologinja Janja 
nam je predstavila njihovo podjetje in nas popeljala skozi del kleti, ki je namenjen predelavi 
in v klet. Ogromne preše, sodi in betonske cisterne so nas navdušile. Navdušil pa nas je tudi 
traminec 2009, ki smo ga z veseljem poizkusili nekje v tretji etaži te edinstvene kleti.
Pot smo nadaljevali v Središče ob Dravi, kjer smo si v oljarni s 110 letno tradicijo ogledali 
proizvodnjo bučnega olja in degustirali dobrote iz bučnic.
Na vrhu Jeruzalemskega gričevja, med zidanicami in vinogradi, smo bili priča čudovitemu 
sončnemu zahodu. Že v naslednjem trenutku, pa smo se  mastili z okusno pripravljeno marti-
novo večerjo v Kmečkem turizmu Svetlin, kjer so samo za nas pripravili krst mošta na izviren 
način tega kraja. Za dobro voljo je poskrbel domačin s svojo harmoniko. V tem čudovitem 
ambijentu nam je čas hitro minil.
V poznih večernih urah smo se poslovili od prijaznih gostiteljev, naš šofer Franci pa nas je po 
celodnevnem potepanju, polne vtisov in še česa drugega, varno pripeljal domov, pod naše vino-
rodne griče, v deželo cvička.

Irena Bogovčič

         

Martinovanje pod šotor v Ormožu Skupinska slika  izletnikov
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Tako smo uspešno zaključili leto 2009!

Leto 2010 smo začeli z pokušino mladih vin 
pri Svetniku v Gaju.

Dne 6.1.2010 smo vinogradniki  prvič v Gaju organizirali pokušino mladih vin, pred 
uradno društveno degustacijo.

Degustatorja sta bila strokovnjak za vina g. Adi Brod in naš član Marko Valek. Vinogradniki 
so prinesli na pokušino  64 vzorcev vin, kar mislimo, da je za prvič zelo dobro.
Namen tega je bil, da strokovnjak pove, kakšno je vino ali mu je potrebno še kaj postorit do 
uradne pokušine, ki bo v mesecu februarju.
Vinogradniki so bili zadovoljni, da je bilo vino pregledano in da so še poskusili vina med seboj 
in ugotavljali pravilnosti in napake v različnih sortah vin.
G. Adi Brod je bil  mnenja, da so vina nasploh dobra in da se lahko društveno ocenjevanje 
organizira v februarju ali v začetku marca.

Adi in Marko pokušata različna ml. vina Tudi vinogradniki pokušajo vina

Še lepše je šlo po grlu, ko je Matjaž prinesel  nekaj za pod zob
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29. januarja smo imeli tudi pri Svetniku občni zbor društva vinogradnikov.
Na občnem zboru je bilo razrešeno staro vodstvo in tudi predlagano in potrjeno novo 

vodstvo društva, ki je naslednje:
Člani upravnega odbora društva so:
Bajs Božo,  Bizjak Slavko, Budič Jože, Črpič Matjaž, Drmaž David, Frigej Darko, Frigelj 
Ervin, Krmpotič Milan,  Kvartuh Miha, Škrlec Miha, Šumlaj Sandi, Valek Milan,  Vogrin 
Boštjan, Vogrin Branko, Zevnik Ivan.
Člani Nadzornega odbora so:
Bogovčič Anton, Bukovinski Boris, Kustrin Denis, Vogrin Alojz, Zobarič Miro
Člani Častnega razsodišča so: Burja Dušan, Prah Miha, Strniša Franc
Blagajnik:  Marko Valek
Tajnica: Mira Budič
Predsednika društva izvoli Upravni odbor na svoji prvi seji.

Predsednik društva je bil tudi na razširjeni  seji UO, NO in ČR izvoljen in sicer še za naslednji 
mandat g. Slavko Bizjak .

Plan dela za leto 2010 
Je bil sprejet na občnem zboru 29.01. 2010. 

V mesecu januarju smo že  izvedli pokušino mladih vin, ki bi naj bila tradicionalno na 
»Tri Kralje«, to je 6. januar vsako leto.

28. februarja smo imeli pobiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin. Pobirala sta se 
dva litra za vzorec, cena je bila 11 € po vzorcu.

2. marca  smo imeli društveno ocenjevanje vin na Izletniški kmetiji  Svetnik v Gaju.
Oddanih je bilo 161 vzorcev vin.

Občni zbor društva
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Komisiji sta bili dve v naslednji sestavi:
Komisija, ki je ocenjevala  Cviček in do-
lenjska rdeča:
Predsednik: Roman Šepetavc
Član:  Roman Baškovč
Član:  Lojze Kerin
Član:  Adi Brod

Član:  Marko Valek
Komisija, ki je ocenjevala ostala vina:

Predsednica: Katarina Merlin
Članica:  Milena Rožman
Član:  Branko Bosina
Član:  Miha Balon

Član:  Ljubo Bizjak
Člani komisije so bili enotnega mnenja, da so vina v povprečju dobra, se pa vsako leto pojavlja-
jo iste napake, ki pa se še dajo popravit.
Skupni rezultati vseh vzorcev vin so naslednji:

Vzorec Št. Izločeni Najvišja ocena Najnižja ocena Srednja vrednost
Cviček 73 16 16,20 15,10 15,54
Žametna Črnina 1 15,96
Dolenjsko Rdeče 10 6 16,16 15,46 15,92
Zweigelt 1 17,60
Modra Frankinja 23 5 18,03 16,03 17,67
M.F. »Barrique« 1 17,93
Cabarnet Souvignon 1 1
Rdeča  vina 110 28
Dolenjsko Belo 24 5 16,70 15,86 16,30
Laški Rizling 6 17,23 16,43 16,82
Zeleni Silvanec 1 16,96
Renski Rizling 1 17,43
Rumeni Plavec 1 15,40
Traminec 2 17,90 17,60 17,75
Rumeni Muškat 4 1 17,90 17,56 17,46
Kerner 2 17,86 16,36 17,11
Modri Pinot 1 17,23
Chardonay 7 17,50 16,66 17,22
Chardonay »Barrique«  08 1 17,50
Muškat Silvanec 1 1
Bela vina 51 7
Skupaj   161 35
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Mnenja degustatorjev!

Predsednik l. komisije -  Roman  Šepetavc
Degustacija vin 2.3.2010 – Društvo vinogradnikov ''Dolina-Jesenice''

Član  l. komisije -   Roman  Baškovč

Komisija kateri sem predsedoval je 2.3.2010 
senzorično ocenila 73 vzorcev cvička, 1 vzorec 
žametovke, ter 10 vzorcev dolenjskega rdeče-
ga vina. Večina cvičkov je ustrezne kakovosti 
glede na letnik. Vina so bila na visoki tehno-
loški ravni in so izražala svežino, razgibanost, 
ter iskrivost. Cvički so harmoničnega sadnega 
okusa in zelo pitni. Razmeroma malo je bilo 
kletarskih napak, pa še te so bile večinoma 
lahko popravljive. Izločenih je bilo približno 
20% vzorcev predvsem zaradi oksidacije, 
H2S-a in cika. 
Vino žametna črnina je lepe značilne barve 
z rahlim rubinastim tonom, sadnega vonja, 
ki spominja na češnjo. Vino deluje prijetno, 

sveže in lahkotno. 
Presenetljivo manj ustrezno kakovost glede 
na letnik je komisija zaznala pri dolenjskih 
rdečih vinih. Tu je bilo več kletarskih napak, 
predvsem so prevladovala oksidirana vina, ra-
zen treh svetlih izjem pri katerih smo zaznali 
lep saden vonj, po okusu pa so delovala še zelo 
mladostno zaradi nekoliko bolj poudarjene 
kisline. 
Ob zaključku se vam iskreno zahvaljujem za 
izkazano zaupanje. Večina vzorcev me je po 
kakovosti navdušila, kar je vsekakor posledica 
dobrega letnika, enoloških prijemov in pravil-
nih pogojev zorenja vin. Iskrene čestitke! 

Predsednica ll. komisije - Katarina Merlin, univ. dipl. inž. živ. tehnol.
OCENJEVANJE VIN VINOGRADNIŠKEGA DRUŠTVA DOLINA JESENICE
Zaupano mi je bilo vodenje pet članske degu-
stacijske komisije, ki je prejela v oceno modro 
frankinjo, zweigelt, cabernet sauvignon, do-
lenjsko belo, in sortna bela vina.
Lahko rečem, da so modre frankinje odraz 
zelo dobrega letnika, bogato obarvane, dozo-
rele, sadne, sortno značilne. Na drugi strani 
pa kar nekaj vzorcev z napako, kjer prevladu-
je povišana hlapna kislina, tudi etilacetat, kar 
je posledica ali napadenega grozdja od mrčesa 
ali težav med maceracijo in alkoholnim vre-
njem. Zweigelt vrhunski. Cabernet sauvignon 
težave med alkoholnim vrenjem, predvsem 
paziti na vsebnost prostega žvepla.
Bela vina so kljub dobremu letniku nekoliko 
prazna, tanka, kar je posledica tudi preobre-
menjenosti trt. Pri sortnih vinih bi posebej 

izpostavila sorto chardonnay, kjer je bilo kar 
nekaj odličnih predstavnikov sorte, kerner in 
rumeni muškat.
V primeru bekserja H2S, svetujem, da se 
pridelovalce o napaki obvesti, naj opravijo 
močan zračni pretok lahko tudi preko bakre-
nega predmeta in po pretoku vino primerno 
do žveplajo. Le v primeru, da zračni pretok 
ne pomaga in da smo opravili pred poskus, 
uporabimo sredstvo na osnovi bakrovega sul-
fata ali citrata in upoštevamo dana navodila. 
V vsakem primeru je potrebno po dodatku 
sredstva v vino, opraviti po nekaj dneh zračni 
pretok ali filtracijo vina. 
V svojem imenu in v imenu komisije se za-
hvaljujem za zaupanje in pridelovalcem če-
stitke za dosežena odličja.

V naši komisiji smo ocenjevali samo rdeča 
vina. Večinoma so bili cvički. V letu 2009 
je bilo grozdje v jeseni odlične kvalitete, zato 

je večina vinogradnikov z zelo dobrim kle-
tarjenjem dosegla tudi odlično kvaliteto vin. 
Cvički so bili zelo dobri, sveži, harmoničnega 



- 22 -

Članica ll. komisije  -   Milena Rožman   KSS Brežice
O OCENJEVANJU VIN NA VELIKI DOLINI
Na društvenem ocenjevanju  vin  2. 3. 2010  sem sodelovala v komisiji, ki je ocenila  skupaj 
79 vzorcev, od tega 

sadnega okusa, z blagimi kislinami, lepe bar-
ve, z rahlo izraženimi tanini. Napak je bilo 
zelo malo (bekser, oksidacija), katere se dajo 
še vedno hitro odpraviti. Tudi ostala rdeča 
vina so bila dobre kvalitete z malo napakami. 

Organizatorju se zahvaljujem za vabi-
lo in zaupanje. Vinogradnikom čestitam 
za odlične rezultate in vsem skupaj že-
lim veliko uspeha pri nadaljnjem delu. 
 

Član ll. komisije -  Branko Bosina
Degustacija vin 2.03.2010 - Društvo vinogradnikov  Dolina - Jesenice za vinski letnik 2009, 
lahko rečemo, da je glede na izhodišča boljši 
kot letnik 2008 (boljša dozorelost grozdja, viš-
ja vsebnost sladkorjev,nižje kisline, višji pH) . 
Vse to pa se je odrazilo tudi na vinih, ki smo jih 
dobili v ocenjevanje. Sodeloval sem v komisiji, 
ki je ocenjevala  M. frankinje in bela vina.  
Modre frankinje, ki smo jih ocenjevali, so 
bile lepo obarvane,uglajene,primerne kisline, 
dobro kletarjenje in z relativno malo napa-
kami. Vzorci belih vin pa razen nekaj izjem 
niso bili v skladu z dobro letino in lepo do-
zorelim zdravim grozdjem letnika 2009. 
Manjkalo jim je polnosti in sortnih značil-
nosti razen nekaj vzorcev vin: Chardonay 
bariq 08, enega rum. muškata in Traminca. 

Vzroke zato bi bilo verjetno potrebno iskati 
že v vinogradu (prevelika obremenitev na 
trto in neustrezna  ampelotehnika). Večina 
napak, ki so bila razlog za izločitev,   je bilo 
takšnih, da jih kletarji z lahkoto odpravijo s 
pretokom in ustreznimi enološkimi sredstvi.  
Pri tem pa se je vedno dobro bolj posluževati 
znanja strokovnih oseb in laboratorijev, po-
sebno če smo v dvomih kaj in kako ukrepati. 
Na koncu bi se zahvalil organizatorjem za 
izkazano zaupanje,vinogradnikom čestital za 
dosežena odličja, jim zaželel uspešno pridela-
vo grozdja in vina z mislijo: 
Življenje je prekratko, da bi lahko pili 
slaba vina !  

• 24  modrih frankinj
•   3  vzorce rdečih vin
• 25  dolenjskih  belih in 
• 27  belih sortnih vin
Nekatere frankinje letnika 2009 imajo še po-
udarjene tanine in precej  kisline, kar kaže 
da še niso dozorele. Temperature v kleteh so 
že tretji mesec precej nizke in vina miruje-
jo. Izločenih je bilo 16 %, vzroki so klasični, 
oksidacija, bekser.
Pri dolenjskih belih je bilo izločitev 20 %, 
kar je glede na lani velik uspeh. Pri veliko 
vzorcih je bila zaznavna  višja kislina, kar je 
verjetno posledica zgodnje trgatve. Glavnina 
vzorcev pa je dosegla kakovostno stopnjo.
Najmanjši obseg izločitev je bil pri belih 

sortnih vinih (7,5%). Vinarji jim posvečajo 
večjo skrb tako pri trgatvi in potem v kleti. 
Z več vzorci sta bila zastopana samo laški ri-
zling in chardonay.
Naravni pogoji omogočajo  pridelavo sortnih 
belih in rdečih vin, za boljšo prepoznavnost 
pa si  mora prizadevati sleherni kletar.  
Organizatorji si zaslužijo pohvalo za lepo iz-
peljano ocenjevanje, ravno tako tudi gostitelji  
iz turistične kmetije GAJ  za prijetno vzdušje 
in dobre pogoje dela. 
Vinogradnikom želim veliko uspehov in do-
bro prodajo.
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Član l. komisije -   Adi  Brod                                                                                         

Pokušal sem vina v komisiji, ki je ocenila 
cviček, žametno črnino in nekaj dolenjskih 
rdečih vin. V letošnji vinogradniški sezoni 
so vinogradniki preudarno izkoristili odličen 
letnik, kar se odraža v kakovosti vin in rezul-
tatu dozorelega in zdravega grozdja. V večini 
so vina sveža, pitna, lepo obarvana. Rezultat 
tega so dobro ocenjeni cvički in malo izločitev 
zaradi napak in bolezni.  
Pohvalil bi tudi vinogradnika, ki je pridelal 
žametno črnino, ki je zelo izstopala s svojo 
svežino in vonjem po jagodičevju.
Slabše so se »odrezala« dolenjska rdeča vina, 
zato predlagam vinogradnikom, da kljub 
manjši trendovski uveljavitvi na trgu, tudi 

temu tipu vina posvečajo večjo pozornost pri 
kletarjenju. 
Vinogradnice in vinogradniki, ter upravni 
odbor društva, iskrene čestitke za doseženo ka-
kovost vina v letošnjem letniku. Seveda ste ne-
kateri dosegli svoja pričakovanja, nekateri pa 
mogoče ne. Za večino vas smatram, da ste do-
bro izkoristili vinski letnik 2009, kar je raz-
vidno v majhni izločitvi vin glede na prejšnja 
leta. Zato vsem vinogradnikom čestitam za 
dosežena odličja in jim želim še naprej uspe-
šno kletarjenje. Čestitam tudi organizatorju 
za odlično opravljeno ocenjevanje in se vam z 
željo po odličnosti v novi vinogradniški sezoni 
2010, zahvaljujem za povabilo in zaupanje.

Član  ll. komisije -  Mihael Miha Balon – NUJEC
Spoštovani vinogradniki in vinarji društva Dolina – Jesenice.
Dne 02.03. 10 je potekalo ocenjevanje vaših 
vin, v lepo pripravljeni sobi izletniške kmetije 
Črpič – Svetnik. Čestitke organizatorjem pa 
tudi vinom, ki so se predstavila. 
Predvsem se bom omejil na vina, ki jih je oce-
njevala komisija B katere sem bil član. Bela 
sortna vina so okusna, prijetna, toda pogrešal 
sem več sortnosti, še posebej pri rumenem mu-
škatu. Prepričan sem, da bi lahko s postopkom 
hladne maceracije prispevali k bolj sortnim in 
boljšim vinom.

Na splošno ni bilo preveč izločenih vzorcev. 
Izločeni pa so imeli klasične napake kot so cik, 
oksidacija in bekser.
Opaziti je, da se vinogradniki bolj posvečajo 
cvičku in frankinji, bele sorte in zvrsti pa so 
nekoliko zapostavljene. Morda je vzrok iskati 
v boljši prodaji cvička PTP in njegovi vseslo-
venski razpoznavnosti.
Hvala za  zaupanje in prijetne trenutke v vaši 
sredini.

Član  ll. komisije -  Ljubo  Bizjak

Naša komisija je ocenjevala 79 vzorcev vin. 
Ocenjevanje smo začeli z modro frankinjo. 
Letos je bila sorta modra frankinja bolj bo-
gata in hkrati bolj polna. Vseeno pa je pri 
določenih vinih preveč izstopala kislina. V 
teh primerih bi bilo potrebno izvesti kemič-
ni razkis. Nad modrimi frankinjami barique 
pa sem bil razočaran, saj so bila ta vina zelo 
tanka. Ocenjevanje smo nadaljevali z me-
šanimi belimi vini. Ta so bila za letošnji le-
tnik preveč tanka, v nekaj vinih pa je zelo 
lepo izstopala sadna nota. Sortna bela vina, 
predvsem laški rizling in chardonnay sta bila 

zel polna, bogata, lepo uglajena, z lepo sadno 
noto. Ostala bela vina so bila kar povprečna 
za letnik 2009. Kljub dobremu letniku se še 
vedno pojavljajo napake v kletarjenju, saj je 
bilo tudi letos nekaj vin izločenih zaradi bo-
ekserja, oksidacije in cika. Dosti teh vin se da 
še popraviti.
Vinogradnikom čestitam za prejeta odličja in 
jim želim uspešno kletarjenje še naprej.
Društvu bi se zahvalil za povabilo in izkaza-
no zaupanje, organizatorjem pa za lepo izpe-
ljano pokušino vina. 
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Član l. komisije -  Marko Valek
Spoštovane Vinogradnice in Vinogradniki!

društveni degustatorji  se posvetujejo

Degustatorji  pokušajo naša vina

 in poskušajo, če gre dobro po grlu

Miha K. še zadnji nasveti, Miha Š. opazuje

Naša komisija je ocenjevala cviček, en vzorec 
žametne črnine in dolenjsko rdeče.
 Za vinski letnik 2009 lahko rečemo, da je 
bil zelo dober. Cvički so bili zelo lepo uglajeni 
in harmonični,  na okus in vonj. Ne smemo 
pa pozabiti, da je cviček na alkoholu lahek, v 
okusu zaradi kisline prijetno svežega, povsem 
suhega vina,  z lepo sodnostjo v cvetici in to 
imejte v mislih skozi pridelavo grozdja v vi-
nogradu oziroma v celotni tehnološki verigi, 
vse do steklenice.

Žametna črnina je bila tipično uglajena in 
harmonična.
Dolenjska rdeča vina so bila pa poraz. 
Tipične napake kot so boekser, oksidacija, 
cik. Opažam, da so v našem društvu vsako 
leto bolj  uglajena, bolj harmonična in vedno 
manj napak, pri čemer si zasluži društvo in 
vinogradniki Iskrene čestitke.
V svojem imenu se zahvaljujem organizator-
jem in Izletniški kmetiji Črpič.

Ostali sodelujoči:  Rožman Simona, Kvartuh Miha, Zevnik Ivan, Škrlec Miha, Budič Jože, 
Mirkovič Lija, Krmpotič Milan, Vogrin Branko, Črpič Matjaž, Budič Mira.
Letos smo imeli tudi vzporedne degustatorje iz društva v sestavi: Zobarič Miro, Prah Miha, 
Šumlaj Sandi in Bizjak Slavko. Vaja dela mojstra, zato upamo na nove društvene degustatorje.
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Rezultati društvenega ocenjevanja vin
Letnika  2009

Št.vz. Priimek in ime Naslov Ocena Diploma
CVIČEK

59 Družina  Bizjak Cirnik 2 16,20 VZM
33 Družina  Črpič Gaj 1 16,20 VZM
61 Družina  Črpič Gaj 1 16,20 VZM
53 Kvartuh  Andrej Brežice 16,20 VZM
32 Barkovič  Stanislav Brezje 1a 16,13 VZM
62 Družina  Bizjak Cirnik 2 16,13 VZM
28 Krmpotič  Milan Loče 54a 16,13 VZM
64 Družina  Bizjak Cirnik 2 16,10 VZM
40 Barkovič  Anton Vel. Dolina  34 16,03 VZM
72 Valek  Milan Koritno 14 16,03 VZM
60 Vogrin  Alojz Jesenice 14 16,03 VZM
11 Barkovič  Stanislav Brezje 1a 16,00   ZM
 5 Petrič    Martin Mal. Dolina 8 16,00   ZM
 6 Vogrin  Branko Vel. Dolina  35 16,00   ZM
70 Tomše  Tone Mihalovec 57 16,00   ZM
42 Zofič  Franc Cirnik 24b 16,00   ZM
29 Bizjak  Janez Cirnik 4c 15,96   ZM
 2 Bizjak  Slavko Jesenice 8a 15,93   ZM
56 Kvartuh  Mihael Koritno 12 15,93   ZM
73 Laktič  Miroslav Brežice 15,93   ZM
65 Valek   Milan Koritno 14 15,93   ZM
49 Krmpotič  Milan Loče 54a 15,90   ZM
35 Bajs  Božo Brezje  14 15,90   ZM
15 Deržič  Franc Laze 10 15,90   ZM
 1 Petrič  Matej Mal. Dolina 8 15,86   ZM
20 Semenič  Ljubo Koritno 23 15,86   ZM
51 Kustrin  Denis Vel. Dolina 13a 15,83   ZM
26 Lazanski  Boštjan Laze 2 15,83   ZM
10 Družina  Zofič Cirnik 12 15,83   ZM
 9 Barkovič  Marija Brezje 1a 15,83   ZM
 7 Kustrin Denis Vel. Dolina 13a 15,83   ZM
 4 Črpič  Srečko Mal. Dolina 15 15,83   ZM
 3 Lončarič  Martin Vel. Dolina 31 15,83   ZM
48 Bizjak  Jože Ribnica 17 15,80   SM
63 Prah  Mihael Koritno 16 15,76   SM
34 Barkovič  Jože Brezje 5 15,76   SM
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Št.vz. Priimek in ime Naslov Ocena Diploma
23 Frigelj Jože Loče 19 15,76   SM
19 Semenič  Ljubo Koritno 23 15,76   SM
27 Črpič  Mitja Cirnik 24c 15,73   SM
30 Vogrin  Branko Vel. Dolina 35 15,73    SM
50 Strajner  Igor Račica 36c 15,73    SM
47 Budič  Jože Podgračeno 1 15,70    SM
12 Kvartuh  Martin Koritno 9a 15,70    SM
22 Žokalj  Sandi Nova vas 56 15,66    SM
41 Zofič  Franc Cirnik 24b 15,66    SM
39 Frigelj  Darko Jesenice 22 15,63    SM
52 Bukovinski  Boris Koritno 17a 15,60    SM
36 Družina  Kos Jesenice 12 15,60    SM
13 Zevnik  Ivan Laze  6 15,60    SM
14 Bogovčič  Aleš Laze 12 15,53    SM
69 Komočar  Jože Sobenja vas 10 15,46    PP
31 Rostohar  Anton Ponikve 1c 15,46    PP
18 Katič  Srečko Loče 26 15,36    PP
46 Budič  Jože Podgračeno 1 15,26    PP
57 Stelja  Milan Brežice 15,16    PP
17 Lazanski   Stane Nova vas 17 14,70  ZHV

ŽAMETNA  ČRNINA
74 Črpič  Mitja Cirnik 24c 15,96    PP

DOLENJSKO  RDEČE
77 Lazanski  Boštjan Laze 2 16,16    SM
76 Petrič  Martin Mal. Dolina 8 16,13    SM
75 Novosel  Robert Rajec 8a 15,96    PP
82 Semenič  Ljubo Koritno 23 15,46   ZHV

ZWEIGELT
85 Grubič  Franc Jesenice 37c 17,60    ZM

MODRA FRANKINJA
93 Družina  Črpič Gaj 1 18,03   VZM
92 Lončarič  Jože Zg. Obrež 17,93     ZM
99 Valek  Milan Koritno 14 17,93     ZM
88 Barkovič  Julijana Brezje 1a 17,87     ZM
105 Hostnik  Martin Gaj  9 17,83     ZM
98 Kvartuh  Mihael Koritno 12 17,73     ZM
91 Krmpotič  Zdenka Loče 54a 17,67     ZM
100 Deržič  Franc Laze 10 17,53     ZM
90 Kovačič  Franc Brežice 17,53    ZM
107 Družina  Bizjak Cirnik 2 17,47    ZM
108 Hostnik  Martin Gaj  9 17,47    ZM
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Št.vz. Priimek in ime Naslov Ocena Diploma
102 Zevnik  Ivan Laze  6 17,43    ZM
87 Guček  Vladka Loče 10 17,33    ZM
101 Novoselič  Ivan Koritno 13 17,23    ZM
109 Strajner  Igor Račica 36c 16,63    SM
106 Budič  Jože Podgračeno 1 16,17    SM
110 Bajs  Jože Ponikve 9 16,03    SM

MODRA FRANKINJA »barrique« 2008
103 Schutenberger Berta Ponikve 21d 17,93    ZM

MODRA FRANKINJA  2007
104 Semenič  Ljubo Koritno 23 17,67    ZM

DOLENJSKO  BELO
117 Družina  Zofič Cirnik 12 16,70    SM
119 Frigelj  Darko Jesenice 22 16,70    SM
126 Sečen  Ivan Brežice 16,60    SM
115 Krmpotič  Milan Loče 54a 16,47    SM
113 Zobarič  Miro Jesenice 25 16,47    SM
128 Katič  Srečko Loče 26 16,40    SM
116 Novosel  Robert Rajec 8a 16,37    SM
118 Vogrin  Branko Vel. Dolina 35 16,37    SM
122 Družina  Bizjak Cirnik 2 16,33    SM
114 Zajc  Marjan Mal. Dolina 17 16,33    SM
123 Bašič  Branko Koritno 15 16,30    SM
127 Družina  Črpič Gaj  1 16,30    SM
120 Lazanski  Boštjan Laze 2 16,30    SM
129 Drmaž  David Nova vas 48 16,23    SM
125 Frigelj  Ivan Vel. Obrež 11 16,17    SM
134 Žokalj  Sandi Nova vas 56 16,03    SM
133 Pangrčič  Ciril Obrežje 33 15,96    PP
112 Cirnski  Ljubo Ribnica 24 15,90    PP
130 Grad  Bojan Laze 8 15,86    PP

ZELENI  SILVANEC
141 Družina  Črpič Gaj  1 16,96    SM

LAŠKI  RIZLING
140 Črpič  Srečko Mal. Dolina 15 17,23    ZM
136 Družina  Bizjak Cirnik 2 17,06    ZM
137 Vogrin  Drago Sela 45a 16,93    SM
135 Guček  Vladka Loče 10 16,66    SM
138 Bizjak  Janez Cirnik 4c 16,63    SM
139 Ajster  Zdenko Dobova 16,43    SM

RENSKI  RIZLING
143 Škofljanc  Miro Koritno 22 17,43    ZM
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Št.vz. Priimek in ime Naslov Ocena Diploma
RUMENI  PLAVEC

144 Ajster  Zdenko Dobova 15,40   ZHV
TRAMINEC

145 Sečen  Ivan Brežice 17,90    ZM
146 Zevnik  Ivan Laze  6 17,60    ZM

RUMENI  MUŠKAT 
48 Škofljanc  Miro Koritno 22 17,90    ZM
147 Družina  Črpič Gaj  1 17,56    ZM
149 Zobarič  Miro Jesenice 25 16,93    SM

KERNER
151 Deržič  Franc Laze  10 17,86    ZM
152 Družina  Bizjak Cirnik 2 16,36    SM

SIVI  PINOT
153 Škofljanc  Jože Ponikve 6 17,23    ZM

CHARDONAY
159 Družina  Bizjak Cirnik 2 17,50    ZM
158 Kvartuh  Mihael Koritno 12 17,36    ZM
154 Povh  Franc Jesenice 7c 17,36    ZM
160  Valek  Milan Koritno 14 17,30    ZM
155 Kos  Terezija Dragomer 17,23    ZM
157 Šeberle  Martin Vel. Dolina 22 17,13    ZM
156 Grubič  Franc Jesenice 37c 16,66    SM

CHARDONAY »barrique »  2008
161 Kvartuh  Mihael Koritno 12 17,50    ZM

Legenda:
VZM - Velika Zlata medalja
ZM - Zlata medalja
SM - Srebrna medalja
PP - Pisno  priznanje
ZHV - Zahvala za sodelovanje

Vino nebeška je pijača,
tudi Bog nam ga je dal,

v zmernih količinah je jedača,
saj nam duh ostane vedno zdrav!
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4. marca smo imeli predavanje na temo »Kultura pitja vina« s predavateljem g. Kerin

Različne vrste kozarcev za različna vina potrebno je tudi poskusit ….

Žlahtna vinska trta spremlja človeka že 
8000 let, vino pa v skoraj vseh civiliza-

cijah zavzema pomembno mesto kot obredna 
pijača, poživilo in zdravilo.
Kultura pitja vina izhaja iz kulture kot šir-
šega pojma, in je posledica družbenih norm, 
spoštovanja sočloveka in vedenja o vinu kot 
najplemenitejši pijači. Ni vseeno kdaj pije-
mo vino, ali smo zmerni  pri uživanju, kako 
se obnašamo pri jedi ter ob kozarčku vina. 
Pomembno je tudi, v kakšnem kozarcu in pri 
kakšni temperaturi postrežemo vino. Osnovno 
pravilo je, da naj bodo kozarci pecljati. Rdeče 
vino postrežemo v nižje kozarce, v obliki ja-
bolka, bela vina v nekoliko višje tulipanasto 
oblikovane kozarce, penine pa v visoke ter 

ozke kozarce, v katerih lahko opazujemo igro 
mehurčkov, ki v verižicah izhajajo na površi-
no. Pri različni temperaturi ima vino druga-
čen karakter, zato se potrudimo in vino pred 
strežbo primerno ohladimo. Penine strežemo 
pri 5°-8°, bela vina pri 10°-12°, rdeča pa 
pri 15°-18° Celzija. Pri takšni temperaturi 
lahko vino najlepše izrazi svojo aromo na vo-
nju in okusu.
»Vino je pijača bogov«, so trdili stari Grki. 
Tudi mi si v prijetni družbi natočimo kozar-
ček te žlahtne kapljice in z njim nazdravimo. 
Pri tem pa se zavedajmo, da ne nazdravljamo 
z vinom, ampak s sočlovekom.

Lojze Kerin ing. agr.

Čakanje na degustacijo Tehnologija  vinarstva
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16. marca  smo imeli v vinogradu g. 
Burja Dušana, prikaz zimske rezi.

V torek smo imeli prikaz rezi vinske trte, po-
govarjali smo se tudi o različnih vzgojnih obli-
kah in še marsičem. Zelo sem bil navdušen, 

ker je bil tak obisk in sodelovanje, kar potrjuje 
dejstvo, da vam ni vseeno in da se trudite in 
vlagate energijo in svoj čas, v izpopolnjevanje 
znanja in praktičnih spretnosti. 

Jernej Martinčič, univ. dipl. ing. kmet.

Dušanov vinograd v »Vučjaku« Prikaz  rezi …

Kako naj obrežemo to trto…. ….. obrežemo  tako ...

28. marca smo imeli izlet na Primorsko 
na festival Malvazije

Zbrali smo se ob šesti uri zjutraj ter se pod 
vodstvom g. Staneta Polovič odpeljali proti 
Primorski. Pot nas je vodila mimo Ljubljane 
in kmalu je bila tudi prva postojanka na po-
čivališču Lom za malico in kavo.
Pot smo nadaljevali proti Kopru do posestva 
Brič. Peljali smo se ob Dragonji in jo prečka-
li brez mostu. Po petnajstih minutah vožnje 
smo po makadamski cesti prišli na posestvo 
Brič, kjer se je razprostiralo veliko posestvo 
vinogradov, cca  150 000 trt. Ogledali smo 
si zelo modernizirano klet z najnovejšo tehno-
logijo in lastnim laboratorijem. Nadaljevali 

smo v degustacijsko sobo, kjer smo degustirali 
5 vzorcev vin. Vina so bila zelo kvalitetna. 
Nato smo se odpeljali naprej proti kmečkemu 
turizmu, kjer smo imeli zelo dobro kosilo in 
vrhunsko malvazijo.
V popoldanskih urah smo prispeli v Izolo, kjer 
je potekal festival Malvazije. Bili so vsi vinar-
ji, ki v Istri nekaj pomenijo.
Pot smo nadaljevali do restavracije Brič v 
Dekanih, kjer smo si lahko kupili njihove bu-
teljke in seveda tudi končali naš lep izlet.
Zahvaljujemo se organizatorjem izleta in 
članom društva za dobro voljo, ter z veseljem 
pričakujemo naslednje srečanje.

Simona Rožman
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Plan dela, ki smo si ga zadali v letu 2010 je delno že realizirano, ostalo nam je še kar nekaj.

• Sodelovanje na Cvičkariji v Novem mestu  7. in 8. maj 2010
• Predavanje in prikaz zelena dela v vinogradu (maj)
• Izlet v Madžarsko 4, in 5. junij
• Sodelovanje na državnem ocenjevanju vin v Gornji Radgoni , 
• Sodelovanje : ob prazniku KS Velika Dolina in pohodu , na vaških igrah Jesenice in igre 

Kranjskega Janeza, Brežice moje mesto,….
• Enodnevni  izlet  (Slovenija ali Hrvaška)
• Predavanje »Priprava na trgatev« (september) 
• Kostanjev piknik in krst mošta
• Predavanje in pokušina »Nega mladega vina«
• Sodelovanje z ostalimi društvi  

12. aprila so bili objavljeni rezultati Cvičkarije iz Novega mesta. Letos je sodelovalo na 
cvičkariji kar 1438 vzorcev različnih sort vin, od tega je bilo 556 vzorcev Cvička, 

292 vzorcev  Modre frankinje in ostale sorte vin. Naše društvo je sodelovali z 29 vzorci vin.

Pogled na vinograde posestva Brič

Gremo naprej peš, avtobus ne more čez most Skupinska slika
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Rezultati  ocenjevanja vin na 38. tednu cvička v Novem mestu
Priimek in ime Naslov Vzorec   Ocena

Bajs Božo Brezje  14 CVIČEK 15,80
Barkovič  Julijana Brezje 1a  MODRA FRANKINJA 17,57
Barkovič Julijana Brezje 1a CVIČEK 16,03
Barkovič Marija Brezje 1a CVIČEK 15,67

Barkovič Stanislav Brezje 1a CVIČEK 15,93
Barkovič Stanislav Brezje 1a MODRA FRANKINJA 17,80
Družina Bizjak Cirnik 2 MODRA FRANKINJA 17,83
Družina Bizjak Cirnik 2 LAŠKI RIZLING 17,30
Družina Bizjak Cirnik 2 DOLENJSKO RDEČE 16,13
Družina Bizjak Cirnik 2 CVIČEK 15,67

Budič  Jože Podgračeno 1 CVIČEK 14,90
Družina Črpič Gaj 1 MODRA FRANKINJA 17,67
Hostnik Martin Gaj 9 MODRA FRANKINJA 17,17
Kvartuh Mihael Koritno 12 MODRA FRANKINJA 16,57

Lončarič Jože Zg. Obrež 21 MODRA FRANKINJA 17,53
Petrič Martin Mala Dolina 8 CVIČEK 15,70
Semenič Ljubo Koritno 23 MODRA FRANKINJA 16,47
Škofljanc Miro Koritno 22 RENSKI RIZLING 18,03
Škofljanc  Miro Koritno 22 RUMENI MUŠKAT 17,10
Valek  Milan Koritno 14 CVIČEK 15,90
Zevnik Ivan Laze 6 MODRA FRANKINJA 17,37

Društvo vinogradnikov  »Dolina – Jesenice » se vsem donatorjem, 
sodelujočim v strokovnem delu in ostalim članom,  

Iskreno zahvaljuje in želi dobro letino 2010 !

Kdor  vince prav zavživa,
veselje v srce vliva!
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KMETIJSKA TRGOVINA CERJAK

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

Cerjak Brod Polona s.p.
Bukošek 69, 8250 Brežice SI-Slovenija,

ZNANJE �
SVETOVANJE�KO

N
KU

RE
N

Č
NOST �

www.kmetijska trgovina.com

... mi vam pomagamo pridelati ve~ ...
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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!

Za dobro kapljico in klepet

je vedno prostora dovolj!
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07 49 92 100
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Milan Valek

Koritno 14,
Jesenice na Dolenjskem

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

Vinarstvo VALEK
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Velika Dolina 40
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 49 57 524

Okrepčevalnica ŠPARAKL
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GOSTILNA STRNIŠA d.o.o.
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Beležke

Izdalo: Društvo vinogradnikov »Dolina - Jesenice«, April 2010
Naklada: 250 izvodov

Ureditev biltena: Mira Budič
Fotografije: arhiv društva

Grafično oblikovanje in prelom: Mrgb d.o.o., Brežice
Tisk: ARtisk, Aleksander Rožman s.p., Dobova
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Bilten društva vinogradnikov




