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"V vinu je največ sonca.

Naj žive ljudje, ki pridelujejo vino,

kajti z njim vnesejo svetlobo sonca

v človeške duše"

Bilten 2016
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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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Spoštovani člani in članice društva vinogradnikov

Preteklo je že 20 let delovanja našega društva, in ocenjujem, da so bila ta leta uspešna iz več 
razlogov.

Društvo je postalo enakopravno z ostalimi društvi vinogradnikov, povečalo svoje članstvo na cca. 
160 članov, kar nas uvršča med srednje velika društva na Dolenjskem. 

Naše delovanje dokazujemo z udeležbo na različnih večjih prireditvah po Dolenjski. V tem obdobju 
dvajsetih let so se naša vina bistveno izboljšala in to dokazujemo z rezultati na društvenem 

ocenjevanju, predvsem pa na širšem področju, kot je Radgonski sejem vin, Teden cvička, Izbor za 
županovo vino in ocene vin naših članov, ki oddajo vzorce v druga vinogradniška društva. 

Tu dosegamo najboljše rezultate, in moram povedati, da imamo letos v izboru za Županovo vino 
najbolje ocenjeni Cviček, ki je tudi uradno postal Županovo vino 2016, od našega člana Staneta 

Barkovič.   Čestitamo. 

Rezultati ne pridejo sami po sebi, zato je potrebno prisluhniti strokovnjakom iz tega področja, ki 
jih redno gostimo na naših predavanjih, in so zelo dobro obiskana iz strani naših članov in širše. Ta 

predavanja so pomembna predvsem zato, ker se z leta v leto  izboljšujejo in dopolnjujejo škropiva in 
druga sredstva za zaščito vinske trte. Zato je pomembno, da smo s temi novostmi seznanjeni. 

Ker je letos minilo že 20 let delovanja našega društva, bi se rad zahvalil vsem članom in članicam 
društva za uspešno opravljeno delo, ki ga ni bilo malo – udeležba na stojnicah, kjer predstavljamo 

svoja vina in druge dobrote, sponzorjem in članom društva, ki darujejo vino in tudi vsem, ki 
sodelujejo v pripravah in izvedbi.

Posebna zahvala gre vsem dosedanjim predsednikom društva vinogradnikov, kot so bili prvi 
predsednik Stane Klemenčič, Miha Kvartuh in Ljubo Bizjak, ki so vzgledno vodili društvo 

vinogradnikov  Dolina-Jesenice.
Čestitam vsem dobitnikom priznanj in diplom iz društvenega ocenjevanja in vsem ki so sodelovali 

v povorki na otvoritveni prireditvi teden Cvička v Trebnjem. Prav tako vsem tistim ki so prejeli 
priznanja in odličja za svoja vina na Tednu Cvička 2016.    

Predsednik društva: 
Slavko Bizjak
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Tam doli na Dolenjskem, je zdravje moje
le zbudi se, vstani, ti mrzli Gorenc,

boš videl kaj dela Dolenc,
je hramček odprt in pripravljen je mož,

veselo gre v goro nabrusit si nož.

Prikloni se k trti in pravi: ''Svet križ, 
da dobro v jeseni obrodiš!''

Prav skrbno, globoko pri trti kopa,
veselo, družabno v gorco pelja.

(slovenska narodna)

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki !

Društvo vinogradnikov Jesenice-Dolina spada med eno najštevilčnejših in najaktivnejših vinogradniških 

društev v občini Brežice. Dvajset let delovanja dokazuje, da ste v društvu aktivni člani, ki dobro skrbite za 

izobraževanje in napredek stroke. Aktivnosti na strokovnem delu vsako leto obrodijo sadove, kar posamezni 

člani dokazujete z rezultati ocenjevanj vin tako na lokalnem nivoju kot na ocenjevanjih višjega nivoja. To se 

je letos odrazilo tudi pri izboru županovega vina, saj je ravno vaš član pridelal najbolje ocenjeni cviček PTP. 

Društvena dejavnost pa ni zgolj vezana le na strokovnost in izobraževanje. Aktivna društvena dejavnost 

pomeni tudi povezovanje in druženje ljudi ter izmenjavo izkušenj. V mnogih primerih dobro vino v pravu meri 

ljudem prežene mračnost in žalost, odžene utrujenost duše, prinese veselje in spodbudi prijateljski pogovor. 

Hitri način življenja nam vse to jemlje, zato je še toliko bolj pomembno, da se društvena dejavnost ohranja.

Za vsa vaša prizadevanja, ki so pripomogla k dvigu kakovosti vin, promociji, povezovanju ljudi, izobraževanju, 

se vam iskreno zahvaljujem. Prepričan sem, da bo vaše uspešno delo tudi v bodoče prepoznano v širši 

javnosti. Občina Brežice se bo še naprej trudila, da v največji možni meri pomaga društvom pri uresničevanju 

zastavljenih ciljev. Občina daje vso priznanje društveni dejavnosti kot pomembnemu povezovalnemu členu 

med ljudmi tako na področju izobraževanja kot  na področju ohranjanja dobrih medčloveških odnosov, zato 

bomo tudi v bodoče društva ustrezno sofinancirali preko javnih razpisov in programov društev, v okviru 

zakonskih in proračunskih možnosti.

 Ob 20. letnici društva  vam želim še veliko ustvarjalnega dela tako na strokovnem kot družabnem področju, 

predvsem pa dobro letino in še boljše vino!

Ivan Molan, župan Občine Brežice
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DOBRO VINO JE NAJBOLJŠI PRIJATELJ 
(W.Shakespeare)

 
DAN BREZ VINA JE DAN BREZ SONCA 

(Francoski pregovor)

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

Vesel sem bil povabila, da napišem kako misel tudi v Vaš letošnji jubilejni bilten. Ko gre za društvo, za 

katerim stojijo vidni rezultati dela, je to prijetna naloga.  

Vino nas spremlja skozi celo življenje, z njim počastimo vse pomembne dogodke na svoji življenjski poti in 

ob številnih jubilejih.  Uvodna misel W. Shakespeara nam pravi, da je vino najboljši prijatelj in če še temu 

dodamo francoski pregovor, da je dan brez vina dan brez sonca, lahko ponovno ugotovimo,  da je vino 

pomemben dejavnik v življenju vsakega od nas. 

Vašo željo po promociji »dolenjskega posebneža« in vseh ostalih kakovostnih sort, željo po novem znanju, 

skrb za kvaliteto, odprtost, druženje – je že širše prepoznana in kot društvo v  širšem okolju puščate svoj 

pečat. Vse to so tudi želje in cilji, ki vodijo k uspešnem delovanju Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice.

  Jubilejno dvajseto leto delovanja, ki ga praznujete, je samo nadaljevanje uspešno zastavljene poti, ki je že 

sedaj tlakovana z dosežki in uspehi,  na katere ste lahko ponosni.

V imenu Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem in v svojem imenu, želim vsem v društvu uspešno 

delo, nove izzive in obletnice, še več medalj in priznanj, ki so najtrdnejše priznanje kakovosti vina z našega 

območja.

Svet KS Jesenice na Dolenjskem,

Bogdan Palovšnik

Skromno, a še kako pomembno

To za Veliko Dolino in hribe nad nami pomeni 20 letnica Vinogradniškega društva Dolina - Jesenice. S svojim 

nastankom in skromnim začetkom je v kraj in med vasi nas male vinogradnike prineslo ne le znanje, pač 

pa tudi sloves, ki si ga naš cviček zagotovo zasluži. Zasluga, da danes marsikateri hramček krasi priznanje 

ali medalja, gre prav tem članom, ki so se svojega dela lotili s srcem in ljubeznijo do trte in kraja. Ideja o 

ustanovitvi je zrasla čez noč, kapital, ki se ga ne da ceniti, pa je prineslo delo njihovih članov. Odnost do trte, 

do nažega žlahtnega cvička je postal povsem drugačen. Saj ga danes še kako cenimo in smo nanj ponostni. 

To pa je prineslo trdo delo, številna predavanja in osveščenost ljudi. Cviček je postal naš zaščitni znak in nanj 

smo lahko ponosni, kot tudi na vse člane društva. Ob njem pa so prišla z njihovim nabojem še druga odlična 

bela vino. Za praznovanje argumentov več kot dovolj. Zato hvala za njihovo delo in trud ter iskrene čestitke.

KS Velika dolina

Marjan Žibert
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OB JUBILEJU
DRUŠTVA VINOGRADNIKKOV DOLINA-JESENICE

Dvajset let delovanja društva ne pomeni ravno neko veliko časovno obdobje delovanja, kljub temu pa ga v 
večini primerov, radi zaznamujemo s posebno pozornostjo. Morda tudi za to, ker je to priložnost, da lahko 
preverimo in  ugotovimo, če sploh  in v kakšni meri,  društvo  izpolnjuje naloge in zasleduje cilje, sprejete s 
programom delovanja, sprejetim z ustanovitvijo. Z drugimi besedami: to pomeni priložnost in verjetno tudi 
potrebo preveriti, ali se z ustanovitvijo in delovanjem tega društva uresničujejo pričakovanja ustanoviteljev. 
Da bi pri tem ocenjevanju lahko bili uspešni, se moramo spomniti, kaj smo ustanovitelji pri ustanavljanju 
društva imeli v mislih. Kaj smo pričakovali, da bomo organizirani kot društvo pridobili? Česar kot posamezniki 
nismo imeli možnosti doseči, ali pa nam je bilo to težje dostopno? Prav gotovo je bila to  v prvi vrsti potreba in 
želja po druženju z vinogradniki. S tistimi, ki jih  pri obdelovanju vinograda pestijo enake težave in problemi, 
s tistimi, ki jim povzroča sive lase ista peronospora in isti uidi. Predvsem pa s tistimi, ki si želijo več informacij 
in znanja o sodobnem načinu vinogradništva nasploh in kletarjenja.  Skratka: boljši pridelek. Prav to, vino 
brez cika in raznih priokusov, čistega vonja in prijetnega sadnega okusa ter arome. To smo si želeli.  Zato 
smo se tudi odločili in ustanovili  DRUŠTVO VINOGRADNIKOV DOLINA-JESENICE. (V nadaljevanju Društvo).
V  biltenu ob zaključku mandata leta 1988 je naš prijatelj in prvi predsednik Stanko Klemenčič, ( ki je žal 
preminil pred dvema mesecema), takole zapisal: »Kakor koli obračamo, naše Društvo vendarle prerašča 
otroštvo, o čemer nas najprej prepričujejo prav naše vsakoletne degustacije in ocenjevanje vin. Od prvih 
korakov pa do letošnjega leta smo gotovo naredili napredek, ki ga vidimo tako v številu vinogradnikov, ki 
so se nam priključili, ne nazadnje pa tudi v rezultatih, ki nam jih  kažejo naše degustacije (…) kar cela vrsta 
članov pa je s svojimi vzorci sodelovala tudi na degustacijah v regiji  in po rezultatih lahko ugotavljamo, da 
se lahko kosamo s tistimi, ki imajo društva že vrsto let.«   
Pogosto so jubilejne svečanosti tudi priložnost, da se izpostavijo tisti posamezniki, ki so s svojo prizadevnostjo 
in delom k skupnemu uspehu prispevali več kot ostali člani in tudi več, kot se je od njih pričakovalo.
In kako je prišlo do tega dejanja? Začetek je bil seveda navaden pogovor z vinogradniškim sosedom Stanetom 
Klemenčičem. Ker je bil kmetijski tehnik in sadjar po usmeritvi, mu vinogradništvo ni bilo tuje, kot je bilo 
meni, ki sem bil glede tega skoraj popolnoma »zelen«. Tako  sva si imela kaj povedati. Jaz sem v glavnem 
spraševal, on pa mi je odgovarjal. 
V teh pogovorih je beseda vedno znova nanesla na vinogradniško društvo. Ugotavljala sva, da je to za 
vinogradnike koristno in da je škoda, da ga nimamo. Cerklje, kjer so društvo že imeli, so bile predaleč, zato 
sva se strinjala, da bi bilo dobro, prav za prav kar nujno, da ustanovimo svoje društvo. Za iniciativni odbor 
sem pridobil še Jožeta BIZJAKA, Miho KVARTUHA in Ivana LESKOVCA . Tako je bilo pokrito celotno območje 
obeh krajevnih skupnosti. Ta odbor je bil tudi uradni sklicatelj ustanovne skupščine, ki smo jo izvedli 19. 
marca 1996. Skupščina je sprejela statut in izvolila upravni odbor. Ta je na svoji prvi seji, takoj po seji 
skupščine, za predsednika izvolil Staneta KLEMENČIČA in imenoval za tajnika Franca HEDLA. S tem je bil 
postopek ustanavljanja in konstituiranja Društva končan. Preostala je le še formalna registracija, ki je bila 
opravljena 26. avgusta istega leta.
H krepitvi spoznanja, da  vinogradniki potrebujemo svoje društvo, ki bo na organiziran način prispevalo k 
nadaljnjemu razvoju te, za naše kraje pomembne kmetijske kulture, so prispevale tudi določene aktivnosti, 
ki so potekale že pred njegovo uradno ustanovitvijo. 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 - Vinagove vinske kleti v Mariboru. Zanimanje članov je 
bilo veliko. Avtobus je bil poln do zadnjega sedeža. Nad tem, kar smo videli in doživeli, smo bili navdušeni. 
Večina nas namreč pred tem še ni imela priložnosti videti kletarjenja v tako veliki kleti. To, da se ta klet 
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nahaja pod glavnim mariborskim trgom, je naše občutke še okrepilo. 
Organizirali smo tudi prvo pokušino in ocenjevanje vinskega pridelka letnika 1995 v Gostilni pri Tončki. 
Ocenjevali so domači ocenjevalci, pod strokovnim vodstvom dipl. ing. Franca Bezjaka. Tokrat so bili vtisi 
vinogradnikov zelo različni, pač primerni doseženim ocenam pokušine. Ne glede na to, smo bili zadovoljni, 
da se je tudi na tem področju končno le začelo nekaj premikati. ( gl. Bilten 2011)
V zelo kratkem času, po ustanovitvi Društva, je upravni odbor sprejel program dela in aktivnosti za prvo leto 
delovanja. V spomladanskem in poletnem času je bilo organizirano strokovno predavanje o zaščiti vinske 
trte, jeseni pa o pripravah na trgatev in o negi mošta ter vina. Takrat je bila pripravljena tudi pokušina z 
ocenjevanjem vinskega pridelka. Organizirano je bilo  tudi predavanje s področja vinske zakonodaje, saj je 
vino CVIČEK  dobilo posebno mesto in zakonsko zaščito. Organiziran in strokovno voden je bil izlet v Goriška 
Brda z ogledom vinske kleti Dobrovo in ogledom manjše kleti zasebnega vinarja. Opravljena je tudi strokovna 
pokušina vinskega pridelka in predavanje o ugotovljenih napakah. Na podoben način in v podobnem obsegu 
je delo društva potekalo tudi v naslednjih letih. (gl. Bilten 2011)
Pomemben napredek v prizadevanju za boljšo kvaliteto pridelanih vin, je predstavljala ustanovitev vinskega 
laboratorija na Veliki Dolini v letu 2000. S tem sta bila, tako rekoč na domačem dvorišču, omočena strokovna 
analiza in svetovanje za odpravo morebitnih napak. To je bila velika olajšava za tukaj živeče vinogradnike. 
Vsem, ki so opravljali delo v laboratoriju, ki se je običajno zavleklo pozno v noč, gre posebna zahvala. To je bil  
brez dvoma velik  konkreten prispevek k dvigu splošne  kvalitete vina na tem območju. Vinogradniki so se 
prepričali in tudi navadili, da je treba mošt in vino v času »zorenja« redno spremljati in hitro ukrepati, če se 
pojavi dvom o kakršni koli napaki. Večina je navado zadržala tudi potem, ko je laboratorij prenehal z delom 
in je treba po analizo in nasvet v Brežice.
Vse od svoje ustanovitve Društvo redno in v celoti izvaja programe, ki so sprejeti na rednih letnih zborih 
članov. Njihovo izvajanje spremlja na svojih rednih sejah upravni odbor, ki sprejete programe sproti usklajuje 
in jih po potrebi dopolnjuje.  Na splošno velja ugotovitev, da si vsi, tako člani kot vodstvo društva, skozi 
celotno obdobje prizadevajo za dvig kvalitete vina na najvišji možni nivo. Prevladuje prepričanje, da smo 
temu cilju namenili največ pozornosti in tudi to, da smo bili pri tem uspešni. Prav gotovo je želja vseh članov 
Društva in njegov namen, da bi tudi v bodoče, tako glede zastavljenih ciljev kakor tudi glede aktivnosti 
delovanja, nadaljevali v isti smeri in bili pri tem še uspešnejši.
Ob koncu leta 2015 je bilo v Društvo včlanjenih 161 aktivnih članov. Večina jih redno sodeluje pri aktivnostih, 
ki jih skozi vse leto zagotavlja in omogoča vodstvo Društva. To so predvsem razne oblike strokovnega 
izobraževanje glede vzgoje in varstva vinske trte. Poleg tega člani sodelujejo pri skupnih nastopih na raznih 
prireditvah, kot je na primer vsakoletni program Brežice moje mesto, vsakoletni program Teden cvička, razni 
sejmi in ocenjevanja vin. Udeležujejo se tudi strokovnih ekskurzij v različne vinorodne okoliše, s čimer se 
seznanjajo z delom in položajem vinogradnikov v drugih  okoljih in tudi v drugih državah Evrope. Poleg tega 
ne gre zanemariti še sodelovanja na raznih manjših prireditvah, ki so organizirane v domačem okolju. 
Na ta način je Društvo svojim delom zagotavljalo vse tisto, kar smo vinogradniki pogrešali in kar smo z 
ustanovitvijo Društva želeli pridobiti. Z drugimi besedami to pomeni, da je naše Društvo, v vseh teh letih, 
izpolnilo večino naših pričakovanj, če že ne vseh. Samo želimo si lahko, da bi bilo tako tudi v bodoče. Vsem, 
ki so s svojo aktivnostjo in energijo prispevali k doseženim uspehom, iskrene čestitke in velika hvala! 
Posebno čestitko in zahvalo si zaslužijo vsi dosedanji predsedniki: Stanko KLEMENČIČ, Miha KVARTUH, 
Ljubo BIZJAK  in  Slavko BIZJAK. Vsi, ki smo se kaj ukvarjali s podobnim delo vemo, da je brez dobrega tajnika 
ali tajnice zelo težko in da bi gotovo precej nalog ne bilo izpolnjenih, če bi ne imeli naše pridne delovne 
mravljice za tajnico. Ime ji je, saj veste: M I R A in njej gre posebna zahvala! 

Miha Škrlec
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Nekateri znani enologi in degustatorji, so glede  ugotovljene kvalitete 
vina posameznih letnikov in delovanja  Društva,  skozi celotno obdobje, 
povedali naslednje:

POKUŠNJA VIN LETNIK 1998
Dipl.ing.  Franc. BEZJAK: »Od vseh ocenjevanj v širši regiji lahko rečem, da je globalna ocena tu boljša, kar se 
tiče cvička, saj jih je bilo najmanj izločenih. Precej teh vin bi lahko bilo tudi boljših, saj so napake izključno 
kletarske…..«
Dipl. ing. Milena ROŽMAN: »Na letnik se očitne ne gre izgovarjati, saj so to pokazali izločeni vzorci. Rdečih 
več, beli en sam. Pomembna mora postati tudi trgatev in odbiranje gnilobe, saj se za tem takoj pojavi še 
plesen….«

POKUŠNJA VIN LETNIK 2002
Dipl.ing. Darko MARJETIČ: »Cvički nič navdušujočega, povprečna kvaliteta brez posebej izstopajočih. 
Povprečno so svetli, vzroke pa je iskati v ne dozoreli žametni črnini,  oziroma  prevelikem odstotku prisotnih 
belih sort. Pričakoval sem več, saj ni vse odvisno od narave, pač pa od vsakega kletarja in vinogradnika 
posebej….«  
Dipl. ing Vlado KOVAČIČ: «Cvički lepi, rubin rdeče barve in s svežo sadno vinsko aromo ter solidnim okusom. 
Žal so pri tem nekateri presvetli z neuglajenim grenkim okusom. Letnik je bil pač takšen. pojavljajo pa se 
stare napake, ciki in oksidacije. Dolenjska rdeča še niso nadgradnja cvičkov. Bela so bistveno boljša,že kar 
presenetljivo dobra….«

POKUŠNJA VIN LETNIK 2005
Dipl.ing. Samo HUDOKLIN: » Moram povedati, da sem bil nad ocenjenimi vzorci cvička precej razočaran. 
V povprečju sem pričakoval boljše rezultate od lanskega ocenjevanja, vendar se je zgodilo ravno 
obratno. Izločenih je bilo kar 31%, kar je mnogo preveč. Napake in bolezni,ki so prevladovale so bile 
boekser,oksidacija,cik, tudi plesen. Ker je bilo v povprečju nekaj tankih, plehki vin, bi rad vse vinogradnike in 
vinarje opozoril, da je stopnja kakovosti grozdja tista, ki odloča o stopni kakovosti bodočega vina.. To je treba 
vedeti že sedaj, ko gremo v vinograde s škarjami,…«
Dipl.ing.Roman ŠEPETAVC: »komisija, ki sem ji predsedoval je ocenila 55 vzorcev vina od tega 19 vzorcev 
rdeči h vin in 36  belih vin«…. » Rdeča vina pričajo o svežini, razgibanosti, iskrivosti, so gladka in zelo pitna, 
vse ostalo po lokalnem okusu. Vsebujejo manjše koncentracije polifenolov kot običajno  K temu je precej 
doprinesla krajša marceracija grozdja v procesu vinifikacije. Modre frankinjeso zaradi daljše maceracije 
bogatejše v polifenolni sestavi in zato bolj izrazite, z boljšo sortno definicijo.«

BILTEN DRUŠTVA 2009
Dipl. ing. Roman ŠEPETAVC, predsednik komisije I: »Komisija je senzorično ocenila 75 vzorcev cvička. Cvički 
so izražali svežino razgibanost in svežino ter iskrivost. Vina so bila harmonična, sadnega okusa in zelo pitna. 
V nadaljevanju ocenjevanja se je povilo vse več kletarskih napak, pa tudi bolezni vina. Prevladovale so 
različne stopnje oksidacije, H2S, pa tudi ocetni cik. Zaradi naštetih napak je komisija izločila  21 vzorcev, kar 
je 28%. Res je večino zaznanih napak dokaj lahko popravljiva, nekatere večje in zastarele pa zahtevajo več 
enološkega znanja. Zato priporočamo strokovno pomoč.
Dipl. ing Samo HUDOKLIN, predsednik komisije II : » Za vinski letnik 2008 lahko rečemo,da je bil po »       
»potencialu« slabši od letnika 2007(slabša dozorelost grozdja,nižja vsebnost sladkorja, višje kisline,nižje pH 
vrednosti,slabše zdravstveno stanje grozdja, toča, …). Vse to se je odražalo tudi na vinih, ki jih je ocenjevala 
ta komisija. Pri večini vin me je zmotila visoka kislina, ki ruši harmonijo, pri rdečih pa še poudarja trpkost . 
Na sploh je bilo to izraženo pri rdečih vinih , zlasti pri modrih frankinjah. Poleg tega pa so to vina, ki za svoj 
razvoj potrebujejo čas. Kljub temu, pa so nekateri kletarji že pravi mojstri in so do negovali lepa, polna vina 
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z uglajeno kislino, tudi lepo obarvana. Na drugi strani so bili nekateri vinogradniki manj uspešni, kar se je 
odrazilo tudi na prisotnih napakah in boleznih vina. Pri belih vinih je bilo nekaj lepo obarvanih, sadnih in 
svežih, veliko ( 42%) pa je bilo belih vin s prisotno napako, zato naj na koncu ne bo odveč opozorilo, da je ob 
kletarjenju potrebna večja mera pazljivosti, posluževanje strokovnih oseb in laboratorijev.« 
             
BILTEN  DRUŠTVA 2012
Dipl.ing. kmet. Jernej MARTINČIČ: »Sodeloval sem v komisiji, ki je ocenjevala cvičke. Moram kar takoj na 
začetku rade volje priznati, da sem bil pozitivno presenečen, za kar  čestitam vsem vinogradnikom in tudi 
vodstvu društva. Sama izvedba, še bolj pa kakovost ocenjenih cvičkov, sta me navdušila, saj se tudi preko 
kakovosti ocenjenih vin, vidi trud in znanje članov ter napori, ki so bili vloženi tekom cele vegetacije v 
vinogradu, in  tudi pri predelavi in do negovanju vin. Samo ocenjevanje je bilo izvedeno zelo vzorno in na  
visokem strokovnem nivoju.«….
»Pri ocenjevanju cvičkov nimam veliko pripomb. Grozdje je bilo odlično zrelo in zdravo. Trsi so v veliki večini 
2zmogli dozoreti« količine, ki so jim bile naložene. Predelava je bila hitra, pri primerni temperaturah,kar se 
kaže v primernih barvnih odtenkih in svežini vina , kljub značilnostim letnika. Taki cvički so odražali lepo 
prikupno barvo, pitkost in  primerno svežino. Nekaj malega vin (4 vzorci)  je bilo izločenih zaradi beokserja 
ali oksidacije.«
Dipl.ing. Milena ROŽMAN: »Zahvaljujem se za izkazano zaupanje in povabilo na društveno ocenjevanje vin. 
Prva misel po končanem ocenjevanju mi je bila: krasna vina, čudovita osnova predvsem za sorto modra 
frankinja, ki bo v naslednjem letu še boljša. Pri dolenskem belem vinu sta bila2 vzorca izločena zaradi 
klasičnega bekserjavsa, ostala pa so brez  izjeme v kakovostnem razredu. To je neverjeten uspeh, ki je 
tako odraz letnika kot tudi skrbnega dela vestnih kletarjev. Na koncu pa še par besed o sorti, ki me je 
najbolj navdušila –modra frankinja. Že statistka je izjemna: 28 vzorcev – 17 vrhunskih ocen, samo 5 izločitev 
(bekser) .«   

BILTEN 2015
Jože PRAH, predsednik 1. Komisije: »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 dežja in kljub 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 ali bekserja….« 
Adi BROD, Predsednik 2. Komisije: »Naša komisija je letos senzorično ocenila 47 vin…. Kljub slabšim razmeram 
med trgatvijo pa je vinogradnikom uspelo pridelati kar lepo paleto kakovostnih vin in res malo število izločenih 
vin. Med rdečimi vini smo ocenjevali modro frankinjo letnika 2014 in 2013. Vina so nekoliko svetlejša z 
izraženo kislino in sortno noto, vendar dobro kletarjena.. Razred zase sta bila dva vzorca letnika2013, eden 
z nežno vanilijo lesenega soda in drugi s svojo zrelostjo in polnostjo… Prijetno sem bil presenečen nad 
kakovostjo dolenjski belih vin,saj je njihova povprečna ocena dosegla16,42 točk. Nekatera 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 nekaj vzorcih je prišlo do manjših kletarskih 
napa..«
Namen  teh citatov iz posameznih letnih  poročil, ki povzemajo izjave vrhunski strokovnjakov s področja 
vinogradništva in še posebej vinarstva je v tem, da predstavimo kako je strokovna veda vinogradništva in 
vinarstva napredovala, skozi celotno obdobje, pri naših članih.    

Povzetke pripravil: Miha Škrlec
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ŠKODLJIVCI IN BOLEZNI VINSKE TRTE
Že stoletja dajejo velik pečat slovenski pokrajini naši vinogradi. Vinogradništvo ni le pomembna gospodarska 
panoga, je seveda tudi močno zakoreninjena tradicija. Vse večje zahteve trga in naraščajoča ponudba 
vrhunskih vin, tudi iz tujine, postavljajo vinogradnika pred zahtevo, da mora iz leta v leto zagotavljati 
stalen in kakovosten pridelek. Le zdravo grozdje jeseni daje vino, ki zadovolji tudi najzahtevnejšega kupca. 
Eden najpomembnejših dejavnikov v pridelavi grozdja je varstvo vinske trte pred boleznimi. Učinkovito 
varstvo vinske trte ni lahka naloga, saj od vinogradnika zahteva poznavanje biologije bolezni in škodljivcev, 
mehanizacije za škropljenje, pravilnih postopkov pri škropljenju ter poznavanje sredstev za varstvo rastlin. 
Tudi v Sloveniji se uveljavlja integrirana pridelava grozdja, ki je pri večini vinogradnikov že skoraj ustaljena 
dobra kmetijska praksa. Pomembno strokovno podporo pri varstvu vinske trte nudi vinogradniku opazovalno-
napovedovalna služba.

ŠKODLJIVCI VINSKE TRTE
·	 AKARINOZA

Pršice prezimujejo večino v skorji starega lesa. So zelo odporne na 
nizke in visoke temperature, na sušo in vlago in od teh faktorjev je 
odvisna moč napada. Pri napadu pršic so kabrniki slabo razviti ob 
močnem napadu pa se posušijo in odpadejo.

·	 ERINOZA
Pršice, ki takoj po brstenju že povzročajo škodo. Pozneje  list postane 
šiškast lahko pordeči in na spodnji strani se pojavi klobučevinasta 
prevleka, ki je najprej bela, pozneje rumena in potem porjavi in se 
posuši. Za zatiranje teh pršic ni na voljo nobenega akaricida, zato bo 
potrebno  se  poslužit  fungicide na osnovi močljivih žvepel.

·	 ZEMLJEMERKA
Znana gosenica , ki takoj spomladi izjedajo napeta očesa. So zelenkaste 
barve in najbolj aktivne ponoči.  Za zatiranje tega škodljivca nimamo 
registriranega nobenega insekticida, v primeru močnega napada pa 
priporočajo sredstva za zatiranje groznih sukačev.

·	 GROZDNI SUKAČI  ( križasti in pasasti)
Prve ličinke se pojavijo konec maja in v začetku junija ter zapredajo  
več cvetov skupaj in jih v takšnem pajčevinastem zapredku objedajo. 
Drugi rod se pa pojavi večinoma v juliju, ki se iz jajčec izležejo ličinke, 
ki se zavrtajo v jagodo. Ena ličinka naredi tudi lahko več lukenj, ki se v 
večini primerov okužijo s sivo grozdno plesnijo, ki pa se lahko na teh 
ranah pojavi tudi cik. Potrebno je spremljati dogajanje in v primernem 
času škropiti z  zato primernim insekticidom .

·	 ZELENI ŠKRŽAT
Ta zna povzročiti občutno škodo, posebej na račun kvalitete pridelka. 
Listne žile se najprej razbarvajo  in listni robovi zvijejo navzdol. Ob 
močnem napadu se listni robovi posušijo, to se pojavi  konec julija 
in avgusta. Tretiranje  sovpada  s časom zatiranja groznih sukačev z 
dotikalnimi insekticidi, ki tudi dobro zatirajo zelenega škržata.

·	 TRSNA  UŠ
Škodo delajo uši predvsem na listih. Na spodnji strani lista se pojavijo 
značilne bradavice, vendar zaradi njih trta ne propade.
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GLIVIČNE BOLEZNI VINSKE TRTE
·	 ČRNA PEGAVOST

Bolezen se je pričela pojavljati v zadnjih letih. Na med členkih se 
pojavijo temno vijoličaste do črne pike/brazde, ki se po dolžini 
poganjka med seboj združujejo. Gliva povzroči odmiranje zimskih 
očes, ki zaradi tega tudi spomladi ne odženejo. Rozge so že jeseni 
svetlo sive ali bele barve, kar je tudi razpoznavni znak za to bolezen.
Za to bolezen je pomemben predvsem pravi čas škropljenja in 
prilagoditev tega vremenskim razmeram. V primeru ugodnega vremena za okužbo je potrebno 
intervenirati  s fungicidom, za prvo škropljenje se odločimo, ko so poganjki dolgi  2-3cm.

·	 PERONOSPORA VINSKE TRTE
Simptomi se kažejo najprej v obliki oljnih madežev (rumenkaste pege), pri temperaturi nad 12°C in nad 
70% vlage pojavijo v obliki belih plesnivih prevlek. Pri močni okužbi in izgubi listja je kvaliteta grozdja 
slabša, močno napadene trte pa čutijo posledice še naslednje leto.
Kasneje je možna okužba tudi jagod, dokler jagode ne dosežejo 
velikosti graha, oz. dokler se na njih ne pojavi t.i. poprh. Pozneje 
se lahko okužijo le še s pecljevino. Posebej pozorni moramo biti v 
primeru mokre pomladi. Presledke tretiranja prilagodimo vremenskim 
razmeram. Pri uporabi dotikalnih fungicidov naj presledki ne bodo 
daljši od 7 dni, pri uporabi lokosistemičnih ne daljši od 9 dni, pri 
uporabi pravih sistemičnih fungicidov pa od 10 – 12 dni.  Do cvetenja je priporočljivo opraviti dva do tri 
tretiranja. Sistemične fungicide uporabljamo tik pred med in takoj po cvetenju.  Pri zaključnem tretiranju 
se odločamo predvsem iz stališča zdravstvenega stanja trte. Opravimo jih lahko z čistimi bakrenimi 
pripravki, pri čemer moramo upoštevati, da pri vseh trtetiranjih, ki vsebujejo baker ne presežemo skupne 
količine bakra 5 kg na ha.

·	 OIDIJ VINSKE TRTE
Micelij se pojavi v obliki sivih mokastih prevlek na listih, zelo zgodaj pa 
lahko prekrije tudi mladice, ki se posušijo in odpadejo. Najprej so prekrite  
v t.i. sivi pepel, nato pa porjavijo in odpadejo. Največja  posledica napada 
oidija pa je na grozdju. Na jagodah se pojavi siva mokasta prevleka, ki se 
povečuje, zaradi tega lahko jagoda poči in se vidijo peške.

·	 SIVA GROZDNA PLESEN
Gliva, ki v deževnih jesenih povzroča močno gnitje grozdja. Povzroči izgubo dela pridelka, slabšo kakovost 
in slabo barvo rdečih vin ( pojavi se lahko cik). V toplih in suhih jesenih 
pa povzroča t.i. žlahtno gnilobo, ki izboljša kakovost mošta oz. vina. V 
veliki meri so povzročitelji razni insekti kot so goseničice grozdnega 
sukača, ose, sršeni, pa tudi srnjad.. Uporaba specifičnih botricidov je 
odvisna od sorte, zdravstvenega stanja grozdja in klimatskih pogojev 
v tistem letu. Za uporabo se odločimo preventivno, ne glede na 
vremensko prognozo in trenutno zdravstveno stanje.

·	 TRSNA  RUMENICA
Povzročajo jo fitoplazme. Najbolj znana je sklenokrili in ameriški 
škržat. Znaki okužbe se kažejo v obliki rumenenja listja pri belih 
sortah in rdečenja pri rdečih sortah. Najbolj značilen znak je zvijanje 
listne ploskve navzdol, listi pa postanejo trdi, lomljivi, hitro dozorijo 
in odpadejo. V primeru najdbe prenašalcev ali simptomov Zlate trsne 
rumenice, sledi izdaja odločbe, ki narekuje strategijo obveznega 
zatiranja. 
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8. maj 2015
Smo imeli 1. Vinogradniško salamijado. Vzorce salam je oddalo 17 pridelovalcev.

9. maj  2015
Je bila podelitev odličij iz salamijade in odličja iz društvenega ocenjevanja vin 2015.
Podelitev je vodila Darja Šumlaj,  odličja so podeljevali g. Miran Jurak podpredsednik ZDVD, župan 
g. Ivan Molan in predsednik društva vinogradnikov g. Slavko Bizjak.
Kulturni program MPZ Slavček, za zabavo pa Sandi in Igor.

16. maj  2015
Na povabilo kmetijske trgovine Cerjak , ob 25 
letnici trgovine smo sodelovali z predstavitvijo 
našega društva in vin
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23. maj  2015
Člani društva vinogradnikov smo sodelovali pri srečanju Slovenski vasi, ki je bilo tokrat v naši 
Slovenski vasi. Pri Svetniku v Gaju smo pripravili predstavitev društva z degustacijo naših vin.

30. maj  2015
Sodelovanje na povorki  Cvičkarija 2015 v Kostanjevici na Krki

7. junij  2015 
Smo sodelovali na dnevih golfa v Mokricah z 
predstavitvijo vin naših članov.

24. junij  2015
Brežice moje mesto, kjer smo imeli tudi  stojnico 
z degustacijo naših vin 

1 . Julij 2015
Tradicionalno  obmejno srečanje Slovencev in 
Hrvatov pri Kalinu
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14. september 2015
Predavanje priprava na trgatev  pri Svetniku v Gaju

 
30. oktober  2015
Martinovanje  na Obrežju v šotoru pri Gasilskem domu v sodelovanju z GD Obrežje.
Mama Manka  in ansambel   IBER.

14. november  2015
Člani društva smo se odpeljali na izlet po Gorički.
Najprej smo se ustavili v Vaneči vasi v vinski kleti Novakovih, zatem smo nadaljevali  proti Oljarni 
pojbič v Petrovce, potem  proti Eko-socialni kmetiji Korenika v Šalovce, nato do turistilne kmetije 
Smodiš in zaključili  na Izletniški kmetiji Zelko, kjer se poleg vinogradništva, ukvarjajo tudi z 
lončarstvom.
Izlet smo zaključili s krstom mošta, harmoniko in dobro hrano. 
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8. december 2015
Pri Svetniku pokušina mladih vin. Pokuševalci Baškovč Roman in Prah Jože ter člani društva, ki so 
prinesli vina na pokušino

29. januar  2016
Občni zbor  vinogradniškega društva pri Svetniku.
Pred  uradnim delom OZ smo imeli predavanje našega člana g. Ivana Bogovčiča na temu Kulturna 
dediščina. Zelo zanimivo predavanje s predstavitvijo slik.

13. februar 2016
Sodelovanje na fašjenku v Dobovi.

8. februar  2016
Že tradicionalni  6. Vinogradniški pohod, ki se je začel pri Svetniku v Gaju in nadaljeval čez Malo 
dolino, kjer so bili postanki pri g. Črpič Marjanu in g. Petrič Martinu z dobro kapljico in slastnim 
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pecivom, nato smo nadaljevali do Perišča in zidanice g. Burja Dušana, kjer je bila obilna malica.
Spuščali smo se do Slovenske vasi in mimo zidanice g. Srđana Krkovič, kjer nas je čakala zopet 
pogostitev z narezki in dobro kapljico. Kljub manjši plohi smo prišli do doma borcev v Slovenski vasi 
in si ob predstavitvi predsednika KS Jesenice g. Palovšnik ogledali še razstavo  g. Bogovčič.
V remontnem zavodu nas je že čakala ekipa   z načelom Mitjo Suban in toplo malico ter pijačo.
Nato smo skozi Novo vas in Peščejak pot nadaljevali  do  začetno – končne postaje Svetnik, kjer nas 
je zopet čakala  topla malica in zaključek napornega pohodnega dne. 
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25. februar 2016 
Člani in degustatorji imeli pokušino vin pred uradnim društvenim ocenjevanjem

Naj zemlja se spoštuje,
Kjer Cviček se prideluje.

To narave je darilo,
Zato pijmo ga spoštljivo!

1. Marec  2016
Društveno ocenjevanje vin 

Komisiji za ocenjevanje vin sta bili:
·	 Komisija, ki je ocenjevala vina Cviček, Dolenjsko  rdeče in žametno črnino v sestavi: 

-	 Predsednik :  Jože  Prah
-	 Člani:              Roman Baškovč, Stanislav Barkovič, Boštjan Lazanski, Mihael Kvartuh

·	 Komisija, ki je ocenjevala ostala vina v sestavi:
-	 Predsednica:   Milena Rožman
-	 Člani:               Branko Bosina,  Ljubo Bizjak,  Miro Škofljanc, Jože Lončarič

Ocenjevali so :
-	 82  vzorcev   Cvičkov
-	 10       »         Dolenjko  rdeče
-	 25       »         Modra  frankinja
-	 2         »         Žametna  črnina
-	 2         »         Dornfelder
-	 1         »         Zweigelt
-	 1         »         Modri  pinot
-	 1         »         Robidovo  vino
-	 3         »         Renski  rizling
-	 29       »        Dolenjsko  belo
-	 12       »        Laški  rizling
-	 3         »        Chardonay
-	 3         »        Rumeni  muškat
-	 1         »        Šipon
-	 1         »        Traminec
-	 2         »        Sivi  pinot
-	 3         »        Sauvignon



Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice                                                                                                                        Bilten 2016 Bilten 2016                            Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice18

Rezultati so naslednji:

Cviček
Ime  in priimek                                              Naslov                                 Vino MEDALJA  Ocena

Kvartuh   Andrej Obrežje VZM 16,27

Novosel  Ivan Brezje VZM 16,27

Družina  Semenič Koritno (7) VZM 16,27

Družina  Bizjak Cirnik (C7) VZM 16,27

Barkovič   Stanislav Brezje (C2) VZM 16,23

Barkovič   Stanislav Brezje (C1) VZM 16,23

Deržič     Franc Laze VZM 16,23

Laktič  Miroslav, Danica Brežice (C2) VZM 16,23

Družina   Semenič Koritno (6) VZM 16,23

Budič   Jože Podgračeno (C4) VZM 16,20

Strniša   Franc                                                      Jesenice VZM 16,20

Tančak   Juraj Hrvaška VZM 16,20

Zofič     Roman Cirnik  (2) VZM 16,20

Barkovič   Ivan Brezje ZM 16,17

Budič   Jože Podgračeno (C5) ZM 16,17

Črpič    Marjan Nova vas ZM 16,17

Gramc   Toni Ribnica ZM 16,17

Komočar   Jože Sobenja vas (C1) ZM 16,17

Kos  Rudi Rajec ZM 16,17

Kvartuh   Martin Koritno ZM 16,17

Prah   Mihael Koritno  (1) ZM 16,17

Družina  Semenič Koritno  (8) ZM 16,17

Barkovič   Jože Brezje ZM 16,13

Črpič    Matjaž Gaj (2) ZM 16,13

Frigelj   Darko Jesenice ZM 16,13

Valek   Marko Koritno  (S) ZM 16,13

Bajs    Jože Ponikve ZM 16,10

Bogovčič   Anton Laze ZM 16,10

Budič   Rajko Podgračeno ZM 16,10

Čudič    Sandi Brezje ZM 16,10

Frigelj   Jože Loče ZM 16,10

Petrič   Marija Mala Dolina ZM 16,10

Račič   Branko Cerina ZM 16,10

Škofljanc   Miro Koritno ZM 16,10

Škrlec   Mihael Velika Dolina ZM 16,10

Valek   Milan Koritno (C4) ZM 16,10

Vogrin   Branko Velika Dolina ZM 16,10

Vogrin  Drago Sela ZM 16,10

Vogrin    Ivan Brezje ZM 16,10
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Ime  in priimek                                              Naslov                                 Vino MEDALJA  Ocena

Zevnik  Ivan Laze ZM 16,10

Črpič    Matjaž Gaj (1) ZM 16,07

Šinko   Marija Laze ZM 16,07

Zofič     Roman Cirnik (1) ZM 16,07

Bajs    Andrej Ponikve SM 16,03

Prah   Mihael Koritno (S10) SM 16,03

Račič   Janez Cerina SM 16,03

Stranjar  Igor Račica SM 16,03

Družina  Semenič Koritno  (81) SM 16,03

Špolar   Mirko Cerina SM 16,03

Vogrin   Alojz Jesenice SM 16,03

Biščanič   Marjetka Ponikve SM 16,00

Bukovinski  Dušan Koritno SM 16,00

Bukovinski  Stanislav Brežice SM 16,00

Geršak    Boštjan Obrežje SM 16,00

Lazanski  Boštjan Laze SM 16,00

Šinko  Aleksander Laze SM 16,00

Komočar   Jože Sobenja vas (C2) SM 15,97

Hrgovič  Dejan Gaj SM 15,97

Družina  Bizjak Cirnik (S1) SM 15,93

Drmaž   David Nova vas SM 15,93

Laktič  Miroslav, Danica Brežice (C1) SM 15,93

Obranič   Ivan Nova vas SM 15,93

Kvartuh   Mihael Koritno SM 15,90

Katič   Srečko Loče SM 15,87

Šeberle  Martin Velika Dolina PP 15,83

Bizjak   Janez Cirnik PP 15,83

Povh   Franc     Jesenice PP 15,80

Lazanski  Boštjan Laze CVIČEK (S) PP 15,80

Vogrin   Petrič  Boštjan Dvorce PP 15,80

Horvatič   Marko Kamnik PP 15,77

Družina  Semenič Koritno (3) PP 15,77

Grad   Bojan Laze PP 15,73

Zofič   Ivan Cirnik PP 15,73

Dolenjsko rdeče

Barkovič    Stanislav Brezje VZM 17,17

Blažinč    Peter Dobova VZM 17,00

Šepetavc   Dejan Dobova VZM 16,97

Bašič   Branko Koritno VZM 16,94

Boškovič   Srečko Cirnik VZM 16,87
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Ime  in priimek                                              Naslov                                 Vino MEDALJA  Ocena

Popovič   Marija Globočice VZM 16,77

Franko   Janez Podgračeno PP 16,40

Bašič   Branko Koritno PP 16,37

Ajster   Franc Koritno PP 16,33

Modra frankinja

Hostnik    Martin Gaj VZM 18,33

Lončarič  Jože Zg. Obrež VZM 18,20

Krmpotič   Milan Loče VZM 18,13

Družina  Semenič Koritno VZM 18,10

Barkovič  Stanislav Brezje VZM 18,03

Črpič    Marjan Nova vas ZM 17,96

Čudič  Primož Brezje ZM 17,96

Gramc  Toni Ribnica ZM 17,96

Družin  Bizjak Cirnik ZM 17,93

Hostnik    Martin Gaj ZM 17,90

Lončarič  Jože Zg. Obrež Rose ZM 17,86

Črpič    Matjaž Gaj (2) ZM 17,83

Fakin   Stanko Velika Dolina ZM 17,83

Prah   Miha Koritno ZM 17,80

Črpič   Matjaž Gaj (1) ZM 17,76

Novoselič   Ivan Koritno ZM 17,70

Bukovinski  Dušan Koritno ZM 17,67

Žibert  Marjan Gaj ZM 17,60

Šumlaj   Sandi Cirnik SM 17,50

Petrič  Martin Mala Dolina SM 17,47

Bajs  Črt Brezje SM 17,43

Zevnik  Ivan Laze SM 17,13

Strajnar  Igor Račica PP 16,60

Žametna črnina

Družina  Semenič Koritno ZM 16,37

Škofljanc   Miro Koritno SM 16,07

Zweigelt

Grubič  Franc Jesenice SM 17,43

Dornfelder

Črpič  Matjaž Gaj SM 17,46

Šinko  Aleksander Laze PP 16,07
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Modri  pinot
Ime  in priimek                                              Naslov                                 Vino MEDALJA  Ocena

Čudič  Primož Brezje SM 17,30

Renski  rizling

Levec  Suzana Dobova VZM 18,23

Levec  Suzana Dobova  pol suhi VZM 18,23

Petrekovič  Franjo ZM 17,73

Dolenjsko  belo

Kos   Rudi Rajec VZM 17,20

Zofič  Roman Cirnik VZM 17,10

Budič  Jože Podgračeno VZM 17,07

Črpič  Matjaž Gaj (2) VZM 17,03

Frigelj  Darko Jesenice VZM 16,97

Geršak  Boštjan Obrežje VZM 16,96

Franko  Janez Podgračeno VZM 16,93

Frigelj   Jožef Obrežje VZM 16,93

Družina  Bizjak Cirnik VZM 16,87

Katič  Srečko Loče VZM 16,87

Gramc  Toni Ribnica VZM 16,83

Obranič   Ivan Nova vas VZM 16,83

Lončarič  Jože Zg. Obrež VZM 16,77

Drmaž   David Nova vas ZM 16,73

Povh  Darko Obrežje ZM 16,70

Frigelj  Ivan Vel. Obrež ZM 16,67

Zorič  Marko Nova vas ZM 16,67

Čudič   Sandi Brezje ZM 16,63

Kvartuh  Mihael Koritno SM 16,60

Lazanski  Boštjan Laze SM 16,60

Črpič  Matjaž Gaj (1) SM 16,53

Vogrin  Petrič  Boštjan Dvorce PP 16,40

Povh  Branko Obrežje PP 16,33

Berkovič  Zvone PP 16,30

Šinko  Aleksander Laze PP 16,23

Vogrin  Marjan Laze PP 16,20

Boškovič  Mirjana Cirnik PP 16,06

Zorič  Ivana Nova vas sladko PP 15,97
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Laški  rizling
Ime  in priimek                                              Naslov                                 Vino MEDALJA  Ocena

Bizjak   Janez Cirnik  Pol sladki VZM 18,20

Šumlaj   Sandi Cirnik sladki VZM 18,17

Blažinč  Peter Dobova polsuh VZM 18,10

Valek  Milan Koritno (C20) SM 17,27

Vogrin   Drago Sela SM 17,17

Žokalj   Sandi Nova  vas SM 17,13

Ivanjšek  Ljubomir Jesenice PP 17,00

Škrlec  Mihael Velika Dolina PP 16,90

Deržič   Franc Laze PP 16,77

Bukovinski  Dušan Koritno PP 16,60

Chardonay

Kvartuh  Mihael Koritno ZM 17,93

Grubič   Franc Jesenice ZM 17,73

Povh   Franc Jesenice ZM 17,53

Rumeni muškat

Črpič   Matjaž Gaj pol sladki VZM 18,3

Škofljanc   Miro Koritno pol sladki VZM 18,2

Fučko  Jože Koritno ZM 18,00

Traminec

Zevnik   Ivan Laze pol suhi VZM 18,07

Sauvignon

Bizjak  Slavko Jesenice pol suhi VZM 18,20

Zobarič  Jože Dobova ZM 17,90

Zobarič  Miroslav Jesenice ZM 17,83
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Mnenja članov ocenjevalnih komisij:

MILENA ROŽMAN , KSS Brežice

VTISI Z OCENJEVANJA VIN , 01. 03. 2016

Vinogradniki z Dolinskega konca so mi zaupali vodenje komisije, ki je ocenjevala modre frankinje in 
druge rdeče sorte, ter vsa bela vina. V oceno smo dobili 88 vzorcev, kar je prav vzpodbudno.
Večina ocenjenih vin je bila lanskega letnika.  In leto 2015 je bilo po daljšem času leto, ko so se 
sestavili dobri parametri za vinsko trto. Spomladi so  prizanesle gosenice in  pozeba, med letom je 
bilo ravno prav sonca in dežja in trta je bila jeseni radodarna.
Pričakovali smo vrhunski letnik, morda smo v pričakovanjih celo malo pretiravali. Od trgatve je 
minilo šele 5 mesecev in pri sortnih vinih je z zorenjem pričakovati tudi porast kakovosti. Izločenih 
je bilo samo 8 vzorcev, zaznane so bile v glavnem napake – bekser, oksidacija, etilacetat, ki jih je s 
ustreznimi kletarskimi posegi mogoče še odpraviti.

MODRE FRANKINJE
Večina vzorcev je bila uvrščena v zgornji kakovostni razred, 2 vzorca sta že sedaj dosegla vrhunsko 
oceno. Vse so bile lepe rubinasto rdeče barve, z zaznanimi tanini, nekatere z malo (pre)visoko 
kislino. Frankinje starejših letnikov so si vse zaslužile vrhunsko oceno. V pokušino smo dobili 1 
vzorec MF rose, ki je mene izredno navdušil, tako z barvo, svežino, pitnostjo kot tudi s telesom in 
aromatiko.  

DOLENJSKO BELO
Vzorci dolenjskih belih vin so razen dveh, dosegli kakovostno oceno. Lanski letniki imajo lepo izraženo in 
harmonično kislino, prijetno aromo in polnost okusa. Pri enem vzorcu  je  bila zaznana napaka, par vzorcev 
pa je bilo rahlo prežveplanih. Na društvenih ocenjevanjih konec zime se to še tolerira.  

LAŠKI RIZLING
je sorta, ki ima potencial in ga vinogradniki tudi znajo izkoristiti. Z zorenjem bodo vina še pridobila 
na kakovosti.

Pri ostalih sortnih vinih je čutiti lepo razmerje sestavin, vključno s kislinami, alkoholi in ostanki 
sladkorja. Je bilo pa pri sortnih  vinih zaznanih tudi več napak. Ob dozorelem in zdravem grozdju, med 
trgatvijo in  pretoki, so nekateri še premalo natančni, oz. se preveč zanašajo na ugodne parametre 
grozdja.

Vsem vinogradnikom  želim, da v dokazani kakovosti svojih vin tudi sami kar najbolj uživajo, tržnim 
pridelovalcem pa čim boljšo prodajo.      
                                                                       
Hvala za povabilo in dobro letino 2016  vam želim,

JOŽE  PRAH
Spoštovane vinogradnice, spoštovani vinogradniki. 
V čast mi je bilo tudi letos voditi cvičkovo komisijo, kateri se zahvaljujem za strokovno in dobro 
opravljeno delo. Letnik katerega smo skletarili je bil deležen obilo sonca, malo padavin in v kleti je 
prihajalo lepo, zdravo in dozorelo grozdje, ki ste ga znali odlično skletarit  v čudovita vina, katera 
smo imeli čast poiskusiti in jih oceniti. V srca vam polagam, da izmerite žvepla in vina po potrebi 
dožveplate, kar je letos zelo pomembno, saj se vina še niso povsem stabilizirala. V vinih nismo 
zaznali niti enega bolezenskega stanja le napake kot so rahle oksidacije in H2S, ki pa se jih da 
brez večjih težav ozdraviti. Rahle napake smo našli pri devetih vzorcih, kar je slabih 10% izločitev. 
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Naša komisija je ocenila 81 cvičkov čudovitih barv, sadnosti, arom in okusov. Prav tako smo ocenili 
2 žametni črnini, povsem tipični in ocenjeni v kakovostni razred. Ocenili smo tudi 9 enkratnih 
dolenjskih rdečih vin z samo eno izločitvijo (rahlo oksidacijo). Da pa so bili cvički res tako čudoviti in 
dobri dokazuje to , da so bili kar štirje vzorci enako ocenjeni z  oceno 16,27 v kakovostnem razredu 
na kar smo se odločili za rangiranje. V kozarcih smo imeli vse 4 vzorce enako ocenjenega cvička 
(a,b,c,d) in po tehtnem premisleku smo se 3:2 odločili za vzorec b. Vsem iskreno čestitam za tako 
dobra vina in želim še v bodoče tako dobre letnike.

STANISLAV  BARKOVIČ
Na letošnjem ocenjevanju vin našega Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice v torek 01.03.2016, 
ki je potekalo v Gaju,sem sodeloval v cvičkovi komisiji. Na ocenjevanju vin se je število vzorcev 
povečalo glede na prejšnja leta. Pri cvičkih je bilo zaznati, da je bil letnik 2015 kvaliteten. 
Vinogradniki niso imeli težav z odvečnimi kislinami, alkoholom in barvo. Velika večina cvičkov je 
izkazovala harmoničnost in usklajenost med sadnim svežim kiselkastim okusom,cvetlico in pitkostjo, 
ter rdečo-rubinasto barvo. Navdušili so me cvički z najvišjimi ocenami, saj izkazujejo vrhunsko delo 
vinogradnikov tako v vinogradu kakor tudi v kleti. Pri izločenih cvičkih, ki jih je bilo manj kot 10% je 
bilo zaznati klasične napake oz. bolezni,kot so cik, oksidacija, bekser. Na koncu naj se zahvalim za 
povabilo in izkazano zaupanje, vsem vinogradnikom pa čestitam za dosežene rezultate.

MIHAEL  KVARTUH
Bil sem zelo vesel, ko me je organizator vprašal, če bi sodeloval pri ocenjevanju društvenih cvičkov 
letnika 2015. Z veseljem sem privolil, saj takšnega letnika že dolgo ni bilo. Moja pričakovanja so se 
tudi uresničila na ocenjevanju, saj toliko dobrih, uglajenih vin še dolgo nisem imel priliko poizkusiti. 
Cvički, ki smo jih poizkusili, so bili lepe rubinaste barve, imeli so paleto nežnih sadnih vonjav, okus 
po svežem sadju s prijetno pitno kislino. Skratka, bili so odlični, od prvega do zadnjega z lepimi 
ocenami. Žal je bilo tudi nekaj oksidacij in boekserja, kar se da rešiti. 
Hvala organizatorju za povabilo, zaupanje in lepo izvedeno ocenjevanje. Na zdravje s cvički letnika 
2015, želim vam odličen letnik 2016.

MIRO  ŠKOFLJANC 
Ocenjevanje vin društva vinogradnikov Dolina-Jesenice
Kot član komisije sem sodeloval pri ocenjevanju široke palete belih vin in modre frankinje, ki je 
potekalo 01.03.2016 na izletniški kmetiji Črpič-svetnik. Letnik 2015 se je pokazal na ocenjevanju 
za odličnega saj so vina bila zelo dobra, skorajda brez napak ali bolezni, izločitev je bilo tako 
malo, da ni vredno omembe. Modre frankinje so bile tipične, intenzivno obarvane, v okusu polne 
z bogatimi tanini. Presenetila so me dolenjska bela vina oz. bele zvrsti, ki so bila sveža, sadna, 
pitna, lepo skletarjena. Bela sortna vina so izkazala sortno tipiko, so bila polna in harmonična. 
Kar nekaj vrhunskih.           Čestitam vinogradnikom za tako dobra vina in prejete medalje, ki so 
resnično zaslužene. Organizatorjem se zahvaljujem  za zaupanje in dobro organizacijo ocenjevanja. 
Vinogradniki samo tako naprej.

ROMAN BAŠKOVČ 
Ocenjevanje vin letnika 2015, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Velika dolina, je bilo tudi 
letos odlično organizirano. Ker je bilo leto 2015 zaradi  ugodnih vremenskih razmer skoraj idealno 
tudi za kletarje, so bila vina tudi temu primerna. Vina so bila zelo aromatična, sveža, pitna, sadnega 
okusa, s prijetnimi kislinami. Zelo pomembno pa je to, da je bilo zelo malo napak oziroma izločitev.   
Čestitam vsem vinogradnikom za dosežene rezultate, organizatorju se zahvaljujem za vabilo in 
zaupanje ter vsem želim še veliko uspeha pri delo v vinogradu in kleti.
        
BRANKO BOSINA
V torek 1.03.2016 sem sodeloval kot član  ocenjevalne komisije pri ocenjevanju 87 vzorcev vin 
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vašega vinogradniškega društva Dolina-Jesenice. Imeli smo prijetno ,a odgovorno delo. Izločenih je 
bilo zelo malo vzorcev z napakami bekser in oksidacije, kar je odraz dolgoletnega strokovnega in 
izobraževalnega dela vseh članov, ki delajo s srcem in dušo že v vinogradu in nadaljujejo z znanjem 
tudi v kleti pa vse do kozarca  napolnjenega z vinom, katerega so nam ponudili v presojo. Vina 
modre frankinje tekočega letnika so me rahlo razočarale ker sem pričakoval več od njih glede na 
pričakovanja ob napovedi letnika 2015 kot vrhunskega letnika, delovale so še nekoliko nezrelo in 
neuglajeno in ni bilo veliko vrhunsko ocenjenih in menim, da njihov čas zrelosti in uglajenosti šele 
prihaja, starejši letniki  modrih frankinj vzorci letnik  2005, 2007 in 2014 pa so bile veliko bolj 
prepričljive v vonju okusu in uglajenosti ter zrelosti. Zelo prepričljiv je zame bil tudi eden od dveh 
vzorcev dornfelderja, ki je deloval čudovito na vsa čutila s svojo eleganco v barvi vonju in okusu. 
Paleta dolenjskih belih vin je bila lepo ocenjenih,  v povprečju z višjimi ocenami kot običajno kar je 
vseeno odraz boljšega letnika , vendar sem pogrešal pri teh vinih bolj intenzivno barvo , malo me 
je pa pri nekaterih vzorcih motila previsoka vsebnost prostega žvepla. 
Pri belih vinih morda manjka malo maceriranja drozge pred fermentacijo in bolj kontrolirane višine 
temperature  v času vrenja (14-16 *C)  zaradi pridobitve bolj izrazitih sortnih arom.
Za konec pa so nas navdušili  zadnji vzorci sortnih vin od št. 80-87, ki so bili zame vsi mojstersko 
izdelani in plod znanja in veščin vrhunskih kletarjev.
Hvala za izkazano zaupanje in iskrene čestitke vsem vinogradnikom za prejeta odličja za vina, ki so 
nam jih ponudili v oceno, društvu pa za odlično izvedeno organizacijo ocenjevanja vin. 
Vsem vinogradnicam in vinogradnikom v društvu pa obilo sonca in veselja  v vinogradu in dober 
pridelek v letu 2016. 

LJUBO BIZJAK
Bil sem član komisije, v kateri je bila predsednica ga. Milena Rožman, ocenjevali pa smo bela in 
rdeča vina, razen cvička. Degustacijo smo pričeli z dolenjskimi rdečimi vini, ki so bila lepo ugljena, 
vendar nekatera malo presvetla. Nato smo degustirali modre frankinje, med katerimi je bilo nekaj 
zelo bogatih in sortnih.
Nadaljevali smo z dolenjskimi belimi vini, ki so bila zelo sveža, sadna in lepo polna. Degustirali smo 
široko paleto sortnih vin, ki so dosegala lepe ocene in so bila bogata na aromi, zelo polna in lepo 
uglajena. 
Na splošno so bila vina letos zelo lepa, bogata, vendar jih je bilo kljub temu nekaj izločenih predvsem 
zaradi boekserja in oksidacije.
Organizatorjem se zahvaljujem za povabilo in lepo vodeno degustacijo, vsem vinogradnicam in 
vinogradnikom pa čestitam za prejeta odličja in priznanja ter jim želim uspešno kletarjenje še 
naprej, jeseni pa obilno dobro letino. 

22. april 2016
Pobiranje vzorcev za županovo vino . Oddanih je bilo 7 najbolje ocenjenih cvičkov na društvenem 
ocenjevanju vin in sicer:

-	 Družina Semenič iz Koritnega
-	 Stanislav Barkovič  iz Brezja
-	 Budič  Jože  iz Podgračenega
-	 Zofič  Roman iz Cirnika
-	 Komočar  Jože iz Sobenje vasi
-	 Kvartuh  Martin iz Koritnega
-	 Črpič  Matjaž iz Gaja

Veseli smo, da je letos izbrano Županovo 
vino Cviček  našega člana vinogradniškega 
društva  Barkovič Stanislava.
Še enkrat  ČESTITAMO!! 
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22. aprila 2016
 Je naš moški pevski zbor Slavček nastopal na 
srečanju pevcev v sklopu Cvičkarije v Trebnjem.

6. maj 2016 
Cvičkarija v Trebnjem, kjer smo se udeležili povorke.
Vzorce na ocenjevanje so oddali:

-	 Barkovič Stanislav   Cviček    16,30  VZM
-	 Barkovič Stanislav   Modra frankinja 2013 17,80  ZM
-	 Barkovič Stanislav   Modra frankinja  17,50  SM
-	 Barkovič Stanislav   Dolenjsko   rdeče  15,97  PP
-	 Budič  Jože    Cviček    15,90  SM
-	 Črpič Matjaž    Cviček    16,00  SM
-	 Družina Bizjak   Cviček    16,20  VZM
-	 Družina Bizjak   Modra  frankinja  16,53  PP
-	 Kos Rudi    Cviček     16,20  VZM
-	 Kvartuh Mihael   Chardonnay   17,97  ZM
-	 Semenič Ljubo    Cviček    16,13  ZM
-	 Valek Milan     Deželno rdečkasto  15,83
-	 Zevnik Ivan    Cviček    16,00  SM
-	 Zofič Roman    Cviček    16,33  VZM



Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice                                                                                                                        Bilten 2016 Bilten 2016                            Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice 27

8. maj 2016
Podelitev priznanj na Cvičkariji v Trebnjem.

9. maj 2016
Predavanje  pri Svetniku na temo » Varstvo vinske trte«

Nazadnje še prijatlji,
Kozarce zase vzdignimo,
Ki smo zato se zbrat`li,

Ker dobro v srcu mislimo.
Dokaj dni naj živi

Bog, kar nas dobrih je ljudi.
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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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Geodetski biro podjetje za geodetske storitve, d.o.o. je prvo ustanovljeno podjetje 

v Posavju leta 1992 s sedežem v Brežicah. Podjetje ima zaposlene visoko izobražene 

strokovnjake s področja geodezije. Trije zaposleni imajo opravljen poseben strokovni 

izpit za izvajanje geodetskih storitev; od tega sta dva odgovorna geodeta in eden stalni 

sodni izvedenec geodetske stroke (kadri). Izvajamo storitve s področja zemljiškega 

katastra, katastra stavb, topografsko – inženirske geodezije in izmero gospodarske 

infrastrukture na območju celotne Slovenije. Na področju geodezije izvajamo tudi 

sodno izvedeništvo (storitve). Nudimo Vam brezplačno svetovanje s področja urejanja 

zemljiškokatastrskega in zemljiškoknjižnega stanja. Pri nas dobite brezplačno potrdila 

iz zbirk geodetskih podatkov (potrdila o parceli – mapna kopija, posestni list; potrdilo 

o stavbi in o delih stavb; seznam nepremičnin). Pri delu uporabljamo inštrumente 

priznanega proizvajalca Leica iz Švice.

Našim naročnikom zagotavljamo strokovno, kvalitetno in hitro izvedbo geodetskih 

storitev po konkurenčnih cenah.

 

Geodetski biro d.o.o. Brežice
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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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041 365 806, 031 328 307, 07 49 57 271
crpic.svetnik@gmail.com | www.svetniki.com

ODPRTO:
petek, sobota, nedelja,
vse po predhodnem dogovoru

• domača kosila za skupine
• slavnostne večerje
• praznovanja vseh vrst  (krst,obhajilo, birma, poroke, abraham...)
• seminarji
• najem pokriteAga prostora za piknik
• doživetje v Svetnikovem sodu velikanu
• igrišče
• prodaja stekleničenega in odprtega vina iz lastnih vinogradov
• pokušine vina v kleti in Svetnikovem sodu velikanu
• cviček ptp, dolenjsko belo, modra frankinja, rumeni muškat



Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice                                                                                                                        Bilten 2016 Bilten 2016                            Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice 35



Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice                                                                                                                        Bilten 2016 Bilten 2016                            Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice36

34

15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE 15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE

Č

E

B

E

L A R

S

T

V

O

B U D I Č

31

15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE 15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE

TEL: 07 / 49 57 754    GSM: 030 / 670 960
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Pri Tonckis

okrepčevalnica

Jernej Glogovšek s.p.

Gsm: 040 255 244
Avtovleka - Taxi

Ribnica 6
Jesenice na Dolenjskem

PE Okrepčevalnica Pri Tončki
Velika Dolina 1
Jesenice na Dolenjskem

33
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mizarstvo NB
Božičnik Nandi

Jesenice na Dolenjskem
gsm: 030 673 843
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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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Kos Rudi
Jesenice na Dolenjskem - Rajec 5E

gsm: 041 517 484

Proizvodnja penečih vin

Lazanski Boštjan
degustator

bar club diskoteka

Moulin rouge
JAZBAR ALENKA, s.p.

Jesenice na dolenjskem 9
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Beležka:
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Izdalo: Društvo vinogradnikov ” Dolina - Jesenice”, Maj 2016

Naklada: 250 izvodov

Ureditev biltena: Mira Budič

Fotografije: arhiv Društva

Grafično oblikovanje in tisk: ARtisk Dobova

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)
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"V vinu je največ sonca.

Naj žive ljudje, ki pridelujejo vino,

kajti z njim vnesejo svetlobo sonca

v človeške duše"

Bilten 2016


