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Spoštovane vinogradnce, vinogradniki in prijatelji
Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice, ki je preteklo leto praznovalo 15
let delovanja se lahko pohvali z vidnim napredkom na svojem področju, to
je pridelava Dolenjskih sortnih vin, priznanih ostalih vin pa tudi barikiranih.
Zadnja sezona 2011 je pokazala na društvenem ocenjevanju da naši
vinogradniki in vinogradnice pridelajo vrhunsko kakovost, kar so to potrdili
rezultati ocenjevanje vin v letošnjem februarju.
Upam da se bo ta trend kakovosti nadaljeval in pričakujem tudi letos dober
pridelek in temu primerno tudi kvalitetna in dobra vina.
Čestitam vsem ki pridelujete vina in spoštujete vinsko kulturo, posebej še
dobitnikom odličij in priznanj, velike zlate, zlate in srebrne medalje saj je
to dokaz in potrditev za vložen trud in znanje na področju vinarstva.
Zahvaljujem se vsem degustatorjem, našim članom in sponzorjem, ki so
sodelovali na raznih prireditvah, predstavitvah v domačem kraju in drugod
ter za njihov trud in prizadevanje za ohranitev druženja in dobre volje.
Predsednik:
Slavko Bizjak
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Vsem vinogradnicam in vinogradnikom društva
Dolina - Jesenice
Izjemno sem vesela, da Vas lahko nagovorim v
imenu Vinske kraljice Slovenije za leto 2012.
Že kot princesi ste mi vedno dali prav posebno
mesto. Tudi sedaj ni nič drugače. O tem sem
se prepričala tudi na nedavnem občnem zboru
VTD Gadova peč, ko nas je s svojo prisotnostjo
počastil tudi vaš podpresednik društva, gospod
Marko Valek.
Ste zelo pomemben člen vseh 32 vinogradniških
društev zveze vinogradnikov Dolenjske. To
dokazujete s svojim delom in rezultati. Zato gre
čestitka vsem vinogradnicam in vinogradnikom
društva Dolina – Jesenice za dosežene rezultate
ob nedavnem društvenem ocenjevanju. Naj vam bodo vzpodbuda za
nadaljne delo. Dejstvo, da je bilo od 156 vzorcev, le peščica izločenih ali
z napako, je zagotovo dovolj zgovoren podatek.
Pridno se udejstvujete na številnih prireditvah. Še posebno sta se mi vtisnili
v spomin dve prireditvi v vaši družbi. Po koncu princesovanja , so me ravno
ob razvitju vašega društvenega prapora 28. maja 2011, člani in članice
domačega turistično vinogradniškega društva Gadova peč, presenetili z
uresničitvijo moje izjemne želje – ponovno imeti psa. Dogodek, ki mi je
ganil do solz, se je zgodil ravno v Jesenicah na Dolenjskem. S prijetnimi
občutki pa me še vedno navdaja spomin na vaške igre Kranjskega Janeza,
katere organizira društvo prijateljev podeželja Svetniki. Tu pa so aktivni
tudi vaši številni vinogradniki in vinogradnice.
Tako lahko o prijetnih trenutkih in dobrih ljudeh iz vaših krajev spregovorim
iz prve roke. Zato boste zagotovo v mojih mislih tudi pri opravljanju
poslanstva Vinske kraljice Slovenije. Le to, pa bo še posebej prijetno, tudi
zaradi številnih jubilejev, ki se bodo odvili v tem letu. Prepričana sem, da
se vidimo maja v Novem mestu na 40. Tednu cvička. Prav tako verjamem,
da se bom z mnogimi izmed vas srečala v Gornji Radgoni na 50. Kmetijsko
živilskem sejmu – Agra.
Veselim se naših skupnih trenutkov. Društvu pa želim še naprej čim bolj
uspešno delovanje.
Martina Baškovič, Vinska kraljica Slovenije
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»Slovenski vinski posebnež, dolenjski nabritež,
cviček po imenu, namenjen ljudem,
ki vinu pristopajo dobrovoljno,
odprtih misli in brez posebnih predsodkov«
Dušan Brejc

Spoštovani člani Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice,
pridelovalci in ljubitelji žlahtne kapljice, dragi krajani!
Vesela sva bila povabila, da napiševa kako misel tudi v Vaš letošnji bilten.
Ko gre za društvo, za katerim stojijo vidni rezultati petnajstletnega 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. Delo v vinogradu
traja skozi celo leto in zahteva potrpežljivost, veliko znanja, ljubezni in
sožitja z naravo. Dober in skrben gospodar bedi nad svojim vinogradom,
dokler ni pridelek v kleti. Gospodar in hkrati kletar je tisti, ki mora zelo
dobro poznati vse majhne skrivnosti, da bi postala žlahtna kapljica zares
najboljša.
Misel Dušana Brejca v uvodu o ljudeh odprtih misli in brez predsodkov - velja
za naše vinogradnike, v to sva prepričana. Željo po promociji »dolenjskega
posebneža«, po novem znanju, skrb za kvaliteto, odprtost, druženje – vse
to vidimo v delovanju Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice. O dosežkih
leta 2011 pripoveduje Vaš bilten, v katerem z upravičenim ponosom
predstavljate rezultate svojega dela.
Jubilejno 15. leto delovanja, ki ste ga praznovali 2011 je samo začetek
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
želiva 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
Jože Tomše in Rajka Križanac
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Cenjeni ljubitelji trte!
Nov bilten vinogradniškega društva Dolina-Jesenice je najbrž danes znak
ali pa tudi vzpodbuda za delo v tej organizaciji. Ne glede na starost, ko so
jo ustanavljali še živeči zagnanci, da si tudi ta kraj zasluži na vinski karti
Slovenije, predvsem pa Dolenjske, boljše mesto. Za to se je bilo 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 s tem. Osnova je kvaliteta, je znanje,
tudi z izkušnjami prednikov, je izbor trt in najpomembnejše je kletarstvo.
Priznati je treba, da smo tu bili včasih bosi.
Z društvom je krenilo. Volje dovolj, dovolj je ljudi, ki so smisel društva
razumeli. Rezultati so se kaj hitro pokazali. Vinogradi so dobivali ne le
novo podobo, pač pa tudi novo vsebino in kvaliteto. Kletarstvo pa svojo
osnovno nalogo. Članov društva pravih vinogradnikov je bilo 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.
Težko je verjeti, da bi z iniciativo pred leti in novega laboratorija, kvaliteta
danes že bila tukaj, kjer smo.
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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Strokovni nasveti za vinogradnike
Glede na to, da vsako leto izdamo društveni bilten z takimi in drugačnimi
informacijami, bo morda koristil tudi kakšen strokovni nasvet našim
članom in tudi širše. Letos smo se odločili, da napišemo kakšno o neželenih
spremembah v vonju in okusu vina.
Neželene spremembe v vonju in okusu vina so odvisne od njegove starosti
– lahko se pojavijo že med alkoholno fermentacijo ali neposredno po njej
v mladem vinu, pozneje med zorenjem vina ali v steklenici. Običajno ne
povzročajo sprememb v videzu vina. Zlato pravilo pa je, da jih je boljše
preprečevati kot pa odpravljati.

Spremembe v vonju in aromi vina
Vzrok
Simptom

prevelika obremenitev vinske trte
nezrelo grozdje
nezadostna tipizacija
visok alkohol
Pekočnost
velika vsebnost prostega SO2 (žvepla)
Prižgana vžigalica
jabolčno-mlečnokislinska fermentacija
Po maslu
Po kuhanem, po praženi karameli visoka fermentacijska temperatura
izpostavljenost zraku
žveplovsebujoči ostanki zaščitnih
Vodikov sulfid
sredstev za varstvo vinske trte
nezadostna količina hranil za kvasovke
predolgo ležanje mošta na kvasovkah
(prepozen pretok)
nezadostna sanitacija
prepozna odstranitev H2S
Merkaptani
jabolčno – mlečnokislinska fermentacija
nezadostna sanitacija
plesnivo grozdje
Po plesni , zatohlem
plesniva lesena posoda
jabolčno –mlečnokislinska fermentacija
plesniv plutovinast zamašek
nezadostna sanitacija
Oksidacija
alkoholna fermentacija (oksidativne kvasovke)
izpostavljenost zraku
Po razredčilih, topilih
majhna vsebnost prostega SO2

- Pomanjkanje arome
-

-

-
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- Po suhih slivah
- Po gumi
- Po kisu
- Po lesu

Spremembe v okusu vina
Simptom
- Trpkost

- Grenkoba

- Po kavi

- Omledno

- Kovinski
- Po lešnikih, toastu

bakterijska fermentacija
majhna vsebnost prostega SO2
izsušeno grozdje (rozine)
Visok pH
visoka fermentacijska temperatura
žveplove spojine
bakterijska fermentacija (mlečno – in
ocetnokislinske bakterije)
majhna vsebnost prostega SO2
nezadostno ovinjanje nove lesene posode
predolgo zorenje vina v novi leseni posodi

Vzrok

nezrelo grozdje
velika vsebnost fenolov v grozdju
nezadostno pecljanje grozdja
velika vsebnost SO2 pri drozganju
nezrelo grozdje
velika vsebnost fenolov v grozdju
poškodovane grozdne pečke
(drobljenje med drozganjem)
velika vsebnost SO2 pri drozganju
žveplove spojine
nezadostno ovinjane nove lesene posode
predolgo zorenje vina v novi leseni posodi
nezadostna sanitacija
prezrelo grozdje
prevelika obremenitev vinske trte
visok pH
nezadostna tipizacija
velik preostanek sladkorja
velika vsebnost žveplovih ali bakrovih ionov
oksidacija
alkoholna fermentacija
izpostavljenost zraku
majhna vsebnost prostega SO2
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Delovanje vseh neželenih mikroorganizmov ali škodljivcev v vinu (kvasovk,
bakterij in plesni) v osnovi preprečimo z zdravim grozdjem, s čistim
kletarjenjem, zadostnim pred bistrenjem mošta, primernimi razmerami
alkoholne fermentacije, pravočasnim prvim pretokom in po potrebi drugim
pretokom vina, polno posodo ali zaščito površine vina z internimi plini. V
praksi običajno še najpogosteje pozabljamo na pravočasno in ustrezno
žveplanje. Po potrebi lahko v primeru mlečnokislinskih bakterij uspešno
uporabimo tudi dokisanje (pri pH nad 3,4-3,5), najbolje z dodatkom
vinske kisline. Še enkrat velja opozoriti, da je ovirano t+razmnoževanje
kvarljivcev vina odvisno od naslednjih dejavnikov: prostega SO2, nizkega pH
in večje vsebnosti kislin, visoke alkoholne stopnje in čim manj nepovretega
sladkorja.
Torej vino spremljamo z redno pokušino, s katero ugotovimo senzorično
stanje vina, ki zajema bistrost, barvo, vonj, okus in harmoničnost.
Senzorično kontrolo opravimo v ustreznih razmerah in si zapišemo tako
pozitivno kot negativno zaznavo. Če je kaj narobe, ustrezno ukrepamo.
Pripravila: Mira Budič ( povzetek po strokovni literaturi za vinarstvo)
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Utrinki lanske prireditve ob 15 letnici in
razvitju društvenega prapora 2011
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Delovanje društva od maja 2011 do aprila 2012
28.maj 2011

je naše društvo obeležilo 15 letnico delovanja in razvitje
društvenega prapora. Vse to se je dogajalo v Jesenicah na Dolenjskem. Ob
tej priložnosti, se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli, da smo
lahko uspešno izpeljali omenjeno prireditev in ob enem zahvala vsem za
prispevke za naš društveni prapor.

27. junij 2011 smo

organizirali piknik na Velikih Malencah. Druženje
ob hrani in pijači, vožnji z kanuji, različnimi igram z žogo na travi, je bilo
prijetno.
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Julija 2011

je bilo državno ocenjevanje vin v sklopu Pomurskega
sejma Agra v Gornji Radgoni. Na ocenjevanju so sodelovali tudi naši člani
in dosegli naslednje rezultate:
Ime in priimek
Naslov
Sorta
Barkovič Stanislav
Brezje 1a Modra frankinja 2009
Barkovič Stanislav
Modra frankinja 2010
Barkovič Stanislav
Cviček PTP
Cviček PTP
Bizjak (družina)
Cirnik 2
Cviček PTP
Črpič Matjaž
Gaj 1
Cviček PTP
Valek Milan
Koritno 14
Cviček PTP

14. Avgusta 2011

Ocena
75,33
75,33
72,33
71,67
71,67
76,33
73,67

Medalja
Srebrna medalja
Srebrna medalja
Srebrna medalja
Zlata medalja
Srebrna medalja

smo sodelovali na igrah Kranjskega Janeza v Gaju

4. September 2011 je potekal prvi festival Modre frankinje na
gradu v Sevnici, z svojo modro frankinjo je sodelovala na festivalu naša
članica ga. Berta Schurtenberger iz Ponikve.
6. september 2011 smo organizirali v OŠ Velika Dolina
predavanje na temo “Priprava na trgatev”, katerega predavatelj je bil g.
Andrej Bajuk iz KGZ Novo mesto.
21. in 22. oktober 2011

smo sodelovali na Brežiško obrtnem
kmetijskem sejmu v gimnaziji Brežice.
Vinogradniki so se predstavili s svojimi
vini.

29. oktober 2011 je bila v Gaju na izletniški kmetiji Svetnik
prireditev » Kostanjev piknik z kuhanje golaža po vaseh«. Prireditev je
bila zelo obiskana in tudi hrana dobro pripravljena. Pohvala in zahvala
vsem ekipam za sodelovanje in dobrodošli tudi letos na tradicionalnem
kostanjevem pikniku.
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5. november 2011 so bili v gosteh
po naših vinorodnih krajih vinogradniki
iz Šentjerneja.
Pohodnikov, ki so
pričeli pot od Mokric preko Rajca,
Brezja, Ponikve, Laz, Koritnega in vse
do Svetnika v Gaju je bilo 115. Žal
ni bilo velikega odziva z naše strani,
saj so bili samo štirje domači člani,
vključno z vodičem g. Škrlec Mihatom
in Škofljanc Jožetom. Ob poti so bili
Šentjernejski vinogradniki deležni pogostitve naših članov z rujno kapljico
in gospodinj z dobrotami za pod zob. Hvala vsem za prijazno pogostitev.

12.november

2011

Martinova sobota je bila
namenjena izletu po Beli
Krajini. Najprej nas je pot
vodila do kleti v Metliki,
nadaljevali smo do Turistične
kmetije Bajuk, kjer so imeli
tudi Vinsko kraljico Slovenije
in naprej v
Krmačino do
vinske kleti Prus, ki je ena
najmodernejših kleti v Sloveniji. Podegustirali smo vina v kleti Metlika, kot
pri Bajuku in seveda vrhunska vina v kleti Prus. Po končanem potepanju
po Beli Krajini smo se oglasili še pri vinogradnikih v Šentjerneju, ki so nas
tudi bogato pogostili. Tako smo imeli predviden zaključek in Martinovo
večerjo z plesom v gostilni Cetin na Mostecu.
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6. januar 2012 na Sv. Tri Kralje je že tradicionalno tretje leto
potekala pokušina mladih vin. Tokrat je bil glavni pokuševalec g. Samo
Hudoklin iz KGZ Novo mesto. Pokušine mladih vin se udeleži vse več
vinogradnikov, kajti ta pokušina zelo pripomore, da se morda vina, ki
kažejo kakšno koli bolezen ali napako, do društvenega ocenjevanja vin še
popravijo oz. pozdravijo.

27. januar 2012 Volilni občni zbor društva na izletniški kmetiji
Svetnik v Gaju. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen g. Slavko
Bizjak.
V Upravni odbor društva so bili izvoljeni: Novosel Ivan- Brezje, Frigelj Ivan
in Zobarič Jože – Dobova, Črpič Matjaž – Gaj, Ribnica, Frigelj Darko –
Jesenice, Valek Marko in Kvartuh Miha – Koritno, Šinko Sandi – Laze, Drmaž
David – Nova vas, Frigelj Ervin – Obrežje, Rostohar Tone – Ponikve, Kustrin
Denis – Velika Dolina, Mala Dolina, Rajec, Kvartuh Andrej in Rožman Simona
– Brežice in Franko Janez ter Budič Jože – Podgračeno in Cirnik.
Častno razsodišče so izvoljeni člani: Krmpotič Milan, Kvartuh Martin in
Petrič Martin Praporščaki – nosilci prapora so: Frigelj Darko, Prišel Andrej
in Frigelj Jože.
Vsem izvoljenim čestitamo in želimo uspešno delo v mandatu 2012 -2016!
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1. februar 2012 je bila prva seja UO in ČR društva, na katerem so
bili izvoljeni še naslednji:
Podpredsednik društva: Marko Valek
Blagajničarka društva: Simona Rožman
Tajnica društva: Mira Budič
Predsednik ČR: Krmpotič Milan
Vodja praporščakov: Frigelj Darko
8.

februar 2012 na sam
kulturni dan tradicionalni pohod po
naših vinskih goricah. Kljub mrzlemu ,
vendar sončnemu vremenu in zasneženi
poti, se je pohoda udeležilo veliko
število ljudi. Pohod organizira društvo,
vendar je namenjen vsem ljudem, ki se
radi družijo in jim hoja ne dela težav.
Pohod smo začeli na Veliki Dolini, preko
Brezja, Ponikve, Koritnega , Laz, vse do
začetne postaje Velika Dolina. Da pa je premagovanje poti po naših krajih
in med vinogradi ter kletmi lažje, poskrbijo ob poti naši člani in gospodinje
za pogostitve, za kar smo jim zelo hvaležni. Tudi lovci domačega lovskega
društva so nam pošteno ogreli lovsko kočo na Ponikvi, da nam je bilo ob
pripravljenem toplem obroku bolj toplo. Pot smo z veliko lepih spominov in
dobro voljo zaključili, pri “Tončki” na Veliki
Dolini v upanju, da se drugo leto na kulturni
dan zopet dobimo na društvenem pohodu.
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28. februar 2012

je bilo društveno ocenjevanje vin na izletniški
kmetiji Svetnik v Gaju.
Pobrali smo 156 vzorcev vin tako, da smo imeli dve komisiji, ki sta ocenjevali
vina.
Prva komisija, ki je ocenjevala pretežno cviček je bila v sestavi:
Predsednik: Šepetavc Roman in člani: Baškovč Roman, Kolar Mirko, Prah
Jože, Martinčič Jernej
In druga komisija, ki je ocenjevala ostala vina v sestavi:
Predsednik: Samo Hudoklin in člani: Bosina Branko, Rožman Milena,
Zupančič Jože, Balon Miha
Vzporedno smo pa že drugo leto imeli tudi domače vinogradnike, ki so
pokušali različna vina, pretežno pa cvičke in sicer v sestavi:
Vodila sta : Valek Milan in Kos Rudi ter ostali pokuševalci: Barkovič Stanislav,
Črpič Matjaž, Čudič Primož, Frigelj Darko, Zobarič Jože, Budič Jože.
Pobranih je bilo 156 vzorcev vin od tega:
63 cvičkov, 1 gorjanska črnina, 2 žametni črnini, 5 dol. Rdeče, 1 modri pinot,
1 zweigelt, 1 dornfelder, 28 modre frankinje, 24 dol. Belo, 1 bizeljsko belo,
1 zeleni silvanec, 13 laški rizling, 7 chardonnay, 1 sauvignon, 2 kerner, 1
renski rizling, 2 rumeni muškat, 1 penina bela in 1 penina rdeča.
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Rezultati društvenega ocenjevanja vin letnika 2011
Cviček

Št.

Priimek in ime

Naslov

Ocena

Medalja

18
Št.

Priimek in ime

MODRA FRANKINJA

Naslov

Ocena

Medalja

19
Št.

Priimek in ime

MODRA FRANKINJA
barrique

DOLENJSKO BELO

Naslov

Ocena

Medalja

20
Št.

Priimek in ime

BIZELJSKO BELO
ZELENI SILVANEC
LAŠKI RIZLING

SAUVIGNON
KERNER
CHARDONAY

RUMENI MUŠKAT

Naslov

Ocena

Medalja

21
Št.

Priimek in ime

GORJANSKA ČRNINA

Naslov

Ocena

ŽAMETNA ČRNINA
MODRI PINOT
ZWEIGELT
DORNFELDER
DOLENJSKO RDEČE

PENINA BELA
PENINA RDEČA

Vino nebeška je pijača
Tudi Bog nam ga je dal,
V zmernih količinah je jedača,
Saj nam duh ostane vedno zdrav!

Medalja

22

Mnenja ocenjevalcev:
Društvo vinogradnikov
Dolina – Jesenice
Degustacija vin 28.2.2012
Naj že uvodoma čestitam vsem vinogradnikom Vašega društva, ki so za
današnjo degustacijo pridelali vino nadvse žlahtne vsebine, ki v sebi
združuje najkvalitetnejše sokove grozdja iz tega področja.
Naša komisija je ocenila 63 vzorcev cvička. Velika večina cvičkov je bila
izredne kakovosti z odlično vinsko cvetico, s prikupnim sadnim, svežim in
prijetnim kiselkastim okusom, ki dopolnjuje izvrstno harmonijo v celoti.
Napak v vinu skoraj ni bilo, razen štirih vzorcev, ki so bili oksidirani. Edina
dilema komisije je bila, katere cvičke deklarirati kot dolenjsko rdeče vino,
kajti večina vin je bila temnejše rubinaste barve, nekatera pa so imela tudi
vse lastnosti izvrstnega, rdečega, kakovostnega vina.
Ocenili smo tudi pet vzorcev dolenjskega rdečega, ki so se odlikovali po
svoji uglajenosti in polnosti.
Sortna rdeča vina, med njimi žametna črnina, modri pinot, zweigelt in
dornfelder so bili ravno tako izjemni, predstavniki sort tega področja in
zaslužijo visoka priznanja za kakovost.
Ponosni ste lahko na Vaš bogat izbor kakovostnih in vrhunskih vin, ki so
sodelovala na letošnji degustaciji. Čestitam!
S spoštovanjem!
Roman Šepetavc

Ocenjevanje vin letnika 2011društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice
V torek, 28.02.2012 je v prostorih kmečkega turizma Črpič - Svetnik v
Gaju potekalo ocenjevanje vin Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice.
Petčlanska komisija v sestavi Milena Rožman, Miha Balon, Jože Zupančič,
Branko Bosina, in Samo Hudoklin, katere vodenje mi je bilo zaupano, je
ocenjevala bela vina (zvrsti in sortna bela vina) ter modre frankinje. Dobra
organizacija, tehnična izvedba, prijetno vzdušje in zelo dobra vina so
pričarali odličen ambient za ocenjevanje.
Za vinski letnik 2011 lahko rečemo, da je bil po dozorelosti grozdja
izjemen, kakršnega ne pomnijo niti najstarejši pridelovalci grozdja in
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vina s tega področja. Dobro dozorelo in zdravo grozdje pa nista edina
pogoja za kakovostno vino, oz. povedano z drugimi besedami, pogostokrat
je kletarjenje v kakovostno boljših letnikih precej težje kot pa v slabših
letnikih. Namreč, dobra dozorelost grozdja vinskega letnika 2011 se ni
odražala le v izjemnih sladkornih stopnjah, poleg tega so bile praviloma
nižje tudi skupne kisline in višje pH vrednosti. Zlasti višja pH vrednost v
povezavi z višjo temperaturo v času trgatve in predelave grozdja lahko
predstavlja veliko past za kletarja, če je le-ta manj vesten in strokovno
podkovan. Kljub težkemu kletarjenju med izločenimi vzorci vin, ki
jih je ocenjevala naša komisija, ni bilo niti enega takega vzorca, ki bi
kazal znake bolezenskega stanja (ocetni cik, etilacetat, povišane hlapne
kisline,…). To je izjemen rezultat, ki je prav gotovo tudi posledica dobrega
in sistematičnega dela društva v želji po nenehnem izobraževanju in
osveščanju svojih članov. Izločenih vzorcev je bilo le 17,5%, med vzroki
pa je prevladoval bekser, nekaj je bilo oksidacije, v enem primeru pa tudi
previsoka vsebnost prostega žvepla. To so napake, ki se pač pojavljajo
vsako leto in so v tem trenutku še vse odpravljive.
Že na začetku ocenjevanja so me pozitivno presenetile dolenjska bela
vina oz. bele zvrsti, ki so bile sveže, sadne, pitne, izdelane. Ocenjena
bela sortna vina so se ravno tako izkazala sortno tipiko, poleg tega pa
so bila polna in harmonična, nekatera so bila vrhunska. Da je bil vinski
letnik 2011 naklonjen modrim frankinjam, se je pokazalo tudi na tem
ocenjevanju. Modre frankinje so bile tipične, intenzivno obarvane, v okusu
polne z bogato taninsko strukturo, ki kar vabi k zorenju v sodu. Mogoče
je v kakšnem primeru malo previsoka kislina motila harmonijo, ob manjši
korekciji pa bodo to lahko vrhunske modre frankinje.
V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za
dosežena odličja, organizatorju pa se ob tej priložnosti zahvaljujem za
vabilo in za zaupanje.
Samo Hudoklin

Ocenjevanje vin
Izjemno leto na vseh področjih pridelovanja vina,kar se je tudi odrazilo v
vaših vinih. Izjemno presenečeni, zato vsa čast in hvala vinogradnikom in
društvu za lepo vodeno degustacijo. Nasvet; kljub lepim ocenam, še naprej
negujte vino ga spremljajte in pokušajte v krogu svojih prijateljev.
Hvala lepa za povabilo na prelepo degustacijo.
Zupančič Jože
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Spoštovani vinogradniki in vinogradnice!
Zelo sem bil presenečen in počaščen, ker sem bil prvič povabljen dne
28.02.2012 na društveno ocenjevanje pri Matjažu Črpič v Gaju v cvičkovi
deželi, ker sem do sedaj ocenjeval samo v štajerskih krajih.
Bil sem v komisiji, kjer smo ocenjevali cviček, kjer sem si pridobil veliko
znanja, ker sem skušal dojeti razliko med cvičkom in dolenjskim rdečim,
kar je bilo za ocenjevalca, ki prvič ocenjuje cviček zelo zahtevno.
Do sedaj sem cviček jemal v zavidljivem položaju, od sedaj pa vidim da so
to vrhunska, harmonična, sadna in zelo gladka pitna vina.
Želim si še vec ocenjevanj v cvičkovi deželi.
Mirko Kolar

Ocenjevanje vin letnika 2011 društvo vinogradnikov Velika dolina
V torek, 28.02.2012 je bilo organizirano ocenjevanje vin članov Društva
vinogradnikov Velika Dolina. Sam sem sodeloval 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 je navdušila,
saj se tudi preko kakovosti ocenjenih vin, vidi trud in znanje članov in
napori, ki so bili vloženi tekom cele vegetacije v vinogradu, in tudi pri
predelavi in donegovanju vin.
Samo ocenjevanje vin je bilo izvedeno zelo vzorno in na visokem strokovnem
nivoju. Tak način pozdravljam in se društvu posebej zahvaljujem za
to. Seveda so lahko tudi člani društva hvaležni za tak pristop aktivnim
posameznikom, ki vlagajo veliko energije in svojega prostega časa za
skupno dobro.
Ravno tako sta sama organizacija in potek degustacije, pripomogla k temu,
da je le-ta potekala v prijetnem vzdušju, še bolj saj smo pokušali skoraj
sama odlična vina.
Pri ocenjenih cvičkih nimam veliko pripomb ali priporočil. Grozdje je bilo
odlično zrelo in zdravo. Trsi so v veliki večini »zmogli dozoreti« količine, ki
so jim bile naložene. Predelava je bila hitra, pri primernih temperaturah,
kar se kaže v primernih barvnih odtenkih in svežini vina, kljub značilnostim
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letnika. Taki cvički so odražali lepo prikupno barvo, pitkost in primerno
svežino. Kisline so bile ukročene in harmonija vina vsled tega.
Nekaj malega vin je bilo v naši komisiji izločenih zaradi bekserja ali
oksidacije, ki sta dve najpogostejši napaki pri predelavi vin v tem času.
Obe napaki sta v tej fazi razvoja vina še obvladljivi, seveda odsvetujem
čakanje in ravnanje po principu: se bo že uredilo...
Pri redkih izjemah, je bila maceracija nekoliko predolga in pri previsokih
temperaturah, kar se kaže v globljih odtenkih barve ali v preveč taničnih
cvičkih-le-ti so bili prekategorizirani v deželna rdeča vina.
Seveda je vedno možno pridelati še boljša vina, ravno tako slabša. Prepričan
pa sem, da ste že davno tega, izbrali prvo možnost in ob nenehnem
izobraževanju in izpopolnjevanju ter sodelovanju na ravni društva in med
društvi, ste tako prišli že zelo daleč, za kar vam vsem skupaj čestitam in
želim, da nadaljujete začrtano smer. Visoko povprečno kakovost vaših vin
ohranite do uživanja in druženja ali prodaje vaših vin.
Jernej MARTINČIČ, univ dipl.ing.kmet

O ocenjevanju vin na Veliki dolini
Zahvaljujem se za izkazano zaupanje in povabilo na društveno ocenjevanje
vin , 28. februarja 2012.
Prva misel po končanem ocenjevanju mi je bila: krasna vina, čudovita
osnova predvsem za sorto modra frankinja, ki bo naslednje leto še boljša.
Pri dol. belem vinu sta bila 2 vzorca izločena zaradi klasičnega bekserja,
vsa ostala pa brez izjeme v kakovostnem razredu. To je neverjeten uspeh,
ki je tako odraz letnika kot tudi skrbnega dela vestnih kletarjev.
Laški rizling: 2 izločitvi (bekser, oksidacija), drugi v kakovostnem razredu;
iz te sorte se da dobiti več, vendar je treba omejiti količino pridelka na trs.
Chardonnay je malo razočaral, od 7 vzorcev so bili 3 izločeni zaradi klasičnih
kletarskih napak - bekser in oksidacija, ostali 4 pa v višjem kakovostnem
rangu s povprečno izraženo sortnostjo in svežino
Druge sorte. kerner, sauvignon, zeleni silvanec, rumeni muškat, renski
rizling so bile zastopane z enim do dvema vzorcema, kar je premalo za
objektivno oceno sorte.
Na koncu pa še par besed o sorti, ki me je najbolj navdušila – modra
frankinja. Že statistika je izjemna : 28 vzorcev - 12 vrhunskih ocen,
samo 5 izločitev (bekser). Temna rubinasta barva, višji alkohol, primerna
kislina – vse to je potencial, ki bo z leti še dobival na kakovosti. Dozorelo
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zdravo grozdje, malo daljša maceracija in skrben kletar - to je dobitna
kombinacija za kakovostno in vrhunsko vino.
Organizatorji si zaslužijo pohvalo za lepo izpeljano ocenjevanje, ravno
tako tudi gostitelji iz turistične kmetije GAJ za prijetno vzdušje in dobre
pogoje dela.
Vinogradnikom želim veliko uspehov in dobro prodajo.
Milena ROŽMAN, KSS Brežice

Ocenjevanje vin za društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice z dne 28.
Februar 2012
Po uvajalnem vzorcu cvička, so prišli štirje vzorci cvička, ki so bili zelo
oksidirani.
Misli sem, da je z menoj kaj narobe, potem pa se je začelo.
Cvički so prihajali tako dobri, da nisem vedel kakšne ocene naj pišem.
Zdelo se mi je, da je že 16,5 za cviček premalo.
Tudi ostala vina so bila čudovita in so presegala vrhunske ocene.
Kot predsednik sosednjega društva Cerklje ob Krki, Vam od srca čestitam,
za tako dobra vina in si želim še nadaljnega sodelovanja.
Hvala in dobro letino 2012!
Prah Jože

Ocenjevanje vin
Povprečna ocena vseh cvičkov je bila 16,1. To je vrhunski rezultat. Ali
lahko verjamemo besedam vinogradnika, izrečenih po koncu ocenjevanja:
»To je letnik stoletja!« ? Morda res. To bo pokazal čas. Zaradi vrhunske
zrelosti grozdja, so bili cvički malo temnejši, harmoničnega okusa, prijetne
kisline in z vrhunsko vinsko cvetico. Napak je bilo zelo malo in še te v veliki
večini lahko odpravljive. Tudi vsa ostala vina so bila odlične kvalitete in so
ponudila vso svojo veličino.
Vrhunske kvalitete pa ni brez pridnih rok vinogradnika in umnega kletarjenja.
Vse to pa je rezultat dobrega in uspešnega dela Društva vinogradnikov.
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Iskreno čestitam za dobre rezultate in vam želim še veliko uspeha pri
nadaljnjem delu.
Hvala za povabilo in vas lepo pozdravljam!
Roman Baškovč

Ocenjevanje vina VD Velika Dolina- torek 28.02.2012
Kot član komisije za ocenjevanje vin in sicer to leto skupno 79 vzorcev, sem
sodeloval v ocenjevanju naslednjih kategorij vin - Dolenjska bela vina,
od belih sortnih vin: Zeleni silvanec, Laški rizling, Chardonnay, Sauvignon,
Kerner, Rumeni muškat in od rdečih sortnih vin paleto zelo dobrih Modrih
Frankinj.
Letošnja trgatev je vinogradnikom bogato poplačala ves trud, ki so ga
vložili v pridelavo najžlahtnejše kapljice na svetu.
Dobro letino in izjemen letnik je obetalo že zgodnje dozorevanje grozdja.
Vinogradnik se je moral prav odločiti , kdaj bo trgal glede na to kakšno vino
želi ustvariti v kleti ob upoštevanju smernic in posebnosti kletarjenja.
Rezultati ocenjevanja so bili navdušujoči. Bilo je zelo malo izločitev
vin. Bela vina so bila v okusu polna, alkoholno močna, nekatera od njih
z izraženo sortno cvetico, sadna in harmonična odvisno od znanja in
izkušenosti kletarja, ker letnik vin 2011 ni bil enostaven za kletarjenje
zaradi višjih ph vrednosti in visokih temperatur v času trgatve.
Pri vzorcih Frankinj pa se je pokazalo, da je bil letnik 2011 bolj pisan na
njihovo kožo saj so me navdušile s svojo sadnostjo, barvo in ekstraktno
bogatostjo.
V svojem imenu zahvala vinogradnikom za izkazano zaupanje, da sem lahko
spoznal njihova vina, hkrati pa iskrene čestitke vsem vinogradnikom za
pridobljena odličja.
Dobra vina so tudi obet, da bo kozarec dobrega vina vedno na mizi ob
kosilu, pri svečanih dogodkih v življenju vseh tistih, ki znajo ceniti dobro in
znajo uživati v vonju in okusu naših vin in za vse tiste, ki se znajo veseliti
življenja.
Branko Bosina

28

24. marec 2012

je naše društvo bilo povabljeno na Jožefov
vinogradniški pohod vinogradnikov iz Šentjerneja. Žal se je iz našega
društva udeležilo njihovega tradicionalnega Jožefovega pohoda zelo malo
članov. Ne glede na število članov našega društva, so bili naši vinogradniki
več kot zadovoljni na pogostitev tamkajšnjih članov in tudi lepotami
njihovih zidanic in hramov. Na koncu druženja po Šentjernejskih goricah, so
sklenili, da se še dobijo na druženjih in pohodih bodisi po naših vinorodnih
krajih ali pa po Šentjernejskih goricah.
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Rezultati iz ocenjevanja na 40. Tednu Cvička v
Novem mestu April 2012
Ime in priimek
Barkovič Stanislav
Barkovič Stanislav
Bizjak (družina)
Bizjak (družina)
Budič Jože
Črpič Matjaž
Črpič Matjaž
Hostnik Martin
Kos Martin
Krmpotič Milan
Kvartuh Mihael
Lazanski Boštjan
Lazanski Boštjan
Petrišič Sandi
Valek Marko
Valek Milan
Valek Milan
Vin. Klet Schoenberg
Zevnik Ivan
Zofič (družina)

Naslov
Brezje 1a
Brezje 1a
Cirnik 2
Cirnik 2
Podgračeno 1
Gaj 1
Gaj 1
Gaj 9
Jesenice 12
Loče 54a
Koritno 12
Laze 2
Laze 2
Zdolska 16a Krško
Koritno 14
Koritno 14
Koritno 14
Ponikve 21d
Laze 6
Cirnik 12

Sorta
Deželno rdečkasto
Modra frankinja
Chardonnay
Cviček PTP
Cviček PTP
Cviček PTP
Modra frankinja
Modra frankinja
Deželno rdečkasto
Modra frankinja
Chardonnay
Deželno rdečkasto
Dolenjsko rdeče
Modra frankinja
Modra frankinja 09
Cviček PTP
Modra frankinja
Mod. Frank. Barik 09
Cviček PTP
Cviček PTP

Ocena
16,03
17,93
16,97
16,23
16,27
16,13
18,17
17,83
16,30
18,07
17,23
16,13
16,73
16,27
17,83
16,10
17,70
17,67
16,17
16,37

vinske etikete
zloženke, brošure
vizitke, letaki, plakati
transparenti
dekoracija avtomobilov, šip
tisk na majice, kape
grafično oblikovanje
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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!
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VINSKA KLET SCHOENBERG

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

Okrepčevalnica
ŠPARAKL
07 49 92 100
15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE

Velika Dolina 40
8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07 49 57 524
15 LET DRUŠTVA VINOGRADNIKOV DOLINA - JESENICE
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PE - Trnje 4a, 8250 Brežice

TMS BREŽICE d.o.o.
SERVIS TRGOVINA

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

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

Vinarstvo

VALEK
Milan Valek

Koritno 14,
Jesenice na Dolenjskem

Tel.: 07/49 57 504, 040/660 478
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TEL: 07 / 49 57 754 GSM: 030 / 670 960
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... mi vam pomagamo pridelati ve~ ...
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KMETIJSKA TRGOVINA CERJAK
Cerjak Brod Polona s.p.
Bukošek 69, 8250 Brežice, SI-Slovenija

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

www.kmetijska trgovina.com
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.
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