bilten društva vinogradnikov

Dolina - Jesenice
15 obletnica društva

2011

Dobro vino je dar narave,
združuje znanje
vinogradnika in vinarja,
zato naj bo človeku v korist.

PREDSEDNIK OB 15 LETNICI
DELOVANJA DRUŠTVA
Spoštovane vinogradnice, vinogradniki,
vsi pridelovalci in ljubitelji vin!
Spet je za nami leto, ki se je hitro obrnilo in z zadovoljstvom lahko rečem, da je
bilo uspešno na področju vinogradništva.
Rezultati iz našega ocenjevanja vin so vedno boljši. To je vzpodbudno in je tudi
dokaz, da trend kvalitete raste z vsakim letom višje.
Ob 15 letnici društva vinogradnikov DOLINA - JESENICE imam posebej čast
pozdravit in čestitat vsem našim članom, še posebej ustanovnim članom, kot tudi
vsem dosedanjim predsednikom - posebej pa g. Stanetu Klemenčič, kot prvemu
predsedniku našega društva.
Ustanovni člani so pred 15 let začeli peljat vinogradniško društvo, ki danes šteje
že blizu 150 aktivnih članov, ki sodelujejo v vseh aktivnostih in promocijah na
območju svojega društva, kot tudi na Cvičkariji Novo mesto, državnem ocenjevanju
vin Gornja Radgona in drugod.
Kakovost naših vin - Cvička, kot tudi ostalih sortnih vin je vedno večja, saj so k temu
pripomogla strokovna predavanja in predstavitve v vinogradih in predavalnicah,
saj je to bistvenega pomena za uspešno kletarjenje, ki je še posebej zahteven del
uspeha.
Vsem dobitnikom priznanj in diplom, kot tudi ostalim vinogradnikom našega
društva in vsem društvom Dolenjske, ki so danes naši gosti, želim veliko uspeha v
nadaljnih prizadevanjih za širjenje vinske kulture, kvalitete Cvička in sortnih vin.
Jesenice, 28. maj 2011.

Predsednik:
Slavko Bizjak
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15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
DOLINA - JESENICE

D

ruštvo vinogradnikov Dolina – Jesenice (v nadaljevanju Društvo) je bilo
ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru, dne 19. marca l996, v avli
osnovne šole na Veliki Dolini. Vse priprave, potrebne za sklic in uspešno
izvedbo ustanovnega zbora, je opravil za to ustanovljeni iniciativni odbor. Ta je bil
na mojo pobudo ustanovljen ob zaključku tečaja za kletarjenje na Veliki Dolini,
skoraj leto dni poprej. Kot predsednik tega odbora sem pripravil osnutek statuta
in opravil druge naloge potrebne za sklic zbora.
Ustanovni zbor smo izkoristili tudi za strokovno predavaje o vinarstvu in
vinogradništvu. V ta namen smo povabili predstavnico Kmetijskega zavoda Novo
mesto, pristojno za vinogradništvo, gospo dipl. ing. Mileno Rožman, in vodjo
proizvodnje podjetja Slovin Brežice, gospoda Franca Bezjaka. Vsak s svojega
področja sta predstavila naloge in pomen društva za nadaljnji razvoj vinogradništva
na našem območju.
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Udeležba na zboru je bila dobra, saj se je udeležilo več kot 40 bodočih članov.
S primerno pozornostjo smo spremljali strokovna predavanja, po razpravi pa
soglasno sprejeli statut društva in izvolili upravni odbor, ki je po končanem
ustanovnem zboru imel svojo prvo sejo. Namen te je bil izvolitev predsednika in
imenovanje tajnika. Za predsednika je bil izvoljen Stanko Klemenčič, kmetijski
tehnik iz Velike Doline, za tajnika pa imenovan Franc Hedl. S tem je bilo Društvo
dejansko ustanovljeno.
Za tudi formalni zaključek ustanovitvenega postopka je bila potrebna le še
potrditev statuta s strani Upravne enote Brežice. To dejanje se je nepričakovano
kar precej odmaknilo in sicer vse do 26. avgusta. Šele takrat je namreč tajniku
uspelo zagotoviti zadnjega od najmanj desetih po notarju overjenih podpisov
ustanovnih članov Društva, kar je bil pogoj za ustanovitev. Torej, pri ustanavljanju
ni šlo vse kot po maslu, bilo je tudi nekaj problemov. Kakor koli že. S tem dejanjem
je bil postopek ustanavljanja tudi formalno končan in Društvo je lahko dejansko
začelo s svojo aktivnostjo.
Sicer pa so se določene aktivnosti dogajale tudi pred uradno ustanovitvijo in tako
prispevale h krepitvi spoznanja, da vinogradniki potrebujemo svoje društvo, ki
bo na organiziran način prispevalo k nadaljnjemu razvoju te, za naše območje
pomembne kmetijske kulture. Iniciativni odbor je namreč v sodelovanju z Enoto
Zavoda za kmetijstvo v Brežicah, po končanem tečaju za kletarjenje, organiziral
strokovno ekskurzijo in sicer ogled največje slovenske klasične vinske kleti v
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Mariboru, Vinagovo vinsko klet. Zanimanje članov je bilo veliko. Avtobus je bil
poln do zadnjega sedeža. Nad tem, kar smo videli in doživeli smo bili navdušeni,
saj nas večina pred tem še ni imela priložnosti videti in se seznaniti s proizvodnjo
in kletarjenjem v podobni kleti in to pod glavnim trgom Maribora. Organizirali smo
tudi prvo pokušino in ocenjevanje vina letnika l995. Ta je bila v Gostilni pri Tončki.
Ocenjevali so domači vinogradniki pod strokovnim vodstvom enologa Franca
Bezjaka. Tokrat so bili vtisi vinogradnikov zelo različni, pač primerni doseženim
ocenam pokušine in ocenjevanja. Ne glede na to pa smo bili zadovoljni, da se je
tudi na tem področju končno le začelo nekaj premikati.
V zelo kratkem času po ustanovnem zboru, je bil sprejet program dela in aktivnosti
za prvo leto delovanja, ki je bil tudi v celoti izvršen. Organizirano je bilo strokovno
predavaje o zaščiti vinske trte v spomladanskem času, o pripravah na trgatev in
o negi mošta v jesenskem času. Organizirana je bila tudi strokovna ekskurzija v
Goriška Brda, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ogledali Vinsko klet Dobrovo
in še eno manjšo, pri zasebnem vinogradniku. Opravljena je tudi strokovna
pokušina in ocenjevanje vinskega pridelka. Na podlagi ugotovitev, ki jih je komisija
ugotovila pri ocenjevanju, je bilo potem izvedeno tudi predavaje o boleznih in
napakah vina. Na podoben način, občasno tudi še obogateno s spomladanskim
in poletnim »zelenim« obrezovanjem vinske trte, se je aktivnost in delo v Društvu
nadaljevalo tudi v vseh naslednjih letih. Tako se uresničuje tudi letos.
Pomemben napredek v prizadevanju, da bi bil pridelek naših vinogradnikov
čimbolj kvaliteten, je bila ustanovitev laboratorija, ki smo ga 6. junija 2000
opremili in izročili svojemu namenu, v prostorih, ki jih je v ta namen dala na
razpolago Krajevna skupnost Velika Dolina. Preden pa je delo steklo tako kot smo
to pričakovali in si želeli, pa smo imeli s strokovnim delom v laboratoriju kar nekaj
težav. Te so se končno končale, ko se je takratni predsednik Miha Kvartuh odločil, da
bo sam organiziral in opravljal, to zahtevno in nehvaležno delo. Rečeno-storjeno in
laboratorij je pod njegovim vodstvom uspešno deloval kar nekaj let. Predsedniku
je pri delu v laboratoriju občasno pomagal Ljubo Bizjak, ki je bil pozneje tudi sam
predsednik Društva. Oba sta žrtvovala veliko jesenskih večerov in svojega časa
pozno v noč, samo da je bilo potrebam vinogradnikov zadoščeno. Ne glede na vse
probleme, do katerih je seveda občasno tudi prihajalo, je laboratorij deloval, in
to tako rekoč pred domačim pragom. Tako ni bilo treba za vsako kontrolo žvepla,
kisline ali alkohola v Brežice. Predvsem pa ni bilo potrebno v Brežice po dober
strokovni nasvet.
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Delovanje laboratorija je zagotovo pomenilo velik in konkreten prispevek k
splošnemu dvigu kvalitete vina na tem območju. Res je škoda, da po več letih
uspešnega dela nismo uspeli zagotoviti ustrezne strokovne kadrovske rešitve za
delo v laboratoriju, zaradi česar se je delo potem ustavilo. Rešitev kadrovskega
vprašanja, ki bi omogočila ponovno nemoteno delovanje laboratorija, bi verjetno
morala biti ena izmed prioritetnih nalog Društva v prihodnje.
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Danes lahko naše društvo upravičeno štejemo med najpomembnejše dejavnike
delovanja in povezovanja celotnega družbenega življenja, tako v Krajevni skupnosti
Velika Dolina kakor tudi v Krajevni skupnosti Jesenice. Društvo je pomemben
dejavnik aktivnosti, druženja ter sodelovanja in to že od samega začetka svojega
delovanja. V našem kraju tako rekoč ni več prireditve, da ne bi na njej sodelovali
tudi vinogradniki s pokušino svojih izdelkov. Ni pomembno, kdo povabi k
sodelovanju. Društvo se odzove na vabilo vsakega organizatorja, ne glede na to
ali je to krajevna skupnost, društvo ali pa je treba popestriti program ob kakšnem
cerkvenem prazniku. Res je, da je pri organizaciji letošnjega praznovanja prišlo do
nekaterih razlik v pogledih med Društvom in predsednikom Krajevne skupnosti
Velika Dolina, ko o datumu in kraju osrednje prireditve zaradi različnih pogledov
in tudi že dogovorjenih terminov, dogovor žal ni bil možen. To je bil edini primer
takšnih težav v vseh letih delovanja Društva in nikakor ne bi smel imeti negativnih
posledic glede nadaljnjih medsebojnih odnosov in sodelovanja med Društvom in
krajevno skupnostjo.
V tem kratkem prispevku je pravzaprav malo povedanega o tem, kaj vse je bilo v
Društvu narejenega v preteklih 15. letih. Da bi našteli vse, kar je bilo narejenega,
ni dovolj prostora v tem prispevku in tudi ni nobene potrebe. Rezultati, ki si
jih društvo upravičeno šteje, so očitni. Danes je na našem območju kar nekaj
vinogradnikov, katerih vinograd šteje blizu ali pa tudi več kot 10.000 trt. Prej je
bil en sam. To pomeni, da je vinogradništvo ravno v tem času dobilo nek nov,
poseben zagon v svojem razvoju, ki ga prej nismo zaznali. Vsak navadni pivec
priznava, da se je kvaliteta vina na sploh na našem območju bistveno izboljšala.
To ugotavljajo in potrjujejo tudi vsi strokovnjaki, ki na vsakoletnih pokušinah
ugotavljajo tako napredek glede kvalitete, kakor tudi večji interes vinogradnikov
za ta način preverjanja kvalitete pridelanega letnika. Vzorcev je vsako leto več,
med njimi pa vse več tudi zelo kvalitetnih sortnih vin in tistih s predikatom.
Stopnjo dosežene kvalitete pa potrjuje tudi število visokih in najvišjih odličij, ki
jih vina naših vinogradnikov dosegajo, na primer na vsakoletni Cvičkariji in na
Radgonskem sejmu, kjer je bil cviček našega vinogradnika pred dvema letoma
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ocenjen z najvišjo oceno. Vse to so rezultati, ki smo si jih ob ustanovitvi društva
lahko samo želeli.
Torej imamo veliko razlogov, da smo z opravljenim z delom zadovoljni, nad
doseženimi rezultati pa ponosni. Hkrati je to tudi obveza in spodbuda za delo
vnaprej. Vse to pa je tudi je dodaten razlog, da se praznika veselimo. Ob teh uspehih,
ki brez dvoma so, je vsekakor tudi prav, da ob zaključku vendarle ugotovimo, da
so morali nekateri člani za te uspehe marsikaj postoriti in žrtvovati ogromno
svojega dragocenega časa. Seveda velja splošna ugotovitev, da so za uspehe
društva zaslužni vsi člani, ki s svojim delom in aktivnostjo prispevajo k uspehom.
Pač vsakdo po svojih močeh, ali morda bolje, vsakdo po svoji pripravljenosti za
sodelovanje in delo v Društvu. Seveda pa so med temi tudi tisti, ki so prispevali
največji delež. To so predvsem nekateri bolj prizadevni člani in gotovo tudi vsi
predsedniki:
- Stanko KLEMENČIČ, ki je predsedoval prva dva mandata,
- Miha KVARTUH, ki je bil srečnež naslednja dva,
- Ljubo BIZJAK, ki ga je nasledil, prav tako za dva mandata in
- Slavko BIZJAK, ki ima srečo, da je predsednik v tem mandatu in ki mu gotovo vsi
privoščimo, da bi to dolžnost opravljal še kakšen mandat.
Pomemben je tudi prispevek prvega tajnika Franca HEDLA in Mire BUDIČ, ki
sedaj opravlja to delo in to tako, da ga boljše ne bi mogla. Torej, tudi njej, enako
kot predsedniku, privoščimo še kašen mandat, saj sta oba dokazala, da sta pravi
delovni dvojec.
Velika Dolina, april 2011

Zapisal:
Miha Škrlec
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Spoštovani vinogradnice in vinogradniki
Vinogradniškega društva
Dolina-Jesenice!

V

ino je solza zemlje, dar neba, sok življenja, ki omehča srce, razveže jezik in poveže razdrta prijateljstva. Tako tudi deluje društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice, ki je povezalo vse vinogradnike iz širšega območja in tako stkalo nova
prijateljstva, omogočilo nove izkušnje ter nova spoznanja, ki so doprinesla tako k izboljšanju kakovosti vin na tem območju, kot tudi k dobrimi medčloveškim odnosom,
ki so zaradi hitrega tempa življenja in pomanjkanja časa pogosto na preizkušnji.
Občina Brežice podpira delovanje društev tako v idejnem kot finančnem smislu, saj se
zavedamo, da ste člani društev tisti, ki s prostovoljnim delom pomembno vplivate tudi
na razvoj domačega kraja. Veseli nas, da ima društvo tako veliko število članov, kar
je odraz kakovostnega in predanega dela vodstva in samih članov, ki so prepoznali,
da se preko takšnega načina organiziranja lahko dodatno izobražujejo in izmenjujejo
izkušnje med sabo in drugimi vinarji.
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Ob praznovanju 15. obletnice obstoja društva želim vsem članom še veliko uspehov
pri nadaljnjem delu in čim boljšo letino!
Ivan Molan, župan občine Brežice
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Ob vašem jubileju…..

Z

veza društev vinogradnikov Dolenjske je kakor pisan mozaik, sestavljen
iz 32 ploščic. Vsaka zase je drugačna
in prispeva svoje nianse k celotni podobi.
Vsi skupaj pa tvorimo čudovito sliko, ki je
človeško oko ne najde nikjer po svetu.
Zidanice in hramčki, ki bogatijo našo čudovito pokrajino. Kulinarika, ki zadovolji še
tako zahtevnega gurmana ter hkrati nasiti
preprostega delovnega Dolenjca. Turistična ponudba od ogledov gradov, čudovite
narave, kraške jame, sotočja naše največje
reke Save z reko Krko, prevoza z brodom in
še in še bi lahko naštevali… Vendar pa je
zagotovo že od nekdaj veljala za najbolj spoštovano na tem območju ravno vinska
trta, ki se razprostira skozi vinorodni okoliš Dolenjska. Še več. Naši predniki so skozi
zgodovino oblikovali vino iz večih sort in tako ustvarili edinstveno pijačo z zelo nizko
stopnjo alkohola ter številnimi zdravilnimi učinki, če jo seveda uživamo v zmernih količinah. In to je naš cviček. Vino, ki je delovnemu človeku povrnilo moči po napornem
delovnem dnevu. Vsekakor pa ni manjkalo tudi ob veselih dogodkih. In eden izmed
njih je zagotovo drage vinogradnice in vinogradniki vinogradniškega društva Dolina-Jesenice vaš jubilej.
Zato vam ob tem velikem dogodku iskreno čestitam! Hkrati pa vam želim, da bi še
naprej skupaj tvorili izjemen mozaik, katerega sem z veseljem v tem letu, kot aktualna
cvičkova princesa, predstavljala tudi sama širom Slovenije ter tudi izven naših meja.
Vse najboljše še naprej!
Martina Baškovič
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Delovanje društva
od maja 2010 do maja 2011!

Z

ačeli bomo z lanskoletno

podelitvijo diplom iz društvenega

ocenjevanja vin, kjer sta sodelovala tudi g. Ivo Kuljaj in g. Jože Žura.

Na društvenem ocenjevanju je bilo 161 vzorcev vin. Predsedniku društva g. Bizjaku
sta pomagala podelit priznanja tudi oba omenjena gosta. Na sami podelitvi pa ni
manjkalo tudi samega barona Valvasorja. Za prijetno druženje v pozno noč je poskrbel
ansambel Zadnja šansa.
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Pogovor z Baronom Valvazorjem.

Podelitev diplom ...

5. maja smo imeli v Osnovni šoli na Veliki dolini

predavanje na temo “ Varstvo
vinske trte”. Predaval nam je g. Peter Knaflič iz podjetja Bayer CropScience

Predavanje Bayer
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7. 8. in 9. maj smo sodelovali na 38. 12. junija smo sodelovali na Ponikvi
tednu cvička v Novem mestu. Vse tri dni
smo imeli tam stojnico, kjer so sodelovali
naši vinogradniki

ob prazniku KS Velika Dolina

MPZ Slavček nam zapoje.

Cvičkarija 2010
9

Ponikva 2010.
Obisk Lojzeta Slaka na naši stojnici.

Osvojeno 1. mesto na vinogradniških igrah.

19. junija

je bila prireditev Brežice
moje mesto, kjer se je predstavljalo tudi
naše društvo

Brežice moje mesto 2010
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22. junija smo imeli prikaz “Zelena
dela v vinogradu” na Cirniku v vinogradu
g. Budič Jožeta, s specialistom za vinogradništvo na KGZS enota NM g. Jernejem Martinčičem.

Julija Sta naša člana g. Barkovič Stani-

slav in g. Valek Milan sodelovala tudi na
Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni z vini Cviček in Modra frankinja.

20. in 21. avgusta smo imeli dvo-

dnevni izlet v Slavonijo. Obiskali smo tudi
dva priznana vinogradnika oz. kleti, to
sta Živanovič v Sremskih Karlovcih in Dibonis v Subotici. Poskusili smo tudi njihova vina ter si ogledali vinograde in kleti.
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Zelena dela v vinogradu

25. junija smo društveno sodelovali
na vaških igrah v Jesenicah na Dolenjskem

Izlet v Vojvodino

Vaške igre

19. julija, kot že nekaj let zaporedoma
sodeluje naše društvo tudi v okviru “Festivala Brežice” z predstavitvijo enega našega
vinarja. Tokrat se predstavljala klet Valek iz
Koritnega, pred cerkvijo na Jesenicah.

Izlet v Vojvodino v kleti Dibonis
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6. januarja smo imeli že tretje leto
pokušino mladih vin. Letos je sodeloval
pri pokušini g. Roman Baškovč, Marko in
Milan Valek. Ta pokušina se je pokazala
za zelo dobro, kajti vinogradniki imajo na
opozorila pokuševalcev, še čas da do društvenega ocenjevanja še izboljšajo svojo
kvaliteto vin.
Ogled vinogradov v Vojvodini.
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Degustacija izdelkov.

28. in 29. avgusta smo sodelovali
na Panonika – Harmonika v Cerkljah ob Krki

Pokušina vin 6. januar 2011

28. januarja smo imeli občni zbor
na Izletniški kmetiji Svetnik v Gaju

15. septembra

smo imeli predavanje v osnovni šoli Velika dolina na temo
“Priprava na trgatev”, s predavateljem Mitjo
Kocijančič iz Kmetijskega inštituta Ljubljana

23. oktober tradicionalni Kostanjev
piknik na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju.
Pokušina mošta in peka kostanja ter dobra volja nas vedno spremljata na pikniku.

Občni zbor
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4. februarja je bil prikaz “Zimske
rezi” v vinogradu g. Frigelj Darkota in Ivana na Cirniku, pod vodstvom g. Jerneja
Martinčiča iz KGZS Novo mesto, specialista za vinogradništvo.
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8. februarja smo prvič organizirali
vinogradniški pohod. Letos smo začeli pri
kapelici na Podgračenem in nadaljevali
proti Cirniku, Koritnem, Gaju ter nazaj na
cilj v Podgračeno.
Zahvala velja vsem, ki ste nas pogostili na
poti od Podgračenega do Gaja!

Zimska rez
Pohod 8. februarja

Pohod 8. februarja

Zimska rez
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Rezultati društvenega ocenjevanja
vin Letnika 2010
22. februarja smo imeli društveno ocenjevanje vin. Ocenili in podegustirali so
132 vzorcev vin.

Ocenjevalci so bili naslednji:
Hudoklin Samo, Kerin Lojze, Baškovč Roman, Bosina Branko, Rožman Milena, Urbanč
Milan, Balon Miha, Prah Jože, Valek Marko in Bizjak Ljubo.
Vzporedno smo tudi imeli domače društvene degustatorje, ki so bili:
Predsednik: Valem Milan in Člani: Zobarič Miro, Barkovič Stanislav, Frigelj Darko, Budič
Jože, Črpič Matjaž in Semenič Franc
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Ocenjevanje vin 2011 z domačimi degustatorji.

Ocenjevanje vin 2011
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Št. vz. Priimek in ime
CVIČEK			
30-C4 Družina Barkovič
8
Vogrin Ivan
27-C3 Družina Barkovič
38-C1 Družina Barkovič
25
Družina Zofič
31-C2 Družina Barkovič
37-C
Družina Bizjak
42-C7 Družina Bizjak
9
Družina Črpič
21
Katič Srečko
17-11 Semenič Ljubo
29-C2 Družina Zofič
12- S Kustrin Denis
57
Lončarič Martin
45
Novosel Ivan
40-C5 Budič Jože
41-S1 Družina Bizjak
19
Frigelj Jože
26
Stelja Milan
55
Strniša Franc
63
Bajs Božo
15
Bukovinski Boris
68
Barkovič Jože
33
Bizjak Janez
32
Krmpotič Milan
7
Povh Branko
51
Vogrin Alojz
61
Čudič Primož
60
Kos Martin
58-C1 Lazanski Boštjan
59-C2 Lazanski Boštjan
2
Valek Milan
62
Črpič Srečko
3
Kvartuh Martin
20
Ajster Zdenko
52
Vogrin Drago

Naslov

Ocena

Medalja

Brezje 1a
Brezje 22
Brezje 1a
Brezje 1a
Cirnik12
Brezje 1a
Cirnik 2
Cirnik 2
Gaj 1
Loče 26
Koritno 23
Cirnik 12
Vel. Dolina 13a
Vel. Dolina 31
Brezje 1b
Podgračeno 1
Cirnik 2
Loče 19
Ob potoku 8
Jesenice 7c
Brezje 14
Koritno 17a
Brezje 5
Cirnik 4
Loče 54a
Obrežje 36a
Jesenice 14
Brezje 2
Jesenice 12
Laze 2
Laze 2
Koritno 14
Mala Dolina 15
Koritno 9a
Dobova
Sela 45a

16,23
16,23
16,20
16,20
16,20
16,16
16,16
16,16
16,16
16,16
16,16
16,13
16,13
16,13
16,13
16,10
16,10
16,10
16,10
16,10
16,06
16,06
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
15,96
15,96
15,93
15,93

VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
VZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
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Št. vz. Priimek in ime
Naslov
CVIČEK
6
Bogovčič Anton
Laze 12
23
Kovačič Ivan
Loče 37
36
Zofič Franc
Cirnik 24b
4
Deržič Franc
Laze 10
14
Kvartuh Andrej
Brežice
66
Barkovič Tone
Brezje 1
39-C6 Budič Jože
Podgračeno 1
16- 4 Semenič Ljubo
Koritno 23
67-S2 Vogrin Branko
Vel. Dolina 35
5
Zevnik Ivan
Laze 6
64
Kopinč Miran
Sela 32
22
Laktič Miroslav-Danica
Brežice
24
Komočar Jože
Sobenja vas 10
34-C6 Zofič Janez
Cirnik 24 c
35-S4 Zofič Janez
Cirnik 24 c
47
Burja Dušan
Jesenice 1
53
Grad Bojan
Laze 8
28
Strajner Igor
Račica
65-S1 Vogrin Branko
Vel. Dolina 35
11-C
Kustrin Denis
Vel. Dolina 13a
ŽAMETNA ČRNINA			
69
Krmpotič Milan
Loče 54a
DOLENSKO RDEČE			
70
Laktič Miroslav-Danica
Brežice
ZWEIGELT			
72-09 Grubič Franc
Jesenice 37c
71
Grubič Franc
Jesenice 37c
MODRI PINOT			
73
Čudič Primož
Brezje 2
MODRA FRANKINJA			
86- 09 Družina Barkovič
Brezje 1a
84
Valek Milan
Koritno 14
82
Hostnik Martin
Gaj 9
75
Družina Barkovič
Brezje 1a
74
Krmpotič Milan
Loče 54a
83
Družina Črpič
Gaj 1

Ocena

Medalja

15,90
15,90
15,90
15,86
15,86
15,83
15,83
15,83
15,83
15,70
15,66
15,66
15,63
15,63
15,63
15,60
15,60
15,53
15,40
14,96

ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
PP
ZHV

15,73

PP

15,86

PP

17,40
16,13

ZM
SM

16,96

SM

18,10
18,10
17,93
17,60
17,60
17,40

VZM
VZM
ZM
ZM
ZM
ZM
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Št. vz. Priimek in ime
Naslov
MODRA FRANKINJA
77
Bizjak Jože
Ribnica 17
85- 09 Valek Milan
Koritno 14
76
Petrič Matej
Mala Dolina 8
80
Kvartuh Mihael
Koritno 12
81
Povh Branko
Obrežje 36a
79
Lončarič Jože
Zg. Obrež 21
78
Guček Vlado
Loče 10
MODRA FRANKINJA »barrique«			
88- 08 Schurtenberger Berta
Ponikve 21d
89- 06 Schurtenberger Berta
Ponikve 21d
87- 09 Lončarič Jože
Zg. Obrež 21
CABERNET SOUVIGNON			
90- 09 Schurtenberger Berta
Ponikve 21d
DOLENSKO BELO			
91
Družina Bizjak
Cirnik 2
101
Družina Črpič
Gaj 1
95
Kvartuh Mihael
Koritno 12
94
Družina Zofič
Cirnik 12
100
Katič Srečko
Loče 26
104
Zobarič Jože
Dobova
93
Boškovič Pero
Cirnik nh
108
Zajc Marjan
Mala Dolina 17
99
Sečen Ivan
Brežice
98
Semenič Ljubo
Koritno 23
107
Drmaž David
Nova vas 48
109
Lazanski Boštjan
Laze 2
96
Frigelj Darko
Jesenice 22
92
Glogovšek Franc
Ribnica 6
97
Bukovinski Dušan
Koritno 17
106
Komočar Jože
Sobenja vas 10
LAŠKI RIZLING			
121
Družina Bizjak
Cirnik 2
117
Vogrin Drago
Sela 45a
119
Bizjak Janez
Cirnik 4
120
Kvartuh Mihael
Koritno 12
118
Bašič Branko
Koritno 15

Ocena

Medalja

17,13
17,10
16,83
16,76
16,70
16,60
16,40

ZM
ZM
SM
SM
SM
SM
SM

18,23
18,16
17,96

VZM
VZM
ZM

18,13

VZM

16,66
16,50
16,50
16,26
16,26
16,26
16,23
16,23
16,13
16,10
16,06
16,06
15,96
15,96
15,83
15,13

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
PP
PP
PP
ZHV

17,23
17,16
16,93
16,90
16,40

ZM
ZM
SM
SM
SM
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Št. vz. Priimek in ime
Naslov
CHARDONAY			
123
Povh Franc
Jesenice 9c
122
Grubič Franc
Jesenice 37c
CHARDONAY- izbor »pol suho 2009«		
130
Kvartuh Mihael
Koritno 12
RENSKI RIZLING »pol suho »			
125
Škofljanc Miro
Koritno 20
124
Škofljanc Miro
Koritno 20
KERNER			
126
Družina Bizjak
Cirnik 2
RUMENI MUŠKAT			
129
Družina Črpič
Gaj 1
LAŠKI RIZLING »ledeni 2009«			
131
Valek Milan
Koritno 14

Ocena

Medalja

17,16
17,10

ZM
ZM

18,46

VZM

17,96
17,73

ZM
ZM

17,13

ZM

17,83

ZM

18,53

VZM

Vsem, ki ste pomagali pri društvenem ocenjevanju vin še enkrat Hvala,
še posebej Izletniški kmetiji Svetnik!
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Mnenja ocenjevalcev

18

Ocenjevanje vina VD Velika Dolina- torek 22.02.2011

Rrizling –ledeno vino, ki sta obe zasluženo
dobili vrhunsko oceno.

Kot član komisije za ocenjevanje vin in
sicer skupno 63 vzorcev - ŽČ, Dolenjska
rdeča, Zweigelt, Modra Frankinja, dolenjska bela in bela sortna vina sem bil prijetno
presenečen, da je letnik, ki glede kakovosti
ni veliko obetal jeseni, dal paleto lepih sicer tanjših , nekoliko manj intenzivno obarvanih in ekstraktno nebogatih vendar prijetnih svežih vin. Izločeno je bilo relativno
malo vzorcev cca 16 procentov kar menim,
da je odličen rezultat v primerjavi za nazaj
2-3 leti odkar sem deležen vašega zaupanja kot ocenjevalec pri vas . Napake s katerimi smo se srečevali pri ocenjevanju: povišane hlapne, bekser, oksidacija- vse skoraj
napake, ki se jih še vedno ,da odpraviti ob
ustrezni strokovni pomoči z ustreznimi
enološkimi pripravki . Opazen je napredek
v kletarjenju, kar je verjetno posledica doslednega strokovnega dela vodstva društva
in izobraževanj vinogradnikov članov.

Za uporabnike vina pa še Slomškov pregovor :« Kdor vince prav zavživa,veselje v srce
vliva, če srce dobro ni, ga vince le skazi«.
Iskrene čestitke vsem vinogradnikom za
prejeta odličja in hvala vam za izkazano zaupanje.
Branko Bosina

Modre Frankinje so dokazovale,da lahko
tudi v slabšem letniku ob dobri kletarski
roki in ne pretiravanju z obremenitvijo v
vinogradu, nudijo bogato paleto zaznav v
vonju, okusu in barvi.
Pri belih vinih je bilo malo izločitev. Vina
so bila morda malo neharmonična glede
višine skupnih kislin, ekstraktno šibka , na
splošno pa sveža in sadna.
Za prijetno presenečenje na koncu sta poskrbeli dve vini posebne kakovosti, ki sta
bili kot pika na i na koncu ocenjevanja in
sicer Chardonnay izbor 2009 in vino Laški

Kljub temu, da je bilo leto 2010 zaradi slabega vremena neprimerno za pridelavo
grozdja, so pridne roke in umno kletarjenje
vinogradnikov v kleteh odigrale pomembno vlogo. Večina cvičkov je bilo zelo dobre
kakovosti. Vina so izražala svežino, razgibanost in iskrivost. Kljub vsemu so bila vsa
vina harmonična, po okusu mladostna, tipičnega sadnega okusa in zelo pitna. Zelo
malo je bilo izločenih vzorcev. Največ napak je bilo zaradi bekserja, kateri pa se da
v večini primerov odpraviti. Tako dobrega
rezultata v zadnjih letih v vašem društvu pri
cvičkih še ni bilo, kar je velik uspeh in rezultat dobrega strokovnega dela.
Tak dober rezultat je najlepše darilo vašemu društvu, ki letos praznuje 15 let delovanja. Iskreno čestitam vsem vinogradnikom
in vam želim pri nadaljnjem delu še veliko
uspehov pri delu v vinogradih in v kleteh.
Zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje in
vas lepo pozdravljam.
Roman Baškovč
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OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2010
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE
V torek, 22.02.2011 je v prostorih kmečkega turizma Črpič - Svetnik v Gaju potekalo
ocenjevanje vin Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice. Petčlanska komisija v sestavi
Milena Rožman, Branko Bosina, Ljubo Bizjak, Miha Balon in Samo Hudoklin, katere
vodenje mi je bilo zaupano, je ocenjevala rdeča vina (razen cvičkov) ter bela vina.
Kljub kakovostno slabšemu letniku 2010, sem bil nad vini, ki jih je ocenjevala naša
komisija, pozitivno presenečen. Slabša sladkorna stopnja v grozdju letnika 2010
ima za posledico sicer tanjša, ekstraktno šibkejša vina, pri rdečih vinih je bolj šibka
fenolna struktura (nižja barva in taninska struktura), tudi vsebnost skupnih kislin je
nekoliko višja. To je bilo zaznano tudi na tem ocenjevanju, na drugi strani pa so vina
postregla s prijetno sadno cvetico in svežino, tako bela kot rdeča. Značilnost letnika
2010 je bila tudi višja pH vrednost v grozdju, moštu in vinu. To ima za kletarjenje
pomembne posledice. Eni kletarji so znali izkoristiti ta »potencial«, kar se je poznalo
na vinih, kjer je bil uspešno izpeljan biološki razkis. Zlasti je bilo to opaziti pri nekaterih
modrih frankinjah, ki so bile tipične, polne, gladke, izdelane, skratka čudovite. Malo
manj strokovno podkovanim in vestnim kletarjem je višja pH vrednost predstavljala
nevarnost. Tako smo se srečali tudi z bolezenskimi stanji vin, kot so etilacetat, ocetni
cik, povišane hlapne kisline. Na srečo je bilo teh vin malo, tudi sicer je bilo izločenih
vin le 16 %, kar je dober rezultat. Glavni vzrok izločitve je bil bekser, to je napaka, ki je
v tem obdobju odpravljiva.
Lahko rečem, da je bilo kar nekaj vin, ki so na poti k zelo dobri kakovosti. Poleg že
omenjenih modrih frankinj so me pozitivno presenetile bele zvrsti, ki so bile sveže,
sadne, pitne, izdelane in nekatera bela sortna vina, ki so izražala sortno tipiko.
Mogoče jim je ravno višja vsebnost skupnih kislin malo rušila harmoničnost, kar si
velja zapomniti za v bodoče. Da je bil letnik 2009 res nekaj izjemnega, so potrdile
modre frankinje, zweigelt in vina posebne kakovosti omenjenega letnika.
Naj na koncu ne bo odveč opozorilo, da je ob kletarjenju vin z večjo pH vrednostjo
potrebna večja mera pazljivosti, posluževanje strokovnih oseb in pristojnih
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.
Samo Hudoklin
15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE

19

O OCENJEVANJU VIN NA VELIKI DOLINI
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Na društvenem ocenjevanju vin 22. 2.
2011 sem sodelovala v komisiji, ki je ocenjevala ostala rdeča vina (ki niso cviček)
in vsa bela vina, skupaj 63 vzorcev.
Modrih frankinj je bilo 17, od tega 4 barikirane. V glavnem so bile lepe temno
rubinaste barve in polnega okusa. Ena
med njimi je zasluženo prejela vrhunsko
oceno.
Od barikiranih so tri dosegle vrhunsko
oceno. Nasploh je bil med rdečimi vini
izločen samo en vzorec, kar je za društveno ocenjevanje velik uspeh.
Pri dolenjskih belih je bilo izločitev več,
klasične napake bekser, oksidacija, cik.
Glavnina vzorcev je dosegla kakovostno
stopnjo. Nasploh so bela vina delovala
sveže, s prijetno izraženo kislino in cvetico.
Sortnih belih vin je bilo 13 in pozna se,
da jim vinarji posvečajo večjo skrb tako
pri trgatvi kot potem v kleti. Z več kot 2
vzorci je bil zastopan samo laški rizling;
bili so korektni predstavniki sorte, za višjo oceno je manjkalo malo več sortnega
karakterja.
Ocenjevanje smo končali z dvema predikatoma (izbor in ledeno vino), ki sta bila
naravnost ''božanska''. Čestitam pridelovalcema za neverjetno polnost, skladnost
in harmonijo, ki sta jo uspela ujeta v svoja
vina.
Organizatorjem vsa pohvala za lepo izpeljano ocenjevanje, ravno tako tudi gostiteljem iz turistične kmetije GAJ za prijetno vzdušje in dobre pogoje dela.

Vinogradnikom želim veliko uspehov in
dobro prodajo.
Milena Rožman
Bil sem v degustacijski skupini, ki je imela
nalogo ocenjevati zelo široko paleto vin.
Pričeli smo z dolenjskim rdečim, modro
frankinjo, nadaljevali pa smo s široko
paleto belih vin. Dolenjska rdeča vina so
bila lepo uglajena, vendar nekatera malo
presvetla. Pri modri frankinji je izstopal
vzorec, ki je bil poln in lepo uglajen. Mešana bela vina so bila povprečna z lepimi
sadnimi notami. Zelo lepa sta bila vzorca
laškega rizlinga ter chardonnaya, ki sta
imela zelo lepo poudarjeno sadno noto,
na okus pa sta bila zelo bogata.
Nad kakovostjo sem bil pozitivno presenečen, saj smo izločili zelo malo vzorcev.
Glavni napaki pri vinih sta bili oksidacija
in bekser.
Vsem vinogradnicam in vinogradnikom
čestitam za prejeta odličja, organizatorjem pa se zahvaljujem za zaupanje.
Ljubo Bizjak

“Dolenjc pa mora znati
svoj vinograd obdelovati.
Če tega ne bi znal,
bi cviček zaman
drugje iskal.”
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Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!
22.02.2011 sem sodeloval na društvenem ocenjevanju cvička,ki je potekalo na
izletniški kmetiji Svetnik v Gaju!
Bil sem član 1. komisije,ki smo poizkušali lepo paleto cvičkov. Veliko število
vzorcev je bilo zelo v tipu cvička. Bili so
lepo uglajeni,polni,prijetno kiselkasti in
lepe rubin barve in ti vzorci so si zaslužili kakovostno oceno,ki je nad 16,00.
Bilo je tudi nekaj vzorcev izločenih,ki so
pa standardne napake kot so (boekser
in oksidacija).Prva napaka se da zelo
lepo odstranit z zračnim pretokom in pa
s pravim odmerkom bakrovega sulfata
,ki pa po novi tehnologiji še priporočajo
fino filtracijo! Druga napaka je pa tudi
še popravljiva,moremo ga do žveplati na
25mg/l in vsak mesec delat kontrolo prostega žvepla!
Na koncu se vam lepo zahvaljujem za izkazano zaupanje ter vam želim še veliko
uspeha pri pridelavi in kletarjenju naših
dolenjskih vin!
Marko Valek
DRUŠTVENO
OCENJEVANJE
VIN
DRUŠTVA VINODRADNIKOV DOLINA –
JESENICE
Spoštovani vinogradniki in vinarji društva
Dolina – Jesenice.
Dne 22. 02. 2011 je potekalo ocenjevanje
vaših vin, v lepo pripravljeni sobi izletniške kmetije Črpič – Svetnik.
Lahko rečem, da sem bil pozitivno presenečen nad zelo dobro, če že ne odlično
kakovostjo ocenjenih vin.

Kakovost letnika 2010 je nekoliko odstopala od predhodnih tako, da imamo vina
z nekoliko več kisline, arome so izrazitejše in z manj alkohola, kar pomeni, da se
ga lahko nekoliko več tudi spije. Dobrim
in vestnim vinogradnikom pa je uspelo z
nekoliko več truda pridelati dobro in vrhunsko vino.
Kakovost vin je tudi rezultat dozorelega in
zdravega grozdja. V večini so vina sveža,
pitka, lepo obarvana, med glavnimi vzroki za izločitev pa je tudi letos bekser, cik in
oksidacija vina.
Modre frankinje so različne. Nekatere
so bile macerirane dlje, tanini v letniku pa lepo dopolnjujejo višje alkoholne
stopnje, vendar še nikakor niso pokazale
vsega. Z zorenjem, 2-3 let, bodo mnoge
še pridobile na kakovosti. Čuti se, da so
nekatera vina kletarjena v sodih, kar lepo
zaokrožuje telo.
Čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja, organizatorju pa se ob tej
priložnosti zahvaljujem za vabilo in za zaupanje.
dipl. inž. agronomije in hortikulture
Mihael Balon - NUJEC
Spoštovani vinogradniki
Moram povedati, da sem bil nad vini zelo
navdušen in sem zelo vesel, da sem lahko
ocenjeval na vašem društvenem ocenjevanju!
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
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Jože Prah
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9. aprila je bil izlet v Ljubljano Državni zbor, Brdo pri Kranju in vinska klet Kresal v
okolici Trebnjega.

Poslušalci v DZ.

Sprejem predsednika društva na Brdu.

22

V kleti Darinke Kresal.
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6. 7. in 8. maja sodelovanje na 39. tednu Cvička v Novem mestu
Rezultati iz ocenjevanja vin v Novem mestu
Ime in Priimek

Naslov

Sorta

Ocena Medalja

Bizjak (družina)
Budič Jože
Črpič Matjaž
Klet Barkovič
Klet Barkovič
Klet Barkovič
Krmpotič Milan
Krmpotič Milan
Kvartuh Mihael
Lazanski Boštjan
Lončarič Jože
Schurtenberger Berta
Škofljanc Miro
Škofljanc Miro
Valek Milan
Zofič (družina)

Cirnik 2
Podgračeno 1
Gaj 1
Brezje 1a
Brezje 1a
Brezje 1a
Loče 54a
Loče 54a
Koritno 12
Laze 2
Zg. Obrež 21
Ponikve 21 d
Koritno 20
Koritno 20
Koritno 14
Cirnik 12

Cviček
Cviček
Cviček
Modra Frank. 09
Cviček
Modra Frank. 10
Modra Frank.
Deželno rdeče
Dolenjsko belo
Deželno rdeče
Modra Frank. Barik 09
Modra Frank. Barik 08
Bela zvrst
Renski rizling
Cviček
Cviček

16,23
15,80
16,17
17,57
16,10
15,73
17,40
16,00
16,27
16,17
16,57
17,80
17,30
16,93
16,17
15,73

Cvičkarija 2011
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VZM
PP
ZM
SM
ZM
ZHV
SM
ZHV
SM
ZHV
PP
ZM
SM
PP
ZM
PP
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“Bar M”
Za dobro kapljico in klepet
je vedno prostora dovolj!
24
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... mi vam pomagamo pridelati ve~ ...

KURENČN
N
O

E  SVETO

N JE  K
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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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2008
Tel.: 07 / 457 4470 | Fax: 07 / 457 4472

Volanski končniki, drogovi in axialni zglobi
za traktorje, delovne stroje,
tovorna vozila, avtobuse in viličarje.
28
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VINSKA KLET SCHOENBERG

Ponikve 21d SI - 8261 Jesenicena Dol.
Tel./Fax +386 7 49 57 000
www.schoenberg.si
29

07 49 92 100
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PE - Trnje 4a, 8250 Brežice

TMS BREŽICE d.o.o.
SERVIS TRGOVINA

07/496 66 50, 07/49 90 150
www.tms-brezice.si, tms@siol.net
• prodaja in servis vrtnih
kosilnic, žag, kosilnic na
laks, škropilnic
• stroje ob nakupu sestavimo,
nastavimo in preizkusimo
• izdelava hidravličnih cevi
• zastopnik za MTD
• ugodni plačilni pogoji:
možnost obročnega
odplačevanja do 24
mesecev (BANKKREDIT).

Znamke strojev, ki jih servisiramo:
HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, MTD, GUTBROD, KAWASAKI,
ALPINA, ACTIVE, DOLMAR, STIGA, ALKO, BRIGGS & STRATTON,
KOHLER, TECUMSEH, HONDA, SOLO, McCULLOCH
30

Vinarstvo

VALEK
Milan Valek

Koritno 14,
Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07/49 57 504, 040/660 478
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TEL: 07 / 49 57 754 GSM: 030 / 670 960
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GOSTILNA STRNIŠA d.o.o.

Okrepčevalnica ŠPARAKL

Velika Dolina 40
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 49 57 524
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Izdalo: Društvo vinogradnikov “Dolina - Jesenice”, Maj 2011
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

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

