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Kdor vince prav zauživa,
Veselje v srce vliva,
Če srce dobro ni,
Ga vince le skazi!
(A.M. Slomšek)
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Spoštovane članice in člani društva vinogradnikov Dolina-Jesenice.
Pomlad je tu in znova smo ocenjevali naša vina.
Za nami je naporno leto, polno različnih izkušenj, skozi katere smo pridelali še kar kakovostno vino.
Zato čestitke vsem, še posebne tistim z lepimi ocenami. Upamo, da bo to leto, ki prihaja manj
stresno in lažje za pridelavo – z manj dežja in več lepih z soncem obsijanih dni.
V slovenskih vinogradih rastejo vse znane svetovne bele in rdeče sorte, pa še kakšna avtohtona
ali udomačena, ki je sicer prišla od drugod, a je pod našim podnebjem razvila vse svoje najboljše
lastnosti. V bodoče jim posvečamo pozornost, ker si to zaslužijo, ne le iz ekonomskih razlogov, pač
pa tudi iz kulturno-zgodovinskih, kot naša naravna dediščina je raziskal Drago Medved

Želim, da bi z vinom uživali v dobrem počutju, da bi se lahko še velikokrat srečali in uživali dobro
vino z znanci, prijatelji in tistimi, ki so nam najdražji.
-To je dar življenja, negujmo ga.-

Predsednik
Slavko Bizjak
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VINO JE SOK ZEMLJE IN SONCA
(Ljudska modrost)

VINSKI KLJUČ VSE ODPRE
(Slovenski pregovor)

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

Zamenjali so se štirje letni časi, in se oziramo v leto 2014, ter iščemo nove vzpodbude in ideje za
leto naprej. Vedno sva vesela povabila, da napiševa kako misel v Vaš bilten. Ko gre za društvo, za
katerim stojijo vidni rezultati dolgoletnega dela, je to prijetna naloga in izziv.
O rezultatih in dosežkih leta 2014 pripoveduje Vaš bilten, v katerem z upravičenim ponosom
predstavljate rezultate dela Društva in vseh njegovih članov. Želja po novem znanju, skrb za
kvaliteto, odprtost, druženje – je prepoznana in kot društvo v širšem okolju puščate svoj pečat.
O vinu je veliko misli, besed in pesmi zapisano in za letošnji uvod smo izbrali ljudsko modrost, da
je Vino sok zemlje in sonca. V letu 2014 je sonca bilo manj, pa tudi neurja so bila pogosta in vse
to bo u vinu tega letnika ostalo zapisano. Vinska trta in njen plod povesta v jesen kakšna je bila
pomlad in poletje. Žlahtna kapljica in vinski ključ, kot to pravi slovenski pregovor pa vseeno odpreta
vsaka vrata.
V imenu Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem in v svojem imenu želiva vsem v društvu
uspešno delo in žlahtno kapljico v letu 2015, veliko medalj in priznanj, veliko prijetnega skupnega
časa in še naprej dobrega sodelovanja.

Svet KS Jesenice na Dol.
Bogdan Palovšnik in Rajka Križanac

Jesenice, 04. maj 2015
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Cenjeni člani
Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice!
Nekaj besed za uvod gotovo ne bi smelo biti odveč. Ne zaradi lepšega kot včasih rečemo. Predvsem
zato, ker si naše vinogradniško društvo, še posebej pa vi, to več kot zaslužite. Z vami in društvom
niso zasloveli cviček, modra frankinja, žametovka, rizling ampak tudi druge novejše sorte po naši
h vinogradih.
Razpoznavni so postali ljudje, ki so znali delati. Znani po pridnosti in trudu, ki so ga vlagali v
vinograde, na vse kar je še v začetku zraslo ob količkih.
V našem vinogradništvu za gotovo veliko pomeni prav ustanovitev društva. Ne združuje ljudi le zaradi
ljubezni so trte in žlahtne kapljice. Pomembno delo je društvo zagotovo opravilo z izobraževanjem,
razstavami, z nabavo laboratorija ter še in še.
Ljudje so društvo sprejeli. Na to kažejo današnji rezultati. O tem veliko povedo priznanja in odličja
doma in po naših »keudrih«. Kvalitetna kapljica je našla svoje prepoznavno mesto med dolenjskimi
vinogradniki. O vas je bilo slišati tudi drugod po Sloveniji. Na posebno željo je naš cviček
»s Koritnega« odrajžal letos k enologu v Španijo!
Tudi zato vsem iskrene čestitke. Kot cviček, pa tudi drugi biseri, ste predvsem vsi vi vinogradniki
resnično naš ponos.
Še naprej veliko, veliko uspeha on dobrega vinčka. To je naše bogastvo in naš ponos.

Predsednik sveta KS Velika Dolina
Marijan Žibert
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Vinorodna Slovenija
•
•

Vinorodno območje Slovenije se deli na tri dežele in devet okolišev.
V Sloveniji imamo tri vinorodne dežele: Podravje, Posavje in Primorsko.
Med seboj se dežele razlikujejo po rastišču, kar vključuje tla, podnebje in vpliv človeške
roke. Naravne razmere bistveno vplivajo na senzorične lastnosti vin, zato se dežele med
seboj razlikujejo tudi glede izbora sort.

Vinorodna dežela Podravje
v velikosti 9650 ha se nahaja na severovzhodu
države. Razdeljena je v dva okoliša:
- Štajerska Slovenija – 8685 ha
- Prekmurje - 965 ha
Geografija: Podravje označi izrazito gričevnat svet,
s povprečno nadmorsko višino vinogradov med 250
in 400 metri.
Tla: Večina tal je nastala na karbonatnih kameninah ter na pleistocenskih ilovicah, kar je
zelo ugodna podlaga za razvoj vinske trte.
Podnebje in padavine: Podnebje ima celinske značilnosti, s povprečno letno količino
padavin okoli 1000 mm, z vročimi poletji in mrzlimi zimami.
Najbolj zastopane sorte: laški rizling, šipon, renski rizling, chardonnay in beli pinot.

Vinorodna dežela Primorska
je velika 8081 ha in se nahaja na zahodu Slovenije
ter je razdeljena na štiri okoliše:
- Vipavska dolina – 3005 ha
- Slovenska Istra – 2331 ha
- Goriška Brda – 1992 ha
- Kras – 753 ha.
Geografija: Primorski vinogradi se raztezajo od
morja pa celo do nadmorske višine okoli 360 metrov.
Tla: Razvila so se na flišu in apnenčastem dolomitu, kar na Krasu pripelje do razvoja
znanih rjavih tal – terra rossa. Omeniti velja rigolana tla, ki so nastala pod vplivom človeka
in so značilna za tradicionalne vinogradniške lege.
Podnebje in padavine: Povprečna količina letnih padavin znaša okoli 1460 mm, z vročimi
poletji in z redko videnim snegom.
Najbolj zastopane sorte: Predvsem rdeče, z refoškom kot najbolj razširjeno sorto, sledijo
rebula, merlot, malvazija, chardonnay, sauvignon, cabernet sauvignon in ostale.
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Vinorodna dežela Posavje
se razprostira na 4328 ha jugozahodne Slovenije in
je razdeljena v tri okoliše:
- Dolenjska – 2456 ha
- Bizeljsko Sremič – 1264 ha
- Bela Krajina - 608 ha
Geografija: Srednje gričevnat svet je marsikje
prepreden z ozkimi dolinami ter izrazito strmimi
brežinami, na katerih celo trta preprečuje erozijo tal.
Tla: Večinoma sestavljena iz laporjev in peščenjakov z apnenčastim vezivom. Na večini
območij, kjer pridelujejo cviček, pa prevladujejo apnenci in dolomiti.
Podnebje in padavine: Povprečna letna količina padavin je med 1070 in 1200 mm, z
značilnostmi celinskega podnebja in vplivi hladnejše predalpske klime.
Najbolj zastopane sorte: Prevladujejo predvsem rdeče sorte, med katerimi je najbolj
zastopana žametovka. Tej sledijo laški rizling, modra frankinja, kraljevina in druge sorte.
Posavje na jugozahodu Slovenije je imelo dolga leta sloves za pridelavo lažjih belih in
rdečih vin, saj se tu močneje izrazi hladnejše predalpsko podnebje. A ker je Slovenija tako
raznovrstna, tudi v Posavju ni nič drugače. Tu najdemo mednarodne sortne kot tudi lokalne
posebnosti. Če bi obiskovalcu ne ponudili cvička, kot eno od dveh zares posebnih vin v
Sloveniji, bi ne naredili prav. Cviček ima posebno mesto v vinskem zakonu.
Dolenjsko najbolje označi gričevje, s strmimi pobočji in nadmorsko višino, ki ne preseže
400 metrov. Griče ločijo manjše doline, po dnu katerih tečejo potoki, ki ustvarjajo
svojevrstno mikroklimo. Letne padavine večinoma ne presežejo 1100 mm in so kar srečno
razporejene. Najbolj razširjena tla so peščeno lapornata in ilovnata. Težje ilovnata tla
vodijo k bolj kislim in lažjim vinom, lažja karbonatna tla, ki se hitro segrejejo, pa imajo
ravno nasprotni učinek. Temeljno podobo krajini da reka Krka. Dolenjska je dežela cvička,
zato mu je prilagojen tudi sortni izbor. Ne glede na to pa se tu najdejo tudi mednarodne
sorte, kot so chardonnay, renski rizling,…

DOBRO VINO JE NAJBOLJŠI PRIJATELJ
(W.Shakespeare)
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Statistika vinogradništva v Sloveniji
V register pridelovalcev grozdja in vina (RPGV) je vpisanih dobrih 16.000 ha vinogradov (iz letalskih
posnetkov je razvidno, da imamo na ozemlju Republike Slovenije slabih 21.500 ha vinogradov).
•

Pridelek se redno prijavlja iz 13.400 ha vinogradov.

•

V RPGV je vpisanih 28.000 pridelovalcev grozdja in skoraj vsi so tudi pridelovalci vina.

•

Za stekleničenje je registriranih skoraj 1800 pridelovalcev, od tega je 16 večjih (preko
500.000 litrov letno).

•

Ocena pridelave v RS je med 80 in 100 mio litri vina, pri čemer ga je cca. 40% za
samooskrbo in temu ustrezno ta pridelava ni registrirana. Po podatkih MKO je v register
skupno prijavljenih 55 mio litrov vina letnika 2013.

•

Pridelava glede na kakovostne razrede je: 9 odstotkov vrhunskih vin, 54 odstotkov
kakovostnega vina in 37 odstotkov deželnega vina. Glede barve vina je razmerje približno
27% na strani rdečih vin in 63% na strani belih vin, 10 % predstavljajo peneča in roze vina.

•

Glavnino pridelka predstavljajo kakovostna vina pridelano na določenem pridelovalnem
območju (70%).

•

Na vinorodnem območju Slovenije se prideluje 52 sort vinske trte, od tega 37 belih in 15
rdečih.

•

Letna poraba vina na prebivalca je ocenjena na okrog 40 litrov.

•

Uvoz in izvoz sta v zadnjih letih uravnotežena. Uvažamo v glavnem namizno vino, ki ga
glede na strukturo pridelave in potrošnje primanjkuje.

•

Vinogradi ležijo na strmih legah, kar pomeni na eni strani izrazito drago pridelavo, na drugi
strani pa to omogoča kakovosten pridelek grozdja.

Pripravila: Mira Budič

DAN BREZ VINA JE DAN BREZ SONCA
(Francoski pregovor)
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Delovanje društva vinogradnikov od Aprila 2014 do Maja 2015
26. aprila 2014 je bila podelitev odličij iz društvenega ocenjevanja vin na Izletniški kmetiji

Svetnik v Gaju. Odličja so podeljevali župan Ivan Molan, Andrej Vizjak in predsednik društva
Slavko Bizjak. Program je povezovala Darja Šumlaj.
Kulturni program so popestrili moški pevski zbor Slavček in otroci OŠ Velika Dolina.
Za dobro glasbo sta poskrbela Duo Pozitiva.

30. maj 2014 se je začel 42. Teden cvička v Kostanjevici na Krki. Sodelovali smo na povorki

Članov ZDVD.
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7. junij 2014 dnevi golfa v Mokricah. Sodelovali smo z predstavitvijo in pogostitvijo naših vin
in dobrot.

14. junij 2014 smo organizirali izlet in sicer najprej v lovski muzej Polovič v Dobovo, klet Zlati grič
Slovenske Konjice, turistična kmetija Lavrenčič, klet Emino v Imenem in zaključek repnica Najger .
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24. junij 2014 sodelovanje na Brežice moje mesto na grajskem dvorišču. Naša stojnica je bila
obložena z dobrotami in dobro kapljico naših vinogradnikov.

1.julij 2014 sodelovanje ob 1. Obletnici vstopa

Hrvaške v EU z našo stojnico pri Kalinu

Avgust 2014 sodelovanje naših članov na
ocenjevanju vin v Gornji Radgoni

10. september 2014 predavanje priprava na

trgatev Adi Brod v OŠ Velika Dolina

26. oktober 2014 smo organizirali izlet po Vipavskih gričih. Vodila nas je vinska kraljica Vipave

2013 Karmen Cizara . Ogledali smo si na Glavnem trgu v Vipavi Lanthierijevo graščino in v vinoteki
Vipava podegustirali njihovi avtohtoni sorti Zelen in Pinelo. Pot nas je naprej vodila do turistične
kmetije Erzelj , čebelarstva v vasi Lozice in na koncu v vas Vrhpolje do vinarja Tomažiča, kjer ni
manjkalo dobre pečene šunke in vinske kapljice. Prav tako nas je prišla pozdravit aktualna vinska
kraljica Vipave 2014 gospodična Anja. Vse to je prišlo prav, kjer nas je na poti domov doletela smola
, zaradi okvare avtobusa. Kljub nekajurnem čakanju smo se domov vrnili z lepimi spomini izleta po
Vipavskem.
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15. november 2014 smo na povabilo društva vinarjev Samobor sodelovali na predstavitvi

naših vin v Samoboru.

201

5

4. decembra 2014 je bila pokušino mladih vin na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju. Pokušine
se je udeležilo zelo lepo število vinogradnikov, kar je dokaz da vinogradniki želijo, da se vina
pokušajo in morebitne napake čim hitreje odpravijo.

Z razdelitvijo društvenih koledarjev
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za leto 2015 smo leto 2014 zaključili!!

.
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23. januar 2015 Redni letni občni zbor članov društva na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju
8. februar 2015 že 5. tradicionalni vinogradniški pohod. Zbrali smo se pri Svetniku in potem

na Cirnik do lovske koče, kjer sta Andrejka in Jože Zobarič pripravila toplo malico in naprej čez
Koritno, Male Doline nazaj do Svetnika, kjer nas je čakalo kosilo. Vsem vinogradnikom, se za
vmesne postaje z dobrotami in dobro kapljico se zahvaljujemo.
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23. februar 2015 društveno ocenjevanje vin na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju
Ocenjevali so :
• 60 Cvičkov
• 1 Rose
• 9 Modrih Frankinj
• 1 Dolenjsko rdeče
• 14 Dolenjskih belih
• 7 Laških rizlingov
• 1 Beli pinot
• 1 Chardonnay
• 2 Renska Rizlinga
• 3 Sauvignone
• 1 Traminec
• 1 Kerner
• 1 Rumeni muškat
• 3 Penine
Za 105 vzorcev različnih sort vin smo imeli dve ocenjevalni komisiji v sestavi:
1. Komisija , ki je ocenjevala samo vina Cviček:
Predsednik: Jože
Prah
Član:
Roman Baškovč
Član:
Stanislav Barkovič
Član:
Jože
Lončarič
Član:
Boštjan Lazanski
1. Komisija, ki je ocenjevala ostala vina :
Predsednik : Adi
Brod
Član:
Branko Bosina
Član:
Miro Škofljanc
Član:
Mihael Kvartuh
Član:
Ljubo Bizjak

Od tega vinca
Glava bolela te nebo,
Telo bo tvoje zdravo
In spanje prav sladko!
(A.M. Slomšek)
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Rezultati ocenjenih vin so naslednji:
Cviček
Priimek in ime

Naslov

Vino

Ocena

Odličje

Družina Bizjak
Račič Branko
Barkovič Stanislav
Bukovinski Boris
Črpič Matjaž
Kos Rudi
Krmpotič Milan
Zofič Roman
Barkovič Stanislav
Budič Jože
Črpič Marjan
Frigelj Darko
Stelja Milan
Valek Milan
Zofič Franc
Fučko Jože
Bajs Jože
Čudič Sandi
Deržič Franc
Kvartuh Andrej
Prah Mihael
Šinko Sandi
Tančak Juraj
Družina Bizjak
Bukovinski Dušan
Črpič Mitja
Hostnik Martin
Bizjak Slavko
Laktič Miroslav, Danica
Strniša Franc
Špolar Mirko
Kvartuh Mihael
Povh Branko
Prah Mihael
Zofič Roman
Čudič Primož
Lazanski Boštjan
Bajs Andrej
Frigelj Jože
Valek Milan
Katič Srečko
Lončarič Martin
Žibert Marjan
Kvartuh Martin
Vogrin Drago

Cirnik
Cerina
Brezje
Koritno
Gaj
Rajec
Loče
Cirnik
Brezje
Podgračeno
Nova vas
Jesenice
Brežice
Koritno
Cirnik
Koritno
Ponikve
Brezje
Laze
Obrežje
Koritno
Laze
Bregana
Cirnik
Koritno
Cirnik
Gaj
Jesenice
Brežice
Jesenice
Cerina
Koritno
Obrežje
Koritno
Cirnik
Brezje
Laze
Ponikve
Loče
Koritno
Loče
Velika Dolina
Gaj
Koritno
Sela

(S1)
»
(C2)
»
»
»
»
(C1)
(C1)
»
»
»
»
(C6)
(C10)
»
»
(C1)
»
»
(C6)
»
»
(C7)
»
(S4)
»
»
»
»
»
»
»
(C1)
(C2)
»
»
»
»
(C10)
(C)
»
»
»
»

16,23
16,20
16,13
16,13
16,13
16,13
16,13
16,13
16,10
16,10
16,10
16,10
16,10
16,10
16,10
16,06
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,03
16,00
16,00
16,00
16,00
15,96
15,96
15,96
15,96
15,93
15,93
15,93
15,93
15,90
15,90
15,86
15,86
15,86
15,83
15,83
15,83
15,80
15,80

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
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
SM
SM
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Katič Srečko

Loče

(S)

15,76

SM

Semenič Ljubomir

Koritno

»

15,76

SM

Šeberle Martin

Velika Dolina

»

15,76

SM

Grad Bojan

Laze

»

15,70

SM

Šepetavc Marjeta

Dobova

»

15,66

SM

Komočar Jože

Sobenja vas

»

15,63

SM

Semenič Ljubomir

Koritno

l.2013

15,26

PP

Rajec

ROSE

16,63

SM

Lončarič Jože

Zg. Obrež

2014

18,13

VZM

Lončarič Jože

Zg. Obrež

2013

18,13

VZM

Barkovič Stanislav

Brezje

2013

18,10

VZM

Hostnik Martin

Gaj

2014

17,86

ZM

Petrišič Sandi

Krško

2014

17,73

ZM

Črpič Marjan

Nova vas

2014

17,63

ZM

Črpič Matjaž

Gaj

2014

17,60

ZM

Prah Mihael

Koritno

2014

17,40

ZM

Geršak Boštjan

Obrežje

»

16,96

SM

Črpič Matjaž

Gaj

»

16,93

SM

Frigelj Ivan

Veliki Obrež

»

16,66

SM

Rose
Šinko Mario

Modra frankinja

Dolenjsko belo

Frigelj Darko

Jesenice

»

16,63

SM

Škrlec Mihael

Velika Dolina

»

16,63

SM

Bukovinski Dušan

Koritno

»

16,60

SM

Kvartuh Mihael

Koritno

»

16,53

SM

Škofljanc Miro

Koritno

»

16,40

SM

Lazanski Boštjan

Laze

»

16,06

SM

Katič Srečko

Loče

»

15,80

PP

Šinko Sandi

Laze

»

15,20

PP

Štampek Darko

Nova vas

»

15,16

PP

Čudič Primož

Brezje

»

14,86

PP

Drmaž David

Nova vas

»

14,60

PP

(C5)

17,56

ZM

Laški rizling
Vogrin Branko

Velika dolina

Vogrin Drago

Sela

»

17,43

ZM

Prah Mihael

Koritno

»

17,10

ZM

Bukovinski Dušan

Koritno

»

16,86

SM

Zaniuk Fanika

Dvorce

»

15,93

PP

Brežice

»

17,56

SM

Beli pinot
Sečen Ivan
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Chardonnay
Družina Bizjak

Cirnik

»

17,56

SM

Dobova
Koritno

»
»

18,13
17,3

VZM
ZM

Dobova
Zg. Obrež
Velika Dolina

»
»
»

18,1
16,96
16,83

VZM
SM
SM

Laze

»

16,8

SM

Cirnik

»

17,7

ZM

Koritno

»

18,16

VZM

Jesenice

»

18,13

VZM

Valek Marko

Koritno

»

18,16

VZM

Kos Rudi

Rajec

»

18,18

VZM

Renski rizling
Levec Rudi
Škofljanc Miro

Sauvignon
Zobarič Jože
Lončarič Jože
Frece Bojan

Traminec
Zevnik Ivan

Kerner
Družina Bizjak

Rumeni muškat
Škofljanc Miro

Penina rose
Bizjak Slavko

Penina bela

Mnenja članov ocenjevalnih komisij:

Baškovč Roman (član 1. Komisije)
Vina letnika 2014 so bistveno drugačna od preteklih let, kar je posledica slabega vremena v
preteklem letu. Čeprav je bilo grozdje slabe kvalitete, je vinogradnikom v večini primerov uspelo
pridelati dobra vina, kar se je odrazilo tudi na ocenjevanju, saj je bilo zelo malo napak oziroma
izločitev. Ta kvaliteta vina je tudi rezultat dobrega delovanja društva v preteklih letih, predvsem na
strokovnem izobraževanju vinogradnikov, na kar ste lahko v društvu zelo ponosni.
Organizacija ocenjevanja je bila zelo dobra. Zahvaljujem se za povabilo, vsem vinogradnikom pa
želim veliko uspehov v vinogradu in kleti.
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Jože Prah (predsednik 1. Komisije)
Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!
Tudi letos me je doletela čast, da sem lahko vodil cvičkovo komisijo, ki je bila zelo enotna
in usklajena, zato se članom komisije najlepše zahvaljujem. Leto 2014 vemo da je bilo zelo
razgibano. Od spomladanskih gosenic, vseh možnih bolezni na trtah, ogromno deževja in kjub
vsemu ste pridelali odlične cvičke, ki so imeli čudovite sadne in sveže arome. Kisline ste zelo
lepo skletarili, večino je stekel biološki razkis, kar se je odrazilo v harmoničnosti vin. Nekaj
cvičkov je ostalo z višjo kislino, nekaj pa je bilo zelo svetlih, mislim da zaradi skupnega mešanja,
dodajanja več belega vina. Zelo malo vzorcev smo izločili, v vseh primerih zaradi tradicionalnega
h2s-a ali bekserja. Z zračnim pretokom preko bakra, bo to takoj odpravljeno. Ni bilo nobene
oksidacije kar je še posebno hvale vredno. Želim vam še naprej tako dobra vina in N a Zdravje.
Lep vinogradniški pozdrav,

Adi Brod (predsednik 2. Komisije)
Naša komisija je letos senzorično ocenila 47 vin. Letošnje skupno število vin je bilo za nekaj vzorcev
manjše kot na lanskem ocenjevanju, a še vedno visoko glede na slabe razmere za dozorevanje
grozdja v letu 2014. Kljub slabšim razmeram med trgatvijo pa je vinogradnikom uspelo pridelati kar
lepo paleto kakovostnih vin in res majhno število izločenih vin.
Med rdečimi vini smo ocenjevali sortne Modre frankinje letnika 2014 in 2013. Vina so nekoliko
svetlejša z izraženo kislino in sortno noto, vendar dobro kletarjena. Razred zase sta bila dva vzorca
letnika 2013, eden z nežno vanilijo lesnega soda in drugi s svojo zrelostjo in polnostjo. Vsekakor
vrhunska.
Prijetno sem bil presenečen nad kakovostjo dolenjskih belih vin, saj je njihova povprečna ocena
dosegla 16,42 točk. Nekatera vina so zaradi svoje harmoničnosti in polnosti dosegla celo preko
16,9, kar kaže na dobro kletarjenje in znanje vinogradnikov, ki so znali pridelati vina iz grozdja
slabšega letnika. Samo pri nekaterih vzorcih je prišlo do manjših kletarskih napak, kot so oksidacija,
motnost in neharmoničnost na okus, nekaj vzorcev je bilo »tankih« oz. s premalo ekstrakta.
Pohvala vsem vinogradnikom pri pridelavi sortnih belih vin, ki ste v letošnji sezoni presegli prag
17,10 točk. Nekatera vina smo ocenili tudi z 18 točkami zaradi čistih sortno-fermentacijskih vonjev,
uglajene kislinske sestave in presenetljive polnosti okusa (Renski rizling in Rumeni muškat).
Na koncu smo ocenili tudi tri penine, ki so dosegle vrhunske ocene. Izstopala je njihova sadna
aroma in dobro razmerje sladkorja in kisline, ki penini podeljuje pitnost in svežino.
Vinogradnicam, vinogradnikom ter upravnemu odboru društva iskrene čestitke za doseženo
kakovost. Nekateri so dosegli svoja pričakovanja, nekateri pa mogoče ne. Zato še enkrat čestitam
za dosežena odličja. Čestitam tudi organizatorju za odlično pripravljeno ocenjevanje in se vam z
željo po odličnosti v novi vinogradniški sezoni 2015 zahvaljujem za povabilo in zaupanje.
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Stanislav Barkovič (član 1. Komisije)
Na letošnjem ocenjevanju vin našega Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice v torek 23.02.2015,ki
je potekalo v Gaju,sem sodeloval v cvičkovi komisiji. Na ocenjevanju vin je bilo manjše število
vzorcev cvička kot prejšnja leta. Pri cvičkih je bilo zaznati, da je bil letnik 2014 izrazito s premalo
sonca,tako,da so cvički imeli višje kisline in svetlejše barvne odtenke.Velika večina cvičkov
je izkazovala harmoničnost in usklajenost med sadnim svežim kiselkastim okusom,cvetlico in
pitkostjo.Pri izločenih cvičkih, ki jih je bilo okrog 10% je bilo zaznati klasične napake oz. bolezni,kot
so cik,oksidacija,bekser. Letnik, z manj kvalitetnim pridelkom grozdja,kjer pa so na svoje prišli
dobri kletarji.Na koncu naj se zahvalim za povabilo in izkazano zaupanje, vsem vinogradnikom pa
čestitam za dosežene rezultate.

Branko Bosina (član 2. Komisije)
Dne 23.2.2015 se je odvijalo prijetno ocenjevanje vin VD Dolina-Jesenice, ki naj bi dalo vpogled v
kakovost vin letnika 2014. Sodeloval sem v komisiji , ki je ocenjevala modre frankinje, dolenjska bela
vina, dolenjska rdeča vina, bela sortna vina in pa 3 penine. V naši komisiji je bilo izločenih dobrih 10
% ocenjevanih vin kar je zelo solidno oz. celo odlično glede na kakovost letnika in pridelka v letu
2014. Izločitvam so botrovale predvsem oksidacije in bekserji , bilo pa je pri belih vinih tudi nekaj
primerov nepravilne uporabe žvepla.
Vina modre frankinje so bile z lepo aromatiko in sadnostjo vendar pa so bile upoštevajoč vremenske
razmere v letu 2014, po pričakovanju telesno skromnejše in v okusu manj bogate, kar se je odrazilo
tudi na višini ocen. Od predstavljenih vzorcev MF sta me najbolj prepričala oz. prijetno presenetila
vzorca št. 66 in 70, ki sta bila nekako najbolj usklajena in harmonična.
Dolenjska bela vina so bila letniku primerna malo neharmonična , v okusu v posameznih primerih
prisotna grenčica kot posledica nedozorelosti grozdja in kemičnih razkisov in v nekaj primerih
prežveplana kar je izničilo sadnost vin.
Med sortnimi vini laški rizling dokazuje, da je sposoben kljub slabemu letniku zadovoljiti
vinarja,občudovanja vredni pa so bili tudi vzorci vin beli pinot, renski rizling, en sauvignon, rumeni
muškat in penine kot zaključek in pika na i uspešnega ocenjevanja.Organizatorjem zahvala za
izkazano zaupanje in čestitke za tehnično brezhibno izpeljano ocenjevanje.
Za zaključek in v razmislek,malo za šalo in zares,pa še modra misel W.SHAKESPEARE-a:
»Po dobrem vinu dobro spiš,kdor dobro spi ne greši, kdor ne greši pa pride v nebesa.«
Torej dobro vino pomaga tudi v nebesa.
Vinogradnikom, prejemnikom diplom in priznanj iskrene čestitke in veliko dobrega vina ….
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Ljubo Bizjak ( član 2. Komisije)
Bil sem član komisije, v kateri je bil predsednik, g. Adi Brod, ocenjevali pa smo vsa sortna rdeča in
bela vina. Najprej smo pričeli z degustacijo rdečih vin in sicer z dolenjskimi rdečimi, ki so bila lepo
uglajena. Sledile so more frankinje, ki so bile nekoliko lažje kot ponavadi, vendar jih je bilo vseeno
nekaj zelo uglajenih, z lepo sadno noto. Nasploh pa so bile svetlejše, kot smo jih navajeni.
Presenečen sem bil nad mešanimi belimi vini, ki so bila zelo bogata s sadnimi aromami, vendar zelo
tanka, v nekaterih primerih s kar visoko kislino. V ocenjevanju pa smo imeli nekaj manj sortnih vin,
kot običajno. Zelo lepa sta bila, vzorec renskega rizlinga in kernerja, ki sta bila zelo bogata in sta
imela lepo sadno noto z veliko svežine in uglajenosti.
Vina so bila v povprečju kar dobra, tako da smo izločili le nekaj vzorcev. Med najpogostejšimi
napakami sta bila boekser in oksidacija.
Vsem vinogradnicam in vinogradnikom želim uspešno kletarjenje še naprej, jeseni pa dobro letino.

Mihael Kvartuh ( član 2. Komisije)
Kljub temu, da smo ocenjevali letnik, ki ga bomo lahko kmalu pozabili, sem bil prijetno presenečen
nad vini, ki so bila na ocenjevanju, še posebej nad frankinjami. Bile so bogate po okusu, vonju
in barvi. Letošnja mešana bela vina so bila še najbolj tipična, z lepo sadno aromo, a žal prazna
po okusu in z neprijetno previsoko skupno kislino. Sortna vina so bila za stopničko boljša, ne pa
primerna za staranje.
Hvala lepa za povabilo in odlično izvedbo ocenjevanja. Vsem nam želim, da bo letošnji letnik boljši.

Miro Škofljanc (član 2. Komisije)
Bil sem član ocenjevalne komisije, ki je ocenjevala modre frankinje, dolenjska rdeča vina, roze ter
pestro paleto dolenjskih belih in sortnih belih vin. Po precej slabem letu v vinogradih sem na vina
v naši okolici lahko ponosen, ker smo dobili na ocenjevanje res lepa vina. Najprej smo ocenjevali
modre frankinje, katere so bile v večini res vrhunske, tudi ocene so temu primerne. Dolenjska bela
vina povprečna in letniku primerna z malo višjimi kislinami. Sortna bela vina tudi lepo skletarjena
nekatera tudi vrhunska. Imeli smo zanemarljivo število izločitev kar pomeni, da se lepo posvečamo
kletarjenju in negi vina. Naj taka navada ostane tudi v bodoče. Pohvala organizatorjem za lepo
izpeljano ocenjevanje in hvala za zaupanje. Vsem vinogradnikom želim lepo vreme in čim manj
borbe z boleznimi v vinogradih, bogato trgatev in dobro vinsko kapljico tudi v prihodnje.
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28. marec 2015 smo imeli spomladanski izlet v Rogaško Slatino in Virštanj.

Najprej smo se odpeljali do Vitle Krpan in si ogledali proizvodnjo njihovih izdelkov , na kar smo
dobili še obilno malico. Potem smo bili v tovarni in prodajalni kozmetike Afrodita ter vinski kleti in
restavraciji Mijošek v Rogaški Slatini in na koncu še na izletniški kmetiji in kleti Pečnik v Sedlarjevem.

9. april 2015 smo imeli v OŠ na Veliki Dolini predavanje Varstvo vinske trte. Predavatelj Marko

Kramer iz podjetja BASF. Predavanja se je udeležilo lepo število naših članov. Poučno za obdobje
pred škropilno sezono.

10. april 2015 smo oddali v Mestno hišo vzorce Cvička za ocenjevanje

Županovo vino 2015.
Vzorce cvička so oddali: Družina Bizjak, Barkovič Stanislav in Zofič Roman.

14.aprila 2015 je bil čas za oddajo vzorcev za ocenjevanje Cvičkarija 2015. Vzorce različnih vin so dali:
Krmpotič Milan		
Zevnik Ivan			
Črpič Matjaž			
Valek Milan			
Zofič Roman			
Družina Bizjak		
Družina Bizjak		
Barkovič Stanislav		
Barkovič Stanislav		
Barkovič Stanislav		
Valek Marko			
Škofljanc Miro		

-

Cviček
»
»
»
»
»
Kerner
Cviček
Dolenjsko rdeče
Modra frankinja
penina bela
Renski rizling
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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!

15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE
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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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TEL: 07 / 49 57 754 GSM: 030 / 670 960
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Pomlad – pravi cas za servis in nakup kmetijske ter vrtne mehanizacije

15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE

HUSQUARNA RIDER

HUSQVARNA AUTOMOWER

široka izbira modelov, od klasičnih do AWD,
enovaljnih do dvovaljnih,
s širino košnje od 85cm do 122cm

zmogljivost za košnjo: do 5.000m2
v različnih izvedbah: klasični (baterijski) ali solarni

HONDA HRS 536 SDE

K

a LC 56 AWD

5,5KM, 53cm, možnost mulčanja
ali stranski izmet

Honda GCV 160 OHC, mulčanje,
stranski izmet, koš, 56cm

McCULLOH M200-117T
18,5KM,
20 KM, 117
117 cm,
cm, hidr
hidro

Nahrbtna kosa 553RBX
50,6cm³, 2,3kW, 11,9kg

MOŽNA PREIZKUŠNJA STROJEV

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
• izdelava hidravlicnih cevi
• zastopniki MTD, HUSQVARNA
• gotovinski popusti
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GOSTILNA STRNIŠA d.o.o.

Okrepčevalnica ŠPARAKL

Velika Dolina 40
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 49 57 524
15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE
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mizarstvo

NB

Božičnik Nandi
Jesenice na Dolenjskem
gsm: 030 673 843

okrepčevalnica

Pri Toncki
s

Jernej Glogovšek s.p.

PE Okrepčevalnica Pri Tončki
Velika Dolina 1
Jesenice na Dolenjskem

Gsm: 040 255 244
Avtovleka - Taxi
Ribnica 6
Jesenice na Dolenjskem
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Ulica bratov Gerjovičev 3, 8257 Dobova
Tel.: 07 45 22 202
041 402 971
051 458 541
artisk@siol.net
branka@artisk.si

studio |
| tiskarna | grafični
ocijska darila |
| tisk na tekstil | prom

NE
UGOD
CENE

ETEN
KVALIT
TISK

VELIK
IZBOR
MAJIC
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Okrepčevalnica ŠPARAKL

Velika Dolina 40
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 49 57 524
15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE
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Proizvodnja penečih vin

Kos Rudi
Jesenice na Dolenjskem - Rajec 5E
gsm: 041 517 484

Lazanski Boštjan
degustator

bar club diskoteka

Moulin rouge
JAZBAR ALENKA, s.p.
Jesenice na dolenjskem 9

Bilten 2015

Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice

Visoke so gorice
In žlahtne so trtice,
Ki pri nas rastejo
In dobro vince dajejo!
A.M. Slomšek)
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Zavedaj se prijatelj vsak,
Ki smeš stopiti čez prag,
Da v vinskem hramu so skrivnosti,
Moči opoja in sladkosti!

Kdor ve, kaj prava vinska je olika,
Po sodih nič ne trka in v ustih nima čika!
Počaka naj, da gospodar
Natoči v kupice narave dar!

Potlej le dvigni kupico veselo,
Da sonce skrito v njej te bo ogrelo!
Rodila se bo pesem od srca,
Mladost bo tvoja spet nazaj prišla!

(Alojz-Slavko Toplišek)

Izdalo: Društvo vinogradnikov ” Dolina - Jesenice”, Maj 2015
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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