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Spoštovane članice in člani društva vinogradnikov Dolina-Jesenice.

Kot vedno tako tudi letos prihaja naš tradicionalni praznik, na katerem se srečamo,  družimo , izmenjamo 
svoje dobre in slabe stvari , ki so se nakopičile skozi  preteklo leto. Ko vemo da preteklo leto ni bilo 
najbolj uspešno na različnih področjih,  še posebej na področju vinogradništva v naših krajih, zgodnja 
spomladanska toča, nato še oidij in letni pridelek v vinogradih je bil slab.
 
Vendar to ni razlog za tarnanje, ker vsaka nova sezona prinaša nove skrbi in naloge kako najbolje uspeti 
in pridelati kvalitetno grozdje katero je tudi osnova za dobro vino.
 
Upamo da bo narava to leto bol naklonjena in prizanesljiva kot preteklo leto, tako da bojo vinogradniki še 
vnaprej z zadovoljstvom in svojim trudom dosegali visoko kvaliteten pridelek ki je tudi pogoj za kvalitetno 
vino, še posebej  Cviček ki  je ponos naših krajev.
 
Na današnjem tradicionalnem srečanju bomo podelili priznanja in diplome vsem ki so sodelovali na 
društvenem ocenjevanjem vin ki je potekalo v februarju, ob tej priložnosti pa čestitam vsem dobitnikom 
diplom in priznanj, kakor tudi vsem ostalim članom in članicam uspešno še v naprej.
 
Zahvaljujem se vsem ki so sodelovali na različnih prireditvah, izletih, predavanjih, degustacijah kjer  so 
naši vinogradniki  dobrovoljno predstavljali  svoja vina in na ta način pripomogli k promociji naših vin kot  
tudi naših vinorodnih krajev.
 
 
Predsednik
Slavko Bizjak
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KJER NI VINA, NI VESELJA 
(J. V. Valvasor)

Dragi člani Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice,

že naš polihistor J. V. Valvasor je čislal dolenjska vina in to tradicijo, s pridelavo kvalitetnih in dobro 
ocenjenih vin, nadaljujete tudi člani Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice. 

Žal so današnji časi postali za pridelovalce žlahtne kapljice zahtevni tako zaradi vremenskih pojavov, 
kot tudi politike države pri obdavčevanju le-teh. 

Letošnja pomlad pa je žal tudi negativno presenetila marsikaterega vinogradnika in mu povzročila 
nemalo sivih las zaradi gosenic, katere so z velikim veseljem jedle brste trt in tako že na začetku leta 
ogrozile letošnjo trgatev. Kljub temu ostajemo optimistični in si želimo uspešne trgatve jeseni.

 Veseli nas, da ste si tudi v letošnjem letu zadali veliko nalog in da posvečate vsako leto veliko časa 
izobraževanju svojih članov in s tem dvigujete nivo pridelave kot tudi znanje članov.

Tudi ponovna obuditev spletne strani KS Jesenice na Dol. je očitno bila dobrodošla, in se vam 
zahvaljujemo za vaše redne objave in širše obveščanje o vašem delu tako članov,kot nečlanov društva.

Tudi v letošnjem letu, v imenu KS Jesenice na Dol., želiva društvu uspešno delo, obilo dobre kapljice 
in novih članov.

Svet KS Jesenice na Dol.
Jože Tomše in Rajka Križanac

Jesenice, 18. April 2014
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Spoštovani ljubitelji dobre –
Domače kapljice!

       Vinogradniško društvo Dolina-Jesenice je prav gotovo še vedno pojem, Oziroma sinonim za 
spremembo, ki ga je organiziranost na področju Vinogradništva, predvsem ljubiteljskega, prinesla med 
naše ljubitelje vinske trte, Ljubitelje cvička, modre frankinje, žametovke, rizlinga in še drugih sort.  In 
prav Z vašo pomočjo, znanjem  in z vašim osebnim delom in trudom, nazadnje tudi z Receptom 
nastaja vsako leto cviček in zadnja leta tudi vrsta drugih kvalitetnih Vin.Dolga leta nazaj tega ni bilo. 
Spremembe je prinesel čas, so jih prinesli ljudje, ki So  in še vedno cenijo vinsko trto, vinograd in 
navsezadnje to, kar pridelamo s čimer Se lahko pohvalimo. Društvo vinogradnikov ima v začetku teh 
sprememb v delu, razmišljanju in odnosu do trte in vina, gotovo nek pomemben delež. Več znanja v 
pridelavi, v vzgoji, v kletarstvu so naši pridelovalci in člani Vinogradniki dobili tudi s pomočjo društva, 
s predavanji, s poučnimi izleti, z Druženjem, z izmenjavo mnenj. O tem nedvomno pričajo današnji 
rezultati, o tem veliko pove kvalitetna kapljica iz Naših sodov, o tem povedo številna priznanja, ki ste 
jih posamezniki za svoje delo dobivali vsa leta nazaj.

       Vse to nas v Sloveniji postavlja na prepoznavno mesto. Dolenjsko s priznanimi vini. To pa je vaša 
zasluga. Za to čestitke in Hvala.

Predsednik sveta KS Velika Dolina
Marijan  Žibert
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CVIČEK

Cviček PTP je kot zvrst edinstveno in najbolj znamenito slovensko vino, ki ga ne najdemo nikjer drugje 
na svetu. Prvi zapisi o Cvičku izhajajo že iz konca 17. stoletja ( Janez Vajkard Valvasor). Na prelomu iz 
19. v 20. Stoletje, ko se je zaradi trtne uši obnovilo veliko vinogradov,  doživi Cviček svojo preporod.

Poleg toskanskega chiantija je Cviček edino vino na svetu, ki ima z zakonom zaščiteno sestavo iz rdečih 
in belih sort grozdja.

Vedeti moramo, da ni vse cviček, kar zraste v vinogradih na področju cvička in da se je treba pri 
pridelavi cvička držati pravilnika in sicer Uradni list RS, št. 3/00 in 66/04. Pravilnik, ki poleg zaščite 
cvička nalaga vinogradniku  oz. vinarju z Dolenjske tudi veliko odgovornost.
Sortni sestav vina Cviček PTP :
• Od 40-50 %  Žametovke (izjemoma do 60%)
• Od 10-15 %  Kraljevine
• Od 15-20 %  Modre frankinje (izjemoma do 30%)
• Do 10 %   Laškega rizlinga
• Do 15 %   ostalih sort (Rumeni plavec, zeleni silvanec, bela žlahtnina, štajerska belina ali Ranfol 
in dovoljene rdeče sorte na Dolenjskem)

Petletno povprečje pridelka grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske trte iz omenjenega pravilnika 
ne sme preseči navedenih količin, pri čemer je v posameznem letu količina pridelka lahko višja od 
navedene za največ 20 %.
• Žametovka  100 dt/ha
• Modra frankinja  70 dt/ha
• Kraljevina, laški rizling in ostale sorte 80 dt/ha
• Vinograd  mešanih sort  90 dt/ha.
(1 dt= 100 kg)

Vsebnost različnih snovi vina cviček PTP je naslednja:
• Dejanski alkohol:  8,5  do 10,0 % 
• Naravni alkohol: najmanj 8%
• Titracijske kisline: 6,0 do 9,5 g/l
• Ekstrakt brez sladkorja: najmanj 17 g/l
• Reducirajoči sladkor: do 2,5 g/l
• SO2 skupni: do 120 mg/l
• SO2 prosti: do 25 mg/l

Ti parametri so za vinogradnika in vinarja omejujoči in obvezni. Zaradi manjših težav pri pridelavi 
cvička je priporočljivo upoštevati naslednje:
• Posamezne sorte za cviček je potrebno posebej predelati
• Macerirati  rdeče sorte grozdja kratek čas (žametovka 1-2 dni, modra frankinja 2-3 dni,
• Po končanem alkoholnem vrenju hitro žveplati in pretakati
• Posamezne sestavine kasneje tipizirati v cviček

Seveda pa ne smemo pozabiti na organoleptične lastnosti!
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Delovanje društva od aprila 2013 do aprila 2014

13. april 2013 je bila podelitev medalj iz društvenega ocenjevanja vin na Izletniški kmetiji Svetnik 
v Gaju.  Pri podelitvi sta prisostvovala kralj cvička 2013 g. Franc Tomše in predsednik ZDVD g. Jože 
Žura. Za dobro razpoloženje so poskrbeli Kranjski muzikanti.
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19. april 2013 je bila prikaz cepljenja vinske trte v vinogradu Janeza Franko na Cirniku. Z zanimanjem 
so vinogradniki pogledali demonstracijo cepljenja trte, ki ga je prikazal  gospod Darko K. iz Leskovca pri 
Krškem. Cepili so kar nekaj sort trt, ki pa naj ne bi bila starejša od sedem let.

26. aprila 2013 so se naši člani udeležili sajenja najstarejše vinske trte iz lenta na turistični kmetiji 
pri Martinovih v Globočicah.
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3. in 4. maja 2013 je bila cvičkarija na Grmu v NM, na povorki so sodelovali tudi naši člani 
društva z praporom.

15. junija 2013 smo se udeležili pete obletnice delovanja vinogradniškega društva Gadova peč.

22. in 23. Junija 2013 smo bili na izletu po Porenju.
Na Karavankah smo prestopili mejo in pot nadaljevali mimo Salzburga v Nemčijo. Vožnja mimo 
Munchna proti Bodenskemu jezeru. Jutranji prihod do Meersburga, vkrcanje na trajekt in prihod v 
mesto Konstanz. Prestop v ŠVICO. Dopoldanski prihod v bližino Schaffhausna in ogled znamenitih 
RENSKIH SLAPOV. Potem smo si ogledali še pokrajino Alzacija in  vinsko klet   v Franciji . Po ogledu 
smo nadaljevali  nazaj v Nemčijo na območje Schwarzwalda in do reke Ren. V bližini Freiburga smo v 
BREISACHU obiskali eno največjih vinskih kleti v Evropi. 
Sledil je  obisk ene izmed privatnih vinskih kleti v tem delu Porenja. Nato povratek nazaj mimo mest 
Karlsruhe in Stuttgart do ULMA. Krajši postanek za ogled mestnega jedra in katedrale z najvišjim 
zvonikom v Evropi.  Veliko smo videli in doživeli po potepanju po Porenju.
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30. junij 2013 sodelovanje na mejnem prehodu Hermica ob vstopu Hrvaške v EU.

27. avgust 2013 je bilo organizirano protestni shod v Gornji Radgoni na sejmu Agra. Udeležili 
so se tudi člani našega društva, protestno z trtami v rokah.

18. september  2013  je v prostorih osnovne šole Velika Dolina, potekalo strokovno predavanje 
na temo »Priprava na trgatev«
Glede na letino 2013, ki jo je prizadela tako toča, kot tudi nekoliko suša, je bil še kako dobrodošel 
nasvet strokovnjaka kot je dr. Mojmir Wondra profesor na Biotehnični fakulteti v Ljubljani.
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19. oktober 2013 je bil na Izletniški kmetiji Svetnik tradicionalen Kostanjev piknik.
Za hrano in  pijačo je bilo poskrbljeno, za dobro zabavo pa so igrali  Kranjski muzikanti.

9. november 2013 Na Martinovo soboto smo se odpravili v Slavonijo. Prestop meje na Hrvaško 
in vožnja po avtocesti mimo Slavonskega Broda proti osrčju Slavonije do ĐAKOVA, pomembnega 
verskega in kulturnega središča sredi rodovitne Slavonije. Ogled veličastne KATEDRALE, za gradnjo 
katere je zaslužen škof in mecen Josip Juraj Strossmayer. Sledi ogled ERGELE ĐAKOVO, edine hrvaške 
kobilarne, kjer vzrejajo lipicance. Nazadnje smo obiskali še mesto KUTJEVO, središče »Zlate doline 
vinogradov«. V srednjeveški kleti, ki so jo že v 13. stoletju zgradili cistercijanci, smo degustirali vina. 
*Nakar bomo prisostvovali kulturno- zabavnemu programu ene naj prepoznavnejših etnoloških 
prireditev v tem delu Slavonije. Praznovanje vključuje zgodovinski prikaz obiska barona Trenka in 
cesarice Marija Terezije. Nastopili so tamburaši in druge glasbene skupine. 
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6. december 2013 na sv. Miklavža smo na Izletniški kmetiji Svetnik v Gaju, organizirali pokušino 
Mladih vin. Veliko vinogradnikov se odzove povabilo na pokušino, ki prinesejo svoje mlado vino in 
skupaj z uradnimi degustatorji in vinogradniki pokomentirajo njihova vina in opozorijo na morebitne 
napake, ki se do društvenega ocenjevanja lahko popravijo. Z nami sta bila g. Roman Baškovč in g. Adi 
Brod.

December 2013 smo sodelovali na različnih dogodkih v lokalni skupnosti.(žegnanje konj, polnočnica, 
božični koncert,..), razdelili smo članom društvene koledarje,..

Tako je bilo leto 2013 za nami in že smo začeli z dogodki leta 2014!

24. januar 2014 smo imeli redni zbor članov društva na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju.  Žal je 
bila zaradi zelo slabega vremena udeležba nekoliko slabša.
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6. februarja 2014 so se sestali društveni degustatorji, da malo preverijo svoje okuse in  vina 
za uradno društveno ocenjevanje vin. Vsi so bili mnenja, da bi moralo biti pokušin vin med samimi 
vinogradniki več.

8. februar 2014  na kulturni dan je bil že četrti tradicionalni društveni pohod po naših vinskih 
goricah. Tokrat smo se odpravili iz Velike Doline mimo Brezja, kjer tudi ne gre brez dobre pogostitve 
članov iz Brezja, preko Slivovke do kleti Pepija Bajsa, čez Ponikvo do lovske koče, kjer sta nam 
Andrejka in Jože Zobarič pripravili okusen golaž, da smo tako lažje prispeli do Koritnega , kjer so nas 
zopet pogostili naši člani in se potem lažje ali pa še težje vrnili na startno mesto na Veliko Dolino. 
Kljub jutranjem rosenju, smo dan zaključili veseli in v dobrem vzdušju v  soncu in še nazadnje v kleti 
predsednika Slavka Bizjak na Rajcu.
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25. februarja 2014 smo izvedli društveno ocenjevanje vin na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju.
Ocenjevali sta dve komisiji in sicer:
Vino Cviček: Prah Jože, Baškovč Roman, Kvartuh Mihael, Lazanski Boštjan in Barkovič Stanislav.
Bela vina, frankinje in ostala vina :  Rožman Milena, Bosina Branko, Škofljanc Miro, Bizjak Ljubo
             in Valek Marko
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Ocenjevali so:
• 64  cvičkov
• 1   žametno črnino
• 3  dolenjska rdeča
• 14  modrih frankinj
• 3  barrique modre frankinje
• 1  modri pinot
• 16 dolenjskih belih
• 2 laška rizlinga
• 1 chardonnay
• 1 kerner
• 1 traminec
• 1 sauvignon
• 2  renska rizlinga
• 2 rumena muškata
• 1  belo penino

Rezultati so naslednji:

CVIČEK

Priimek  in  ime   Naslov    Vino  Ocena  Odličje
BUDIČ Mira    Podgračeno   (C4)  16,30  VZM
ČRPIČ Matjaž    Gaj    (1)  16,23  VZM
ZOFIČ Franc    Cirnik    (C10)             16,23  VZM
Družina Bizjak    Cirnik    (S1)                16,20  VZM
BUDIČ Jože    Podgračeno   (C5)   16,20  VZM
FRANKO Mojca   Škofja Loka     16,20  VZM
Družina Barkovič   Brezje    (C1)  16,16  VZM
STELJA Milan    Brežice     16,16  VZM
ŠKOFLJANC Miro   Koritno   (C1)  16,16  VZM
ŠKOFLJANC Miro   Koritno     16,16  VZM
BUDIČ Jože    Podgračeno   (C6)  16,13  VZM
ČUDIČ Sandi    Brezje      16,13  VZM
Družina Zofič    Cirnik    (C6)  16,13  VZM
FERENČAK Fanika   Cerina      16,13  VZM
FRANKO Marjan   Škofja Loka     16,13  VZM
KOS Martin    Jesenice     16,13  VZM
VOGRIN Branko   Velika Dolina     16,13  VZM
BAJS Božidar    Brezje      16,10  VZM
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Priimek  in  ime   Naslov    Vino  Ocena  Odličje

ČRPIČ Matjaž    Gaj    (2)  16,10  VZM
Družina Bizjak    Cirnik    (C1)  16,10  VZM
KATIČ Srečko    Loče    (C)  16,10  VZM
KRMPOTIČ Milan   Loče    (C1)  16,10  VZM
KVARTUH Andre   Obrežje     16,10  VZM
ŠPOLAR Mirko   Cerina      16,10  VZM
Družina Barkovič   Brezje    (C2)  16,06  VZM
FRIGELJ Darko   Jesenice     16,06  VZM
PRAH Mihael    Koritno   (C2  16,06  VZM
SEMENIČ Ljubomir   Koritno   (C7)  16,06  VZM
SEMENIČ Ljubomir   Koritno    (3)  16,06  VZM
ČUDIČ Primož   Brezje      16,03  VZM
HORVATIČ Marko   Kamnik   (C4)  16,03  VZM
KATIČ Srečko    Loče    (S)  16,03  VZM
BOGOVČIČ Aleš                      Velika Dolina             16,00  ZM
BOGOVČIČ Anton   Laze       16,00  ZM
DERŽIČ Franc   Laze       16,00  ZM
Družina Zofič     Cirnik    (C4)  16,00  ZM
KOMOČAR Jože   Sobenja  vas     16,00  ZM
KVARTUH Martin   Koritno     16,00  ZM
LAKTIČ Miroslav, Danica  Brežice     16,00  ZM
RAČIČ Janez    Cerina      16,00  ZM
VALEK Milan    Koritno      16,00  ZM
SEMENIČ Ljubomir   Koritno   (5)  15,96  ZM
KRMPOTIČ Milan   Loče    (C2)   15,93  ZM
 STRNIŠA  Franc   Jesenice     15,90  ZM
ZEVNIK  Ivan    Laze      15,83  ZM
TOMŠE Martin   Cerina      15,80  SM
LONČARIČ Martin   Velika  Dolina     15,76  SM
PRAH Mihael    Koritno   (1)  15,76   SM
ROSTOHAR  Anton   Ponikve     15,76  SM
RAČIČ  Branko   Cerina      15,73  SM
KVARTUH Mihael   Koritno     15,70  SM
POVH Branko    Obrežje     15,30  PP
GRAD Bojan    Laze       15,20  PP
BUKOVINSKI Dušan   Koritno      15,13  PP
ZOFIČ Janez    Cirnik      (C6)  15,03  PP
PETRIČ Gregor   Mala dolina      15,00  PP
ŠINKO Aleksander     Laze       14,46  PP
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Priimek  in  ime   Naslov    Vino  Ocena  Odličje

ŽAMETNA  ČRNINA
BUKOVINSKI Dušan   Koritno     16,13  SM

DOLENJSKO  RDEČE 
Družina Barkovič   Brezje      16,47  SM
LAZANSKI Boštjan   Laze       16,10  SM
ŠEPETAVC Marjetka   Dobova     15,53  PP

MODRA  FRANKINJA 
Družina Črpič    Gaj                    l. 2011  18,26  VZM
ZEVNIK  Ivan    Laze    l. 2012  18,23  VZM
HOSTNIK Martin   Gaj    l. 2013  18,10  VZM
Družina Črpič    Gaj      18,03  VZM
Družina Barkovič   Brezje      17,93  ZM
ZOBARIČ Andrejka   Dobova     17,90  ZM
KVARTUH  Mihael   Koritno     17,87  ZM
PETRIČ  Matej   Mala dolina     17,83  ZM
LONČARIČ Jože   Zg. Obrež     17,80  ZM
PETRIŠIČ  Sandi   Krško      17,80  ZM
PRAH Mihael    Koritno     17,60  ZM
Družina  Bizjak   Cirnik      17,20  ZM
HORVATIČ  Suzana   Kamnik     16,13  SM

MODRA  FRANKINJA »BARRIQUE«
SCHURTENBERGER Berta  Ponikve   letnik 2011 18,33  VZM
LONČARIČ Jože   Zg. Obrež   letnik 2012 18,17  VZM
SCHURTENBERGER Berta  Ponikve   letnik 2009 18,06  VZM

DOLENJSKA  BELA
FRIGELJ Darko   Jesenice     17,01  ZM
ŠTAMPEK Darko   Nova vas     17,01  ZM
KVARTUH Mihael   Koritno     16,93  SM
Družina Bizjak    Cirnik      16,90  SM
BURJA Dušan    Jesenice     16,83  SM
LONČARIČ Jože   Zg. Obrež   Bela  zvrst 16,73  SM
BUDIČ  Jože    Podgračeno     16,70  SM
Družina Zofič    Cirnik      16,70  SM
LONČARIČ Jože   Zg. Obrež   Bela  zvrst 16,63  SM
DRMAŽ David   Nova  vas     16,60  SM
Družina  Črpič   Gaj      16,60  SM
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Priimek  in  ime   Naslov    Vino  Ocena  Odličje

KRMPOTIČ Milan   Loče      16,47  SM
GERŠAK Boštjan   Obrežje     16,40  SM
SEMENIČ Ljubomir   Koritno     16,13  SM

LAŠKI  RIZLING
BLAŽINČ Peter   Dobova   polsladko 17,70  ZM
KUSTRIN Biserka   Velika Dolina   polsuho 17,56  ZM

CHARDONNAY
Družina Bizjak    Cirnik      17,40  ZM

KERNER
Družina Bizjak    Cirnik      17,63  ZM

TRAMINEC
SEČEN Ivan    Brežice   polsuho 16,57  SM

SAUVIGNON
ZOBARIČ  Jože   Dobova     18,13  VZM

RENSKI  RIZLING 
LEVEC Suzana   Dobova   polsuho 18,16  VZM
LEVEC Rudi    Dobova     17,96  ZM

RUMENI  MUŠKAT
VALEK Milan    Koritno     18,10  VZM
ČRPIČ Matjaž    Gaj      18,06  VZM

PENINA  BELA
KOS Rudi     Rajec      17,90  ZM

Kljub izrednim vremenskim razmeram so bila vina zelo dobra, harmonična in z lepimi ocenami in malo 
izločenimi vzorci, kar nam povedo tudi degustatorji.
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Mnenja degustatorjev:

VTISI Z OCENJEVANJA VIN , 25. 02. 2014

Vinogradniki z Dolinskega konca so mi zaupali vodenje komisije, ki je ocenjevala vsa bela vina in rdeča 
vina, ki niso cviček. V oceno smo dobili 49 vzorcev, manjše število je posledica toče, nekaj pa verjetno 
tudi strahu pred napovedanim strožjim nadzorom vinarske inšpekcije.
Večina ocenjenih vin je bila lanskega letnika.  Za leto 2013 pa vsi vemo, da  so bili pogoji za razvoj trte in 
dozorevanje grozdja malo drugačni kot v nekaj zadnjih letih (kasnejše odganjanje zaradi mrzle in mokre 
pomladi, potem suša in vročinski udar, ponekod toča, močan potencial bolezni, deževna jesen...), vendar 
pa natančno in skrbno delo v kleti marsikaj popravi. 
V oceno smo dobili 16 vzorcev dolenjskih belih vin, ki so prijetno sveža, pitna, brez večjih napak. Vsa 
ta uglajenost je bila nagrajena z lepimi kakovostnimi ocenami. Sortna bela vina so presenetila s prijetno 
svežino in sortnostjo. Nekaj vzorcev je bilo rahlo prežveplanih, vendar ocenjevalci konec zime na 
društvenih ocenjevanjih to nekako toleriramo.
Modre frankinje letnika 2013 so bile nekoliko bolj skromne kot v preteklih letnikih. Kar nekako razvadili 
smo se in od te sorte vsako leto pričakujemo intenzivno rubinasto barvo, poln okus in taninsko osnovo. 
Letnik 2013 pa je bil manj radodaren in večina vzorcev je zasluženo dobila kakovostno oceno.
Druga zgodba so frankinje starejših letnikov, kjer so vsi vzorci dosegli kvaliteto vrhunskih vin. V teh 
vzorcih je čutiti bistveno več telesa, polnosti, harmonije. Izredno so navdušili trije vzorci modre  frankinje 
barik, vsi so bili izjemni.
Če odmislim vzorec  penine ( ki je bil za mene nepotrebna provokacija), je bilo to eno najlepše 
organiziranih društvenih ocenjevanj z zelo kakovostnimi vini.  
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 2014  vam želim,

Milena ROŽMAN ,  KSS Brežice – Predsednica komisije za bela in ostala vina

Spoštovani!

Počaščen sem, da sem lahko vodil cvičkovo komisijo. Tudi letos, kjlub povprečnemu letniku ste skletarili 
čudovite cvičke, lepih barv, primernih kislin in zelo sadne cvetlice.
Bilo je nekaj klasičnih napak bekser, in oksidacije. Vse te napake so z hitrim posredovanjem v kleti takoj 
odpravljive in vina bodo zelo dobra. Kapo dol vsem vinogradnicam in vinogradnikom. Želim vam še 
naprej tako dobra vina tudi v prihajajočem letniku.

Lep pozdrav!
Jože Prah -  Predsednik  cvičkove komisije
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Ocenjevanje vin letnika 2013, ki je potekalo dne 25.2.2014, je bilo tudi letos odlično orga-
nizirano. Ker je bilo leto 2013 zaradi vremenskih težav za vinogradnike zelo težko (toča, suša), je bilo 
na ocenjevanju nekoliko manj vzorcev. 
Moje ocenjevanje je potekalo v cvičkovi komisiji. Kljub težjemu kletarjenju, kakovost grozdja, zaradi 
neugodnih vremenskih razmer v preteklem letu ni bila optimalna. Kakovost cvičkov pa je bila kljub temu 
zelo dobra. Cvički so presenetili s svojo sadnostjo, iskrivostjo, svežino in obarvanostjo. Ocene, ki so bile 
podeljene odražajo ustreznost pravilnega kletarjevega pristopa pri predelavi in donegovanju vina. K temu 
je veliko prispevalo tudi delo društva z organizacijo strokovnih predavanj in terenskimi ogledi kleti v obliki 
strokovnih ekskurzij doma in izven. S takim načinom dela naj društvo nadaljuje tudi v prihodnje. Napak 
je bilo zelo malo, bekserji in rahle oksidacije se dajo še odpraviti. 
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.

Roman Baškovč

V letu  2013 so poleg slabših pogojev za razvoj trte,dolga zima, slabši pogoji v času cvetenja , suša, 
težave z oidijem in na koncu tudi toča na področju kjer imajo vaši člani društva vinograde, prispevale k 
pričakovanju slabšega  vinskega letnika 2013. Odraz tega je bil v manjšem številu ocenjevanih vzorcev 
vin, ki so bila posledično bolj »tanka« oz. telesno šibkejša in bolj neharmonična. V takšnih letnikih pa 
se bolj pokažejo veščine kletarjev, ki morajo s svojim znanjem v kleti skušati popraviti tisto za kar jih je 
narava prikrajšala in to moramo priznati, da je veliki večini pridelovalcev, katerih vzorce je naša komisija 
ocenjevala to tudi lepo uspelo. Ocenjevali smo lepo paleto dolenjskih belih in rdečih vin , izločitev  je 
bilo zelo malo, nekoliko moteče  je bilo  v nekaj primerih močno žveplanje.
Letnik ni bil naklonjen za  velika sortna bela in rdeča vina vendar je tudi tu bilo nekaj zelo lepih izjem 
:vzorec Kernerja, ki je bil sigurno prenizko ocenjen, dva enkratna vzorca Renskega rizlinga in dva lepa 
Rumena muškata. 
Pri modrih frankinjah pa  so me bolj očarale »starejše dame »  vzorci frankinje letnik 2012, 2011, frankinje 
bariq letnik 2011 in 2012,vzorec frankinje bariq 09 pa je  bil že v krivulji upadanja kakovosti glede na 
šibkejše telo vina.  
Pohvala za kakovost večine vzorcev  vin vinogradnikom, ki so uspešno  kletarili kljub težjim pogojem in 
uspeli do kozarca spraviti solidno vino. 
Društvo se s svojim vnetim delom in vlaganjem v redna izobraževanja članov, strokovnimi ekskurzijami 
trudi, da bi svoje člane oborožila z znanjem, da bi tudi v slabih letnikih pravilno ukrepali  v vinogradu in  v 
kleti ter tako prišli do čim boljšega  vina.
Zaključujem z  mislijo LI TAJ POA »O, če nebo bi ne ljubilo vina ,kaj bi redila sonca ga vročina.«
Hvala za izkazano zaupanje , da ste mi zopet  dovolili poizkusiti  vaša vina, vsem dobitnikom priznanj pa 
še enkrat iskrene čestitke in uspešno kletarjenje v letu 2014.

Branko Bosina
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Tudi letos sem sodeloval na ocenjevanju vin našega društva. Bil sem član komisije, ki je ocenjevala 
cvičke. Letnik 2013 je bil zelo zahteven. Sprva  je bilo deževno obdobje, nato pa so sledile zelo viso-
ke poletne temperature, kar se je odrazilo tudi na vinski trti in grozdju. Ob okušanju cvičkov našega 
društva sem bil prijetno presenečen. Bili so prijetno pitni,  z lepo rubin barvo in zaokroženo polnostjo, 
in to ne le posamezni vzorci, večina vzorcev je bilo takih. Nekaj smo jih tudi izločili, vendar se tudi ti 
lahko popravijo.
Zahvaljujem se za izraženo zaupanje, prav tako se zahvaljujem ekipam, ki so pobirale vzorce po terenu 
in ekipi, ki je brezhibno izpeljala ocenjevanje.
Želim vam lep in dober letnik 2014 ter veliko lepih trenutkov ob druženju v društvu. 

Mihael  Kvartuh

Kot član komisije, ki nam je bila zaupana široka paleta belih ter rdečih vin razen cvička,moram 
pohvalit vse vinogradnike. Zelo lepo ste se potrudili v kletarskih opravilih saj smo imeli zanemarljivo 
število izločenih vzorcev. Vzorci so bili zelo lepi in je kar nekaj vin ocenjenih z vrhunsko oceno. Tak re-
zultate ne doživiš kjer koli zato iskreno čestitam vsem pridelovalcem in jim želim čim manj nevšečnosti 
v letošnjem letu v vinogradih in pozneje v kleteh. Pa seveda take rezultate ali še boljše čez leto dni na 
naslednjem društvenem ocenjevanju. Hvala za zaupanje in lepo pozdravljeni.

Miro Škofljanc

Na letošnjem ocenjevanju vin našega Društva vinogradnikov Dolina-Jesenice v torek 
25.02.2014,ki je potekalo v Gaju,sem sodeloval v cvičkovi komisiji. Na ocenjevanju vin je bilo manj-
še število vzorcev cvička  kot prejšnje leto. Tudi pri cvičkih je bilo zaznati, da je bil letnik 2013 z manj 
sonca,tako,da so cvički imeli višje kisline in nekateri svetlejše barvne odtenke.Velika večina cvičkov je 
izkazovala harmoničnost in usklajenost med sadnim svežim kiselkastim okusom,cvetlico in pitkostjo.Pri 
izločenih cvičkih, ki jih je bilo manj kot 10% je bilo zaznati klasične napake oz. bolezni,kot so cik,oksida-
cija,bekser.Na koncu naj se zahvalim za povabilo in izkazano zaupanje, vsem vinogradnikom pa česti-
tam za dosežene rezultate.

Stanislav Barkovič
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25. februarja, smo se zbrali na Turistični kmetiji Svetnik, kjer smo izvedli društveno ocenjevanje 
vin. Bil sem član druge komisije, ki je ocenjevala široko paleto rdečih in belih vin. 
Bela vina so bila lepa, gladka in s tem tipična za dolenjsko belo vino. Pri nekaj vinih se je občutil previsok 
ostanek sladkorjev. Letos je bilo na ocenjevanju nekaj manj sortnih vin, nekoliko pa sta izsopala sauvignon 
in kerner.
Ocenjevali smo tudi veliko vzorcev modre frankinje. Nekaj izmed njih je dobilo tudi vrhunsko oceno, saj 
so bile zelo gladke in polne.
Pri vseh sortah pa sta pri napakah izstopala oksidacija in boekser. Vendar pa so bila vina kvalitetna, saj je 
bilo zelo malo izločenih. 
Zahvala vsem organizatorjem za lepo izpeljano degustacijo, vsem vinogradnicam in vinogradnikom pa 
iskrene čestitke za dobljena odličja.

Uspešno kletarjenje še naprej!

Ljubo Bizjak
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1.aprila 2014 smo imeli na izletniški kmetiji Svetnik v Gaju predavanje podjetja Bayer  z zastopni-
kom g. Galom Motore. Zanimivo za čas pred sezono uporabe FFS sredstev.

20. aprila 2014 je naše društvo z dobro vinsko kapljico gostilo obiskovalce koncerta »Kranjskih 
muzikantov«.
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Županovo vino 2014

Naši vinogradniki so sodelovali tudi pri izboru za županovo vino 2014 in sicer so oddali vzorce vina 
naslednji:

- Barkovič  Stanislav

- Budič     Jože

- Črpič  Matjaž

- Komočar  Jože

- Škofljanc  Miro

- Valek  Milan

- Zofič    Franc

- Zofič    Roman

Cvičkarija 2014

Tudi vzorce vina za Cvičkarijo 2014, ki bo konec maja v Kostanjevici na Krki so oddali :

Oznaka  Vrsta  vina   Priimek in ime  Naslov

C 001   MODRA FRANKINJA Hostnik Martin Gaj 9   Jesenice na Dol. 
C002   MEŠANO BELO  Kvartuh Mihael Koritno 12
C003   CVIČEK   Valek Milan  Koritno 14 
C004  (kralja)  CVIČEK   Družina Bizjak  Cirnik  2
C005   DOLENJSKO RDEČE Barkovič Stanislav Brezje 1a
C006   MODRA FRANKINJA Barkovič Stanislav Brezje 1a 
C007   CVIČEK   Barkovič Stanislav Brezje  1a
C008   CVIČEK   Družina Zofič  Cirnik  12
C009   CVIČEK   Črpič Matjaž  Gaj 1   
C010   CVIČEK   Budič Jože  Podgračeno 1
C011   DOLENSKO BELO  Budič Jože  Podgračeno 1
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Jesenice 11 a
8261 Jesenice na Dolenjskem

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

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

Za dobro kapljico in klepet

je vedno prostora dovolj!

Za dobro kapljico in klepet

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

2008

Volanski končniki, drogovi in axialni zglobi
za traktorje, delovne stroje,
tovorna vozila, avtobuse in viličarje.
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TMS BREŽICE d.o.o.
SERVIS TRGOVINA

PE - Trnje 4a, 8250 Brežice

07/496 66 50, 07/49 90 150

www.tms-brezice.si, tms@siol.net

•

•

•

•

•

prodaja in servis vrtnih 

kosilnic, žag, kosilnic na

laks, škropilnic

stroje ob nakupu sestavimo,

nastavimo in preizkusimo

izdelava hidravličnih cevi

zastopnik za MTD

ugodni plačilni pogoji:

možnost obročnega

odplačevanja do 24

mesecev (BANKKREDIT).

Znamke strojev, ki jih servisiramo:

HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, MTD, GUTBROD, KAWASAKI,

ALPINA, ACTIVE, DOLMAR, STIGA, ALKO, BRIGGS & STRATTON,

KOHLER, TECUMSEH, HONDA, SOLO, McCULLOCH

Milan Valek

Koritno 14,
Jesenice na Dolenjskem

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

Vinarstvo VALEK
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07 49 92 100

VINSKA KLET SCHOENBERG

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

www.schoenberg.si

Morda želite:
- prodati,  podariti ali zamenjati nepremičnino,

- na miren način urediti spor,

- izterjati terjatev,

- izbrisati bremena iz zemljiške knjige,

- raziskati zakaj nepremičnina ni vpisana na vaše ime in urediti prepis, 

- urediti dedovanje, predlagati izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, napisati dedne 
izjave,

- napisati ugovor ali pritožbo?

Pokličite na 031 271 526 in pomagala vam bom.

Vabljeni v pisarno na Koritno 22a, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
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TEL: 07 / 49 57 754    GSM: 030 / 670 960

PE - Trnje 4a, 8250 BREŽICE
07/496 66 50, 07/49 90 150

www.tms-brezice.si tms@siol.net

McCULLOH M185-117T
18,5KM, 117 cm, hidro

HONDA HRS 536 SDE
5,5KM, 53cm, možnost mulčanja

ali stranski izmet
K a LC 56 AWD

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

 

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

SERVIS, TRGOVINA

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

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

Pomlad – pravi cas za servis in nakup kmetijske ter vrtne mehanizacije

• prodaja in servis vrtnih kosilnic,
   žag, kosilnic na laks, škropilnic
• izdelava hidravlicnih cevi
• zastopniki MTD, HUSQVARNA
• gotovinski popustiMOŽNA PREIZKUŠNJA STROJEV
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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
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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



Bilten 2014Društvo vinog radnikov Dolina - Jesenice 39

Beležka:
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Beležka:


