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

v človeške duše"



Na svetu lepše rožice ni,
kot je ta vinska trta,

pozimi spi, spomlad cveti,
v jesen pa vince daje.

Izdalo: Društvo vinogradnikov ” Dolina - Jesenice”, April 2013

Naklada: 250 izvodov

Ureditev biltena: Mira Budič

Fotografije: arhiv Društva

Grafično oblikovanje in tisk: ARtisk Dobova
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DOBRO VINO JE NAJBOLJŠI PRIJATELJ 
(W.Shakespeare)

DAN BREZ VINA JE DAN BREZ SONCA 
(Francoski pregovor)

Spoštovane vinogradnce, vinogradniki in prijatelji
 
Za nami je še eno leto pri pridelavi vin, ki je bilo spet specifično glede na pretekla leta, 

saj je bila trgatev zgodaj, zato je bilo še posebno pomembno kletarjenje, ki se v marsičem 

razlikuje od preteklih sezon. Zima je bila dolga in upajmo da je pred nami tista prava 

pomlad, lepši del leta, ki je namenjen tudi druženju in uživanju v naravi, seveda  sta pa ob 

tem najboljša spremljevalca dobro vino in slastna hrana, še posebej če so izbrani okusi 

harmonično usklajeni. 

Zaradi hitrega tempa življenja vedno bolj stremimo k zdravemu življenju. Tudi pri pridelavi 

vin bo potreba upoštevati vremenske pogoje, in k temu prilagodit  vsa opravila, posebno 

še škropiva da bo v klet prišlo grozdje čim bolj ekološko pridelano, zato bo treba spremljati 

nova priporočila, ki sledijo sodobnim trendom pridelave grozdja in prehranjevanja kot 

zdravemu načinu življenja. 

Želim vam še eno uspešno leto v pridelavi vin, da bi bilo čim manj stresno in z veliko 

sonca, čestitam vsem ki so prejeli Priznanja in Diplome, in tudi vsem ostalim za svoj trud pri 

pridelavi vin  in sodelovanje na skupnih nastopih in predstavitvah našega društva. 

Predsednik:

Slavko Bizjak
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Spoštovani člani Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice,
pridelovalci in ljubitelji žlahtne kapljice, dragi krajani!

Leto je naokrog in ponovno se oziramo v čas, ki ostaja za nami, da bi na njegovih dosežkih 

gradili poti k uspehom, ki jih pričakujemo in si jih želimo v 2013. letu. Vedno sva vesela 

povabila, da napiševa kako misel v vaš  bilten, še posebej, ker gre za društvo, ki se ponaša 

z zelo opaznimi rezultati. Vaše  petnajstletno delo je vraščeno v našo krajevno skupnost, 

krajani smo ponosni na rezultate in dosežke društva v letu 2012, ki ste jih lepo prikazali 

v biltenu. 

O vinu so ljudje preteklosti napisali nešteto slavospevov. Misel Williama Shakespeara, 

da je vino najboljši prijatelj, in francoski pregovor, da je dan brez vina dan brez sonca, 

sta le dva znamenita reka, ki pritrjujeta, da je vino od nekdaj čaščeno kot  pomemben 

dejavnik v našem življenju. Seveda ob vsem spoštovanju njegove žlahtnosti in kulture pitja, 

čemur namenjate pozornost člani Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice. S promocijo 

»dolenjskega posebneža« in vseh ostalih kakovostnih vin z našega območja ste že širše 

prepoznavni. Vemo, da uspehi ne pridejo sami od sebe; so rezultat dela, izobraževanja 

in stalne skrbi za kakovost pridelka. Ko se temu dodata še vaša odprtost in prijateljsko 

druženje, ki tketa prijetne medsebojne odnose, se ni čuditi, da ste cenjeni v svojem okolju. 

To cenimo tudi v krajevni skupnosti, zato smo vam in vašemu programu dela namenili kar 

veliko prostora na spletni strani www.jesenicenadol.si, ki bo zaživela v letu 2013.

V imenu Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem želiva vsem v društvu uspešno delo, 

za žlahtno kapljico pa še več medalj in priznanj, saj so te najtrdnejši dokaz vašega dobrega 

dela in kakovosti vin z našega območja.

Za Svet KS Jesenice na Dol.

Jože Tomše in Rajka Križanac
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Cenjeni ljubitelji vinogradništva!

V rokah imamo spet nov bilten domačega vinogradniškega društva Dolina-Jesenice. To je 

zagotovo danes znak pa tudi vzpodbuda za delo v tej že udomačeni organizaciji. Ne glede 

na starost, ko so ustanavljali še živeči zagnanci, da si tudi ta kraj zasluži na vinski karti 

Slovenije, predvsem pa Dolenjske boljše mesto.  Za to se je treba združiti, reči, da je tudi 

vinogradništvo ne ljubiteljsko, pač pa tudi znanje. Trud, ki smo ga ali so ga včasih vlagali 

v pridelavo našega vinčka, ni rodil vedno sadov. Kvaliteti smo morda dajali premalo 

pozornosti.

Društvo vinogradnikov je začelo prav z tem. Osnova je kvaliteta, je znanje, tudi z izkušnjami 

prednikov, je izbor trt in najpomembnejše  je kletarstvo. Priznati je treba, da smo bili včasih 

bosi.

Z društvom je krenilo. Volje je dovolj, dovolj je ljudi, ki so smisel društva razumeli. Rezultati 

so se kar hitro pokazali. Vinogradi so dobivali ne le novo podobo, pač pa tudi novo 

vsebino in kvaliteto. Naše področje, ki ga pokrivamo, ne pozna več samo cvička. Uspelo 

nam je vzgojiti tudi druge trte in seveda pridelati nova kvalitetna vina. Ponosni smo lahko 

na naše člane, ki so s svojim delom, predvsem pa »tekočimi« rezultati pokazali, da smo še 

kako sprejemljivi za znanje in novosti. Kletarstvo ima pri vsem tem svojo osnovno nalogo. 

Rezultati kažejo, da smo tudi v tem že kar uspešni.  Članov društva pravih vinogradnikov 

je bilo sčasoma vedno več. Z leti potovanja niso bila potrebna le za  srečevanja, ampak  

za zbiranje izkušenj in znanj.

Ko v tem letu strokovnjaki ocenjujejo preteklo leto, število visokih odličij, ta naš »vinček«, 

smo sami nase, lahko več kot ponosni. Ne le posamezniki, pač pa tudi društvo kot celota.

V krajevni skupnosti se vašega dela še kako zavedamo. Tudi za to smo se odločili, da bomo 

spodnje prostore Prosvetnega doma na Dolini namenili vsem društvom, ki jih potrebujejo 

za sestanke in srečanja.  Predprostor je namenjen vsem, vanj lahko namestite svojo omaro 

z osnovnimi potrebščinami , tu je tudi čajna kuhinja in seveda sejni prostor, ki bo namenjen 

sejam in srečanjem, ne le članom sveta KS, pač pa vsem našim društvom, torej tudi vam.

Zahvala gotovo neimenovanim, vsem današnjim pa tudi bodočim članom, pa za doseženo, 

iskrene čestitke!

Predsednik sveta KS Velika Dolina

Marijan Žibert
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Strokovna priloga o vinogradništvu in vinarstvu

Vinska trta je del slovenske kulturne dediščine.

Vino gre na svoji poti od vinograda do kozarca , kot človek skozi različna življenjska 

obdobja.

Vino pa ni le običajen kmetijski pridelek, odlična vina so umetnina, ki pričajo o tradiciji, 

zgodovini, spretnosti vinarja, letnikih, sortah ,…

Vino se v Sloveniji pridela v devetih vinorodnih okoliših, ki so razdeljeni v tri vinorodne 

dežele:

- PODRAVJE z okoliši:  Štajerska Slovenija in  Prekmurje

- POSAVJE z okoliši:     Dolenjska, Bela Krajina, Bizeljsko Sremič,

- PRIMORSKA z okoliši: Kras, Slovenska Istra, Vipavska dolina ali Vipava, Brda ali Goriška 

Brda

V Sloveniji imamo pisano paleto vin, ki jih delimo po različnih merilih.

Vina delimo na Mirna vina in Peneča vina ali Penine.

MIRNA VINA so vina redne trgatve in posebne trgatve oziroma predikatna vina.

1. Po sladkorni stopnji jih ločimo na:

- suha vina, katerih koncentracija reducirajočih sladkorjev ne presega 9g/l

- polsuha vina, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev je od 10- 18 g/l

- polsladka vina, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev je od 11 - 45g/l

- sladka vina, katerih koncentracija reducirajočih sladkorjev presega 45g/l

2. Glede na barvo ločimo:

- Bela vina, mlada vina imajo več zelenkastih odtenkov, starejša vina bolj rumenkaste 

odtenke

- Rdečkasta vina, za vino so značilni rozasti odtenki, ki s starostjo prehajajo proti čebulni 

barvi

- Rdeča vina, mlada vina imajo vijoličaste odtenke, zrela vina so rubinaste barve.

3. Po kakovosti delimo vina na:

- Namizno vino, ki ponavadi ni sortno, obravnavamo kot najmanj kakovostno. Grozdje za 

pridelavo tega vina večinoma ne doseže sladkorne stopnje, zato mu je dovoljeno dodajati 

sladkor

- Kakovostno vino, je narejeno iz grozdja, ki je obrano v polni zrelosti. Sladkorna stopnja 

grozdja se giblje med 70 in 85 Oechlsejevih stopinj. Tudi pri kakovostnih vinih je dovoljeno 

dodatno sladkanje.

- Vrhunsko vino je vino najvišje kakovosti, pridelano iz kakovostnih sort grozdja, predelano 
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na najboljših legah. Grozdje iz katerih je pridelano, je obrano v polni zrelosti oziroma 

prezrelosti. Sladkorna stopnja mora biti nad 85 Oechlsejevih stopinj. Vrhunsko se ne 

dosladkava.

PENEČE VINO je pridobljeno iz vina s primarnim in sekundarnim alkoholnim vrenjem, ki 

lahko poteka v steklenicah ali v zaprtih posodah. Ob odprtju posode se sprosti ogljikov 

dioksid, dobljen izključno z alkoholnim vrenjem. Nadtlak zaradi prisotnega ogljikovega 

dioksida v raztopini v zaprti posodi pri 20*C je najmanj 3 bare in ne več kot 7 barov. 

Peneče vino je lahko proizvedeno le iz svežega grozdja, grozdnega mošta, vina, ki je 

primerno za pridobivanje namiznega vina ali vina kakovostnega vina ZGP.

Temperature vina primerne za pitje:

- Bela vina                --- od 8  do 12 *C

- Rdečkasta vina       --- od 10 do 14 *C

- Rdeča vina             --- od 14 do 16 *C

- Peneča vina            --- od   6 do 10 *C 

 

Mali vinski slovar

Arhivsko vino- so posebna vina, stara najmanj štiri leta. Ponavadi so pridelana po posebni 

tehniki, ki vinu daje s staranjem posebno žlahtnost.

Sortno vino- vino z izraženimi značilnosti svoje sorte grozdja. Jasno izražena sortnost je 

odvisna od Letnika , tal in lege vinograda.

Zvrstno vino- vino iz kombinacije več sort grozdja. Ponavadi nosi ime vinorodnega 

okoliša ali kraja.

Vino s cvetlico- vino z vonjem zrelih ali arhivskih vin.

Vino s telesom- vino bogato z alkoholnim in ekstraktnimi snovmi, ki napolnijo usta.

Izbor- vino, pridobljeno iz odbranega, povsem zrelega, zdravega, nepoškodovanega 

grozdja.

Jagodni izbor- vino iz jagod s plemenito plesnijo ali prezrelih jagod, ki jih ob trgatvi 

posebej odberejo in ločeno predelajo.
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Suhi jagodni izbor- vino iz posušenih na trti zgubanih grozdnih jagod, ki jih pogosto 

napade plemenita gniloba. Vino ponudimo pri nekoliko višji temperaturi od 12  do 14 *C.

Pozna trgatev – vino, pridobljeno iz grozdja, ki je bilo pobrano pozneje od uradno 

dovoljenega začetka trgatve določene vrste na najboljših legah pridelovalnega območja. 

Za vina pozne trgatve je pomembno, da jih ne ponudimo prehladna. Optimalna 

temperatura je od 10 do 12*C.

Ledeno vino- vino, pridobljeno iz grozdja, zamrznjenega na trti in pridelanega v zmrznjenem 

stanju. Grozdje se lahko pobira, ko je temperatura najmanj tri dni zaporedoma pod  -7*C.

Barrique-  beseda barrique pomeni v francoskem jeziku sodček. Vino zori v novem, torej 

neovinjenem  Hrastovem sodu.  

PGO- priznano geografsko območje

ZGP- zaščiteno geografsko poreklo

ZGP NT- zaščiteno geografsko poreklo normalne trgatve

ZGP PK- zaščiteno geografsko poreklo posebna kakovost

PTP- priznano tradicionalno poimenovanje

Pripravila: Mira Budič ( povzetki po strokovni literaturi za vinarstvo in vinogradništvo)

Utrinki delovanja društva od maja  2012 do aprila 2013
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Delovanje društva od aprila 2012 do aprila 2013

14. april 2012 podelitev medalj iz društvenega ocenjevanja vin Prireditev je bila 

v Prosvetnem domu na Veliki Dolini, kjer sta nas počastila z obiskom  Slovenska vinska 

kraljica Martina Baškovič in župan Ivan Molan.

Za  kulturni program so poskrbeli  Kranjski muzikanti in za  ples Lovro in Matevž Sodič.

11.  in 12. maj  2012  Cvičkarija v NM. Naši člani so sodelovali na povorki 

in na stojnicah v petek in soboto.

19. maj 2012  strokovna ekskurzija v Avstrijo. Najprej smo si kmalu čez mejo v 

okolici Gradca ogledali vinograde, ki imajo protitočno zaščito z mrežo, na način, ki pri nas 

še ni viden, tako da ima vsaka vrsta svojo protitočno mrežo. Nato smo pot nadaljevali do 

Eisenstadt ali mesto Haydna, tam smo si ogledali tudi vinski  muzej  in poizkusili njihova 

vina. Pot smo nadaljevali do Nežiderskega jezera  in mesta Rust, kjer smo imeli ogled kleti 

in degustacijo.
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20. maj 2012  obisk Samoborskih vinogradnikov z vinsko kraljico Martino Odzvali 

smo se povabilu sosednjega društva vinogradnikov iz Samobora, ter se predstavili s svojimi 

vini in našo vinsko kraljico Martino Baškovič.

11. avgust 2012 igre in krst soda na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju Pripravili smo 

blagoslov velikega soda  pri Svetniku v prisotnosti gospoda župnika, župana in vinske 

kraljice Slovenije.
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28. avgust 2012 obisk agroživilskega sejma v Gornji Radgoni Popeljali smo se 

na ogled kleti penin Frangež, potem obisk sejma in podelitev medalj našim članom na 

državnem ocenjevanju vin in zaključek pri g. Svenšku v Lovrencu na Dravskem polju.
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18. oktober 2012 izvedli 1. Ocenjevanje Brežiških vin na izletniški kmetiji Svetnik 

v Gaju Kot partnerji pri projektu »Vrata turizma destinacije Posavje« smo uspešno izvedli 

ocenjevanje vin, na katerem je bilo okoli 260 vzorcev vin.

26. in 27. Oktober 2012 sodelovaje na Podjetniško –kmetijsko obrtnem 

sejmu Sodelovali smo z predstavitvijo naših vin pod šotorom pri Osnovni šoli v Brežicah.
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10. november 2012 izlet v Hrvaško Zagorje Na Martinovo soboto smo se odpeljali 

na izlet  po Hrvaškem Zagorju. Najprej ogled mesta Pregrade in degustacijo v kleti Zdolc, 

nato pa Martinovanje v Lojzekovi hiži v Gornji Stubici.

15. november 2012 smo izvedli pokušino mladih vin Na izletniški kmetiji Svetnik v 

Gaju smo lani, malo prej kot sicer izvedli pokušino mladih vin, glede na letino, ki je bila 

tudi prej. Z nami  sta bila g. Baškovč Roman in g. Prah Jože.

24. november 2012 smo organizirali piknik kulinaričnih dobrot in dobre Kapljice 

To soboto smo kuhali različne kulinarične dobrote, tako so člani iz spodnjih vasi pripravljali 

»Domače koline«, člani iz zgornjih vasi so pripravljali »Presenečenje« in člani iz Štajerskega 

konca so pripravljali  »Goveji golaž«, župan je poskrbel, da je bilo vino  okusno kuhano 

in ostali člani, da nismo bili v nadaljevanju žejni.  Vabilu so se odzvali tudi vinogradniki iz 

Sabobora.
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25. januar je bil občni zbor Nekako je že tradicija, da imamo zadnji petek v mesecu 

januarju občni zbor na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju. Glede na to, da ni bil volilen je 

potekal po ustaljenem dnevnem redu, po prebranih poročilih in planih za leto 2013 smo 

zaključili občni zbor z  večerjo.
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3. februarja 2013  snemanje oddaje »Gostilna 

pri Francet« . V Nedeljo 3.2.. smo bili vabljeni na 

snemanje oddaje, ki je potekala v hotelu City v Krškem. 

Udeležilo se je nekaj članov, ki so poskrbeli , da je bila 

miza polna dobrot in dobre kapljice, kar je bilo vidno 

tudi na predvajanju  po TV.

Od 5. do 13. februarja je potekal tečaj 

senzorike vin. Letos smo organizirali tečaj senzorike vin, 

ki se ga je udeležilo kar lepo število naših članov. Po 

sklepu Upravnega odbora našega društva, je društvo 

sofinanciralo 50% sredstev za vsakega našega člana, ki 

se je udeležil tečaja. Udeleženci tečaja so bili zadovoljni z predavanji in tudi z znanjem, ki 

so  ga pridobili.

8. februarja 2013 tradicionalni tretji pohod. Letos smo že tretjo leto organizirali 

pohod po naših krajih in vinogradih. Začeli smo v Gaju na izletniški kmetiji Svetnik in pot 

nadaljevali proti Koritnem, kjer so nas pogostili pri zidanici Kvartuh Mihata, potem nadaljevali 

pot do Ponikve, se 

ustavili pri zidanici Bajs 

Jožeta, spili kozarček 

Cvička  in  nadaljevali 

do Vogrinovega hrama, 

kjer so nas zelo lepo 

pogostili člani društva 

Prijateljev podeželja 

»Svetniki« in tudi glasbe 

z mladimi Kranjskimi 

muzikanti ni manjkalo. 

Po obilni malici  smo pot 

nadaljevali proti Perišču, 

Rajcu, kjer smo se ustavili pri zidanici predsednika društva g. Bizjak  Slavkota, ter kljub 

njegovi odsotnosti popili kozarec cvička iz njegove kleti.

Tako je že bil čas, da smo počasi prišli nazaj na zborno mesto k Svetniku, kjer nas je čakala 

topla malica in tudi Kranjski muzikanti so nam igrali, da je golaž še bolj teknil.
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26. februarja 2013 društveno ocenjevanje vin. Društveno ocenjevanje je že 

tradicionalno potekalo na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju.

Imeli smo dve ocenjevalni komisiji in sicer:

Komisija za cvičke in dolenjsko rdeče je bila v sestavi:

- Predsednik: Jože Prah

Člani:  Kolar Mirko, Valek Marko, Kvartuh Mihael, Barkovič Stanislav

Komisija za bela vina, modra frankinja,..:

- Predsednik: Adi  Brod

Člani: Baškovč Roman, Bosina Branko, Bizjak Ljubo, Škofljanc Miro

Že tretje leto zaporedoma pa smo imeli tudi skupino domačih ocenjevalcev, ki jih je vodil 

g. Rudi Kos in so bili v sestavi: Črpič Matjaž, Zobarič Miro, Lončarič Jože, Budič Jože, 

Kvartuh Martin in  Geršak Boštjan. Po besedah predsedujočega domače ocenjevalne 

komisije, je ta komisija zelo primerno ocenjevala vzorce, tako cvička, modre frankinje in 

tudi bela vina. To je tudi dokaz, da je bil tečaj senzorike vina dobro opravljen.

Pobranih je bilo skupno 167 vzorcev vin.
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Priimek in ime   Naslov  Ocena       Medalja

Rezultati društvenega ocenjevanja vin 26. Februar 2013

  Cviček

Družina Barkovič c4  Brezje  16,36  VZM
Družina Barkovič c2  Brezje  16,36  VZM
Družina Barkovič c1  Brezje  16,36  VZM
Valek Milan 12   Koritno  16,36  VZM
Valek Milan 4   Koritno  16,36  VZM
Semenič Ljubomir c2  Koritno  16,36  VZM
Družina Bizjak c8   Cirnik  16,30  VZM
Družina Črpič   Gaj  16,30  VZM
Bogovčič Aleš   Velika Dolina 16,26  VZM
Čudič  Sandi   Brezje  16,26  VZM
Strajnar Igor   Račica  16,26  VZM
Vogrin  Branko   Velika Dolina 16,26  VZM
Bizjak Janez    Cirnik 4 c 16,23  VZM
Deržič  Franc   Laze  16,23  VZM
Družina Zofič   Cirnik  16,23  VZM
Račič  Janko   Cerina  16,23  VZM
Bajs Andrej   Ponikve  16,20  VZM
Budič  Jože c4   Podgračeno 16,20  VZM
Družina Bizjak c1   Cirnik  16,20                          VZM
Komočar Jože   Sobenja vas 16,20                          VZM
Kvartuh  Martin   Koritno  16,20                          VZM
Kvartuh   Mihael   Koritno  16,20                          VZM
Laktič Miroslav, Danica s1  Brežice  16,20                          VZM
Lazanski  Boštjan   Laze  16,20                         VZM
Račič  Branko   Cerina  16,20                         VZM
Semenič  Ljubomir 1  Koritno  16,20                          VZM
Špolar  Mirko   Cerina  16,20                          VZM
Bajs  Jože   Ponikve  16,16                          VZM
Družina  Bizjak   Cirnik  16,16                          VZM
Frigelj  Darko   Jesenice  16,16                          VZM 
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Priimek in ime   Naslov  Ocena       Medalja
Katič Srečko   Loče  16,16  VZM
Kovačič Ivan   Loče  16,16                              VZM
Kvartuh  Bojan   Poštena vas 16,16                          VZM
Bajs Črtomir   Brezje  16,13                               VZM
Družina  Črpič   Gaj  16,13                               VZM
Krmpotič  Milan   Loče  16,13                           VZM
Šeberle  Martin   Velika Dolina 16,13                            VZM
Vogrin   Drago   Sela  16,13                           VZM
Barkovič  Jože   Brezje  16,10                            VZM
Bizjak  Slavko   Jesenice  16,10                            VZM
Burja    Dušan   Jesenice  16,10                            VZM
Črpič    Mitja s4   Cirnik  16,10                            VZM
Horvatič   Marko   Kamnik  16,10                            VZM
Petrič   Gregor   Mala Dolina 16,10                             VZM
Stelja    Milan   Brežice  16,10                            VZM
Frigelj    Jože   Loče  16,06                           VZM
Kvartuh   Andrej   Brežice  16,06                            VZM
Rostohar  Anton   Ponikve  16,06                             VZM
Strniša   Franc   Jesenice  16,06                           VZM
Škofljanc   Miro   Koritno  16,06                           VZM
Zevnik   Ivan   Laze  16,06                            VZM
Bogovčič  Anton   Laze  16,03                           VZM
Grad  Bojan   Laze  16,03                           VZM
Bukovinski  Dušan   Koritno  16,00                             ZM
Laktič  Miroslav, Danica s2  Brežice  16,00                             ZM
Tanček  Juraj   Bregana  16,00                               ZM
Črpič   Mitja c6   Cirnik  15,96                              ZM
Povh  Branko   Obrežje  15,93                               ZM
Kustrin  Biserka   Velika Dolina 15,90                              ZM
Bajs  Božo   Brezje  15,86                            ZM
Kos  Terezija   Brezovica  15,86                             ZM
Zofič  Franc   Cirnik  15,83                             ZM
Zobarič   Miro   Jesenice  15,80                               SM
Šinko Sandi   Laze  15,56                             SM
Novosel  Ivan   Brezje  15,43                              PP
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Dolenjsko rdeče
Lazanski Boštjan   Laze  16,76     SM
Šepetavc  Marjeta   Dobova  16,73                                   SM
Ajster Franc   Koritno  16,46                                  SM
Povh Darko   Obrežje  16,36                                    SM
Prah  Mihael   Koritno  15,70                                     PP

Gorjanska črnina
Kos Martin   Jesenice  15,36                                PP

Rose
Vinska klet Schönberg  Ponikve   17,16                               ZM

Modri pinot
Čudič  Primož   Brezje  17,46                              ZM    

Zweigelt
Grubič Franc   Jesenice  16,30                               SM

Dornfelder
Valek  Marko   Koritno  17,56                                  ZM

Modra frankinja
Hostnik  Martin l. 2007  Gaj  18,40                               VZM
Semenič   Ljubomir   l. 2011  Koritno  18,26                            VZM
Družina Črpič   l. 2011  Gaj  18,10                               VZM
Družina Barkovič   l. 2011  Brezje  18,06                               VZM
Lončarič  Uroš   Zg. Obrež 18,03                            VZM
Družina  Barkovič   Brezje  18,00                              ZM
Krmpotič  Milan   Loče  17,96                                   ZM 
Budič  Jože   Podgračeno 17,83                                    ZM
Jurkas  Peter   Dobova  17,73                                  ZM
Vogrin  Ivan   Brezje  17,70                               ZM
Hostnik Martin c1   Gaj  17,66                                 ZM  
Hostnik Martin c2   Gaj  17,53                                  ZM

Priimek in ime   Naslov  Ocena       Medalja
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Zevnik Ivan   Laze  17,46                               ZM
Vinska klet Schönberg  Ponikve  17,40                              ZM
Geršak  Boštjan   Obrežje  17,30                               ZM
Valek  Milan   Koritno  16,96                               SM
Semenič   Ljubomir   Koritno  16,96                              SM
Petrič Matej   Mala Dolina 16,46                                  SM
Petrišič Sandi   Krško  16,43                               SM
Komočar Jože   Sobenja vas 15,80                                   PP

Modra frankinja barrique 
Vinska klet Schönberg  Ponikve  17,73                             ZM
Vinska klet Schönberg l. 2011 Ponikve  17,16                             ZM

Bela zvrst 
Kos Rudi    Rajec  16,96                              SM
Zobarič   Miro   Jesenice  16,90                               SM
Družina  Bizjak   Cirnik  16,76                               SM
Geršak Boštjan   Obrežje  16,73                               SM
Semenič  Ljubomir   Koritno  16,70                                SM
Družina  Črpič c3   Gaj   16,66                              SM
Kvartuh Mihael   Koritno  16,66                              SM
Jurkas Peter   Dobova  16,63                              SM
Vogrin Ivan   Brezje  16,60                              SM
Katič Srečko   Loče  16,50                              SM
Zobarič  Jože   Dobova  16,50                              SM
Budič  Jože   Podgračeno 16,40                              SM
Frigelj Darko   Jesenice  16,40                              SM
Frigelj  Ivan   Vel. Obrež 16,40                               SM
Povh  Branko   Obrežje  16,30                              SM
Štampek  Darko   Nova vas  15,63                                PP
Šinko  Sandi   Laze  15,33                                PP

Priimek in ime   Naslov  Ocena       Medalja
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Laški rizling                                  
Bizjak Janez   Cirnik 4c  17,30    ZM
Burja  Dušan   Jesenice  17,16    ZM
Vogrin  Drago   Sela  17,00                     SM
Valek  Milan   Koritno  16,96                     SM
Horvatič Marko - polsuho  Kamnik  16,93                      SM
Družina Bizjak    Cirnik  16,80                      SM
Novoselič  Ivan   Koritno  16,70                     SM

Chardonnay            
Kvartuh  Mihael - 2011 polsuho Koritno  18,26                   VZM
Požgaj Franc   Mala Dolina 17,93                     ZM
Družina  Bizjak   Cirnik  17,53                     ZM
Grubič Franc   Jesenice  17,13                     ZM
Lončarič  Jože   Zg. Obrež 16,86                      SM

Kerner
Družina Črpič - polsuho  Gaj  17,60      ZM

Rumeni muškat
Škofljanc  Miro - polsladki  Koritno  18,23                   VZM
Bašič Aleš   Koritno  16,93                      SM

Rubidovo vino
Grubič Franc - sladko  Jesenice  16,66                     SM
Grubič Franc   Jesenice   15,90                       PP
Komaricki  Srečko   Žejno  15,80       PP

Rdeča penina
Kos Rudi    Rajec  18,16                   VZM

Priimek in ime   Naslov  Ocena       Medalja
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Mnenja ocenjevalcev iz društvenega ocenjevanja vin:

Predsednik  Cvičkove komisije:

Jože Prah

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!

Že nekaj let s ponosom ocenjujem v vašem društvu Dolina Jesenice, letos pa sem vodil 
komisijo, ki je ocenjevala cvičke, dolenjska rdeča vina ter penino. Cvički so bili preprosto 
čudoviti, lepe rubin rdeče barve, sadnega vonja, prijetnih kislin in lepo harmonični. Naša 
komisija je  ocenila kar celo paleto cvičkov  krepko čez 16 točk.
Rad bi se zahvalil komisiji, ki je delala na visokem nivoju in smo bili zelo enotni. Le dvakrat 
smo ponovili vzorec za ponovno oceno. Zelo malo je bilo izločitev in to le zaradi večnega 
problema, tako imenovanega bekser ali S2O. Bilo je še nekaj izločitev zaradi oksidacij, 
ki pa se jih bo dalo še vedno rešit brez večjih težav. Žal pa je bilo tudi nekaj cika. Pri 
dolenjskih rdečih vinih pa je bilo nekoliko  slabše. Nekaj vzorcev pa je bilo čudovitih, zato 
so prijela tudi zelo lepe visoke ocene. Ocenili smo tudi eno penino, ki je prejela vrhunsko 
oceno.
Društvu se zahvaljujem za povabilo, vsem vinogradnicam in vinogradnikom pa čestitam 
za tako čudovita vina in vam želim tudi dobre rezultate vin na Tednu cvička v Novem 
mestu,Gornji Radgoni in tudi na vseh drugih tekmovanjih. 

Predsednik komisije za bela in ostala vina:

Adi Brod

Z  zadovoljstvom sem sprejel vabilo na ocenjevanje vin, ki ga je organiziralo Društvo 
vinogradnikov Dolina-Jesenice. Ocenjevanje je bilo dobro organizirano in je potekalo 
v prostorih Turistične kmetije Črpič-Svetnik. Ker so vinogradniki v ocenitev dali več 160 
vzorcev vin, je delo potekalo v dveh komisijah. V čast mi je bilo voditi prvo ocenjevalno 
komisijo, ki je ocenila 82 vzorcev, od tega 30 dolenjskih belih, 7 laških rizlingov, 5 
chardonnayev, kerner, 2 rumena muškata, 2 rosea, 28 modrih frankinj, modri pinot, 
zweigelt, dornfelder, rdeča zvrst in 3 robidova vina.
Pri letošnjem ocenjevanju dolenjskih belih vin se je pokazala značilna sadnost, svežina, 
lahkotnost in pitnost vin. Večina vin je bila kakovostna, najboljše vino pa je prejelo oceno 
17. Žal smo morali nekaj vin izločiti zaradi oksidacije in žvepleca. Te napake bodo 
vinogradniki zelo hitro odpravili z manjšimi enološkimi posegi.
Sorta laški rizling ni preveč izstopala s svojo kvaliteto, vina so bila tanka, sortno slabo 
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izražena. Po svoji kvaliteti je izstopala sorta chardonnay, ki je bila zelo polna in sadna, 
pohvala velja tudi pridelovalcema za kerner in vrhunski rumeni muškat.
Vinogradnikom priporočam, da pri predelavi belih vin ob upoštevanju primerne tehnološke 
zrelosti grozdja poskušajo čim bolj uporabljati maceracijo grozdja. S tem postopkom se 
iz jagodne kožice izločijo primarne aromatične snovi, fenolne spojine, dušikove spojine, 
polisaharidi, kisline in minerali. S pomočjo vrenja pri kontrolirani temperaturi od 17 – 20 
°C pa boste dosegli, da bodo vaša vina prijetno sveža, sadna, z izraženo aromo in z 
intenzivnim  vonjem. 
Čestitke vinogradnikom sorte modre frankinje, še posebej tistim, ki so dosegli ocene nad 
17,9. Veliko število vzorcev, cca 50%, je res dobre kakovosti, temno rubinaste barve, 
žametnega okusa in fines v vonju. Za ostale vzorce pa je bilo ocenjevanje prezgodnje, saj 
so vina trpka, groba, ekstraktno tanka, z ostro, izstopajočo kislino. Osnovne napake, ki so 
bile prisotne pri nekaterih vzorcih sta bile oksidacija in žveplec.
Vzorec modrega pinota je bil s sortno značilno noto v vonju in okusu, dornfelder je lepo 
kakovostno vino z izraženo cvetico in polno na okus.
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 vinogradniški sezoni 2013 zahvaljujem za povabilo in zaupanje.

Mnenja ostalih članov:

Roman Baškovč

V letu 2012 je suša prizadela tudi vinograde. V marsikaterem vinogradu se je zaradi 
pomanjkanja vode v tleh ustavil tudi razvoj grozdja  na trti. To se je poznalo pri kvaliteti 
pridelanega vina, katera ni enaka letniku 2011. Vsa ocenjena vina so bila primerna in 
korektna ter odraz letnika. Napak je bilo zelo malo, pa še večina teh lahko odpravljivih. 
Večina vin je dosegla visoko kakovostno oceno, posebej pa so izstopale po kvaliteti modre 
frankinje, katere potrebujejo še nekaj časa, da bodo pokazale svojo veličino. 
Vsem pridelovalcem iskrene čestitke za zelo dobra in kvalitetna vina! 
Vino je duša in telo vinogradnika ter rezultat marljivega in vestnega dela, zato vsem 
vinogradnicam in vinogradnikom želim še veliko uspeha in veselih trenutkov pri delu v 
vinogradu, kleti in dobri kapljici.

Branko Bosina

V torek 26.02.2013 je bilo izvedeno ocenjevanje vin letnika 2012 v  organizaciji DV Velika 
Dolina. Zahvaljujem se vam za zopet izkazano zaupanje, da ste mi dovolili, da ocenjujem 
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vaša vina, ki so plod vašega vinogradniškega dela in vašega  kletarskega znanja. Sodeloval 
sem v komisiji, ki je ocenjevala  mešana bela vina, bela sortna vina ,  Modre frankinje, sortna 
rdeča vina in eno penino. Kljub kakovostno nekoliko slabšemu letniku zaradi vremenskih 
težav v letu 2012 so bila bela vina  dokaj harmonična, s prijetnimi sadnimi notami in so 
večinoma prejele lepe ocene kakovostnega razreda, razen nekaj redkih izjem-izločitve 
zaradi bekserja ali oksidacije. Laški rizlingi- sadni in sveži so navduševali s prijetno sadno 
cvetico, ki spominja na zeleno jabolko dopolnjeno z vonjem belega cvetja. Charonannayi 
–ocene v zgornjem kakovostnem razredu, intenzivno sortno prepoznavni, z izraženimi 
sadnimi niansami v cvetici, ki asocira na vonj zrele banane zaokrožen z  vanilijevim  
pookusom vendar ekstraktno nekoliko tanki-posledica obremenjenost trte in suše .Rumeni 
muškati- dva vzorca, eden zame v rangu vrhunskega vina z izredno lepo izdelano muškatno 
noto , ki spominja v vonju na citruse (limona, limeta)Robidovo vino-čeprav ni vino je 
zanimivo vendar menim da ne sodi na takšno ocenjevanje ker mu morda naredimo krivico 
v oceni,ker ga primerjamo s standardi  in zahtevami za vina, ki so popolnoma drugačni. Te 
vrste alkoholnih pijač bi morali ocenjevati v kategoriji enakih proizvodov po kriterijih, ki so 
prilagojeni tehnološkim zahtevam in  kakovostnim standardom teh vrst proizvodov. Modre 
frankinje-letošnje frankinje so bile  zame lepe zaokrožene , harmonične , v vonju in okusu 
prednjačijo  note, ki spominjajo na  prezrelo robido višnjo ter črno murvo. Harmonija 
sadnih vonjav večkrat lepo zaokrožena pri nekaterih vzorcih z lesnimi notami tako v vonju  
kot v okusu z dolgim žametnim zatonom (predvsem pri nekaterih vzorcih MF starejšega 
letnika, še posebej vzorec  MF 07)Od ostalih rdečih sortnih vin se mi je  globlje vtisnil 
v spomin Modri pinot- vzorec bogat v okusu z izrazito sadnim vonjem, ki spominja na 
drobno jagodičevje in gozdne sadeže.Za konec ostane vedno kaj dobrega ,za nas je bil 
to vzorec rdeče penine, ki je bila v okusu lepa sadna zaokrožena,  z igrivimi drobnimi 
mehurčki, ki so izzivali čutnice v ustih.
Vsako leto poteka borba med človekom na eni strani in naravo, ki  se iz leta v leto poigrava 
z muhastim razporejanjem sonca in dežja skozi vse leto; z zemljo, ki ni niti na dveh sosednjih 
parcelah povsem enaka in  vestno roko vinogradnika, ki ve kaj hoče in ob pomoči stroke 
to tudi zna ter uspe vsako leto iz grozdja narediti, ne le vino z okusom , ki navduši vse čute, 
ampak temu doda še nekaj več, doda mu vedno tudi bistvo- del svoje duše.
Še enkrat iskrene čestitke  vsem vinogradnikom za prejeta odličja in zahvala za izkazano 
zaupanje.

Miro Škofljanc

Spoštovane vinogradnice ,spoštovani vinogradniki društva Dolina Jesenice. 
26.02.2013 je bilo društveno ocenjevanje vin, na katerem sem sodeloval kot član komisije.
Naša komisija je ocenjevala modre frankinje, rozeje ter različna sortna in mešana bela 
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vina.
Bilo je zelo malo izločenega vina a vendar z malo boljšo pozornostjo pri kletarjenju bi tudi 
teli vzorci dobili kar lepe ocene.
Modre frankinje so bile povprečne z izjemo par vzorcev, kateri so izstopali res lepi. Mešana 
ter dolenska bela vina so bila kar lepa.
Razočarali so me pa laški rizlingi. Naše področje je odlično za to sorto in so rizlingi 
božanski. Letos tega ni bilo. Ostala sortna pa kar lepa.
Čestita vinogradnikom za dosežene rezultate, organizatorjem se pa zahvaljujem za 
zaupanje.

Ljubo Bizjak

Na izletniški kmetiji Črpič - Svetnik smo se zbrali ljubitelji vina in degustatorji, ki smo 
ocenjevali široko paleto vin. Sam sem bil član druge skupine, ki je ocenjevala velik spekter 
vin. Začeli smo z vini bele zvrsti, kjer je bilo kar precej vzorcev lepo gladkih, s prijetno 
sortno cvetlico, pri nekaterih pa je bilo zaslediti prevelik ostanek sladkorja, ter preveliko 
kislino.
Sledila so bela sortna vina, med katerimi sta izstopala, eden laški rizling, ki je bil zelo lepo 
gladek z izredno sortno cvetlico, ter pa chardonnay. 
Degustirali smo tudi nekaj vzorcev rozeja ter robidovo vino.
Pri modrih frankinjah se je čutilo nekakšno povprečje; bile so dosti svetleje in dosti tanjše, 
razen z izjemo frankinj starejših letnikov, ki so bile zelo gladke in bogate.
Moja izkušnja pri letošnjem ocenjevanju je zelo pozitivna, saj smo izločili le nekaj vzorcev 
vin, ki so bila izločena zaradi boekserja, oksidacije ali povišane hlapne kisline.
Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitam za prejeta odličja. Zahvala pa gre tudi 
organizatorjem za lepo izpeljano degustacijo. Sam pa bi se rad zahvalil za povabilo in 
zaupanje.
Bodimo dobri vinogradniki in kletarji še naprej!
 

Mihael Kvartuh

Po petih letih sem zopet sodeloval na ocenjevanju vin našega društva. Bil sem član 
komisije, ki je ocenjevala cvičke in dolenjska rdeča vina. Bil sem vesel, predvsem pa 
prijetno navdušen nad kvaliteto cvičkov. Bili so pitno uglajeni, sadni, skratka vrhunski. 
Žal se ta zgodba ni ponovila pri dolenjskih rdečih vinih, razen redkih izjem, ki si zaslužijo 
višjo oceno. Podelili smo veliko visokih ocen. Komisija je bila pri ocenjevanju zelo enotna. 
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En vzorec cvička sem ocenil z oceno 16,70, saj si je to zaslužil. Letošnji cvički so bili res 
čudoviti.
Iskrene čestitke vsem pridelovalcem za prejeta priznanja. Društvu se zahvaljujem za 
povabilo in mu čestitam za brezhibno izvedbo ocenjevanja, zahvala tudi kmetiji Črpič za 
gostoljubnost.
Čim več se družite tako doma kot v društvu, pa dober letnik 2013.

Marko  Valek

Na društvenem ocenjevanju vin sem sodeloval v komisiji, ki je ocenjevala cvičke in 
dolenjska rdeča vina.
Pri cvičkih sem bil zelo presenečen nad izrazito harmonijo, aromo in uglajenostjo, kar je 
razvidno iz ocen, ki je večino vzorcev dosegla kakovostno oceno, ki jih tudi zaslužijo.
Nekaj vzorcev je bilo izločenih zaradi klasičnih napak, kot so bekser in rahla oksidacija, ki 
se jih z nekoliko truda da odstraniti in doseči dobro oceno.
Pri dolenjskih rdečih sta me presenetila dva vzorca, ki sem jih tudi nagradil z visoko oceno.
Zahvaljujem se društvu vinogradnikov Dolina-Jesenice za povabilo na degustacijo ter 
članom komisije za nemoten potek.

Stanislav Barkovič

Na letošnjem ocenjevanju vin našega Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice v 
torek 26.02.2013,ki je potekalo v Gaju,sem sodeloval v komisiji,ki je ocenjevala 
cvičke,dolensko in gorjansko rdeče vino. Naša komisija je ocenila 75 vzorcev cvička. 
Velika večina cvičkov je izkazovala prijeten saden,svež kiselkast okus,prijetne cvetice in 
pitkosti, kar dokazuje,dozorelost in zdravo grozdje vinskega letnika 2012. Nekaj cvičkov 
pa je izkazovalo popolno rubinasto barvo z temnejšim odtenkom. Kvaliteto letnika pa tudi  
dokazujejo doseženi rezultati in število izločenih vzorcev,ki je manjše od 10 %.
Kakovosti ocenjenih vin,ki se iz leta v leto izboljšuje,pa je zahvaliti strokovnemu delu 
vodstva našega društva in požrtvovalnosti naših vinogradnikov ter kletarjev. 
Na koncu bi se rad zahvalil za povabilo in izkazano zaupanje,vsem vinogradnikom pa 
čestitam za dosežena odličja.
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Predsednik vzporedne »domače« komisije:

Rudi Kos

Za lanski letnik (2012) lahko rečemo, da je eden boljših. Narava je poskrbela že nekaj 
let zapored za kakovostni pridelek grozdja. Se pravi dovolj visoki sladkorji  ob trgatvi  in 
relativno nizke kisline.
Žal ponovno ugotavljamo, da imamo togo vinsko zakonodajo (cviček), saj nas ta sili 
velikokrat v prezgodnjo trgatev, kar je skregano z zdravim razumom. Zato mogoče v 
razmislek vinogradnikom , da bi del pridelka pridelali z višjimi alkoholi, ekstrakti in barvili, 
ter ga poimenovali »Gorjanska črnina«.

Martin Kvartuh

Moje prvo interno ocenjevanje v društvo je bilo zame velika preizkušnja samega sebe.
Moram zapisati, da sem bil zelo pozitivno presenečen nad vini, ki smo jih ocenjevali.
V prvi vrsti moram pohvaliti pridelovalce cvička, ki so po moji oceni pridelali cvičke z 
lepo prikupno ne pretemno barvo, primerno svežino in pitnostjo. Prav tako je bilo, kar 
nekaj dobrih modrih frankinj, mogoče je pri nekaterih manjkalo harmonije in pa močnejša 
barva.
Glede na izjemno kakovost cvičkov ter ostalih vin, želim vinogradnikom veliko uspehov pri 
nadaljnjem kletarjenju, ter  uspešno prodajo.

Matjaž Črpič

V vzporedni komisiji ocenjevanja vin nas je sodelovalo sedem članov društva pod vodstvom 
g. Rudija Kos. Sam sem sodeloval že tretje leto zapored. 
V mesecu februarju smo se člani društva udeležil tudi tečaja “Senzorika vin”, kar je bila 
dobra popotnica pri samem ocenjevanju. Teorijo, ki smo jo poslušali na predavanjih, smo 
tako lahko še enkrat prenesli v prakso. 
Ocenjevanje je potekalo korektno in brez zapletov za kar je poskrbela dobro uvežbana 
ekipa članov društva. Ocenjevali smo v večini cvičke, ki so bili zelo lepi, sadni in dobri, 
praktično brez napak. Po drugem premoru pa smo ocenjevali še modro frankinjo in sortna 
bela vina. Vina so bila res čudovita, moja opažanja pa, da se poleg cvičku, kakovost vse 
bolj dviga pri modrih frankinjah in sortnih belih vinih. Poizkusili smo tudi lepe roseje in 
posebnost; robidovo vino! 
Čestitke vsem pridelovalcem vin.
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Mislim, da vzporedna komisija ni bila daleč od ocen uradne komisije in smo delovali 
homogeno brez večjih odstopanj pri višini ocen.
Zelo lepa izkušnja in nabiranje “kilometrine” pri ocenjevanju vzorcev vin je za nami.
Rad bi se zahvalil vodstvu društva za ponujeno priložnost in jim čestital za še eno dobro 
opravljeno delo ter se priporočal za nadaljnje sodelovanje.

Miro Zobarič

Dne 26.2.2013 je na Izletniški kmetiji Svetnik – Črpič v Gaju potekalo društveno 
ocenjevanje vin. 
Komisiji sta bili dve:
- komisija, ki je ocenjevala cviček v sestavi: Prah Jože, Kolar Mirko, Barkovič Stanislav, 
Kvartuh Mihael in Valek Marko.
- komisija, ki je ocenjevala ostala vina (bela vina, frankinja, žametna, …) v sestavi: Brod 
Adi, Baškovč Roman, Bosina Branko, Škofljanc Miro in Bizjak Ljubo.
 Vzporedni  komisiji, ki so ocenjevala vina cviček in modro  frankinjo  smo bili  Kos Rudi, 
Črpič Matjaž, Budič Jože, Kvartuh Martin, Lončarič Jože in Zobarič Miro. Lahko rečem, 
da je bilo med cvički in modrimi frankinjami nekaj krasnih ocen, bilo pa je tudi nekaj z 
manjšimi pomanjkljivostmi in napakami. 
Želim še naprej uspešno kletarjenje. Vsem pridelovalcem čestitke za dosežena odličja.
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9. marca  izlet po Posavju

V soboto, ki morda ni bila najbolj vremensko naklonjena za naš izlet, je pa bila za 
vinogradnike toliko bolj prosta, ker je bilo vreme deževno. Odpravili smo se na ogled 
Nuklearne elektrarne Krško, ogled Cvičkove kleti Krško, kjer je tehnolog naš član Rudi Kos, 
ki nas je tudi sprejel in pripravil degustacijo.
Potem smo si ogledali Valvasorjevo hišo v starem delu Krškega, pot nadaljevali do vinske 
kleti Mastnak nad Sevnico. Poskusili smo nekaj penin in ostalih vin ter poskusili domače 
salame.
Po vseh degustacijah, nam je že prijala večerja, ki smo jo imeli v gostišču Janc na Studencu.
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4. april 2013  obisk pri 
Valeku. Glede na to, da sta 
naša dva člana UO društva 
Simona in Marko dobila 
naraščaj, smo se odločili, da 
jih obiščemo.

Prikloni se k trti in pravi: 
‘’Svet križ,

da dobro v jeseni obrodiš!’’
Prav skrbno, globoko pri trti kopa,
veselo, družabno v gorco pelja.



32

Priimek in ime Naslov   Vino          Ocena

41. Teden Cvička - Ocenjevanje vin 
Novo mesto, 03. do 05. april 2013

DV Dolina-Jesenice 

Barkovič Stanislav  Brezje pri Vel.Dolini   Modra frankinja 2012  17,17
Jurkas Peter  Ul.bratov Gerjovičev  Modra frankinja 2012 16,53 
Barkovič Stanislav  Brezje pri Vel.Dolini  Modra frankinja 2011 15,97 

Črpič Matjaž  Gaj    Cviček PTP 2012  16,27
Zofič (družina)  Cirnik    Cviček PTP 2012  16,17 
Bizjak (družina)  Cirnik    Cviček PTP 2012  16,10
Valek Milan  Koritno       Cviček PTP 2012  16,10 
Budič Jože  Podgračeno   Cviček PTP 2012  16,07
Valek Marko  Koritno    Cviček PTP 2012  16,03
Lazanski Boštjan  Laze    Cviček PTP 2012   15,93

Lazanski Boštjan  Laze    Dolenjsko rdeče 2012 16,53 
 
Kvartuh Mihael  Koritno    Chardonnay izbor 2009 18,60
Kvartuh Mihael  Koritno    Chardonnay 2011 17,80 

Škofljanc Miro  Koritno    Rumeni muškat 2012 17,67 
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Jesenice 11 a
8261 Jesenice na Dolenjskem

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

E-mail: ks.jesenice@siol.net
www.ksjesenicenadol.si
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“Bar M”

Za dobro kapljico in klepet

je vedno prostora dovolj!

Za dobro kapljico in klepet

je vedno prostora dovolj!
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Tel.: 07 / 457 4470 | Fax: 07 / 457 4472

2008

Volanski končniki, drogovi in axialni zglobi
za traktorje, delovne stroje,
tovorna vozila, avtobuse in viličarje.
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07 49 92 100

VINSKA KLET SCHOENBERG

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

www.schoenberg.si

KOLAR Mirko
ocenjevalec vin
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TMS BREŽICE d.o.o.
SERVIS TRGOVINA

PE - Trnje 4a, 8250 Brežice

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

Milan Valek

Koritno 14,
Jesenice na Dolenjskem

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

Vinarstvo VALEK
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GOSTILNA STRNIŠA d.o.o.

Velika Dolina 40
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 49 57 524

Okrepčevalnica ŠPARAKL

| tiskarna | grafični studio |

| tisk na tekstil | promocijska darila |

 

041 402 971
artisk@siol.net

051 458 541
branka@artisk.si

Ulica bratov Gerjovičev 3, 8257 Dobova
Tel.: 07 45 22 202

UGODNE

CENE KVALITETEN

TISK

VELIK

IZBOR

MAJIC
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TEL: 07 / 49 57 754    GSM: 030 / 670 960
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Beležka:
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Beležka:
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Na svetu lepše rožice ni,
kot je ta vinska trta,

pozimi spi, spomlad cveti,
v jesen pa vince daje.

Izdalo: Društvo vinogradnikov ” Dolina - Jesenice”, April 2013

Naklada: 250 izvodov

Ureditev biltena: Mira Budič

Fotografije: arhiv Društva

Grafično oblikovanje in tisk: ARtisk Dobova
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"V vinu je največ sonca.
Naj žive ljudje, ki pridelujejo vino,
kajti z njim vnesejo svetlobo sonca

v človeške duše"
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