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Boža že sonček nežno nam griče,
trte tam tiho, pokončno stoje.
Drugih so časov le neme priče,
bede in tuge zdaj se boje.
Pa včasih bilo je veselo,
očetu se milo stori.
Je staro in mlado za delo prijelo,
zdaj še za družbo nikogar več ni.
Komu klopotec veselo bo pel,
že jutri spet tu bo jesen.
Še zadnji na trti bo list ovenel,
zazibal se nežno v zimski bo sen.
V srcu očeta še upanje tli,
vrača mladost se med griče domače
Od sreče, veselja obraz zažari,
oznanjal klopotec spet pridne bo trgače.
(Irena Bogovčič)
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Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, dragi mladi!
Večkrat razmišljam o tem, kako smo lahko srečni, da
živimo v krajih, kjer nam je naravna danost priskrbela
pogoje za pridelavo vrhunskih vin. Prav je, da to naravno danost, vinsko trto, negujemo, spoštujemo in vzdržujemo ne glede na tržne razmere, ki se v zadnjem
času dogajajo. Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice
se trudi približati vina ljudem s prisotnostjo na dogodkih, vsem ljubiteljem dobre kapljice, tako vaščanom
obeh KS, občanom Občine Brežice in širše. Veseli smo
vsakega povabila, da lahko na naši stojnici predstavimo vina naših vinogradnikov. Prav tako smo veseli, da
naši vinogradniki sodelujejo na ocenjevanjih vin, kot
so: Županovo vino, Teden Cvička, Vinis, pomurski sejem Agra. Na vseh teh ocenjevanjih vinogradniki prejemajo zelo visoke ocene, za kar jim iskreno čestitam.
Tudi v društvu smo izpeljali ocenjevanje vin, ki je potekalo 3. 3. 2020, v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem. Na ocenjevanje je bilo oddano sto trideset vzorcev vin, za kar se vam zahvaljujem. Prepričan
sem, da si boste z veseljem ogledali rezultate ocenjevanja, ki so prikazani v biltenu.
V letošnjem letu smo na upravnem odboru sprejeli sklep, da v vinogradu vinogradnika, ki je pridelal
CVIČEK z najvišjo oceno, postavimo prehodni zmagovalni klopotec. Prvega je ta čast doletela našega
vinogradnika Branka Vogrina, pridelovalca letošnjega zmagovalnega cvička. Vsem vinogradnikom iskrene
čestitke za tako kakovostna vina, ki ste jih pridelali in jih negujte v svojih kleteh.
Še vedno nam je cilj pridobiti v društvu čim več mladih vinogradnikov, ki bi bili vključeni v delovanje
društva in pa seveda, da bi naši grički ostali taki, kot smo jih prejeli od svojih prednikov, posajeni z
vinsko trto in obdani z zidanicami.
Hvala vam, da ste z nami, da nas podpirate in soustvarjate zgodbo Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice.
Na koncu naj povzamem stavek znamenitega Jožeta Likarja:
»Cviček je sin dolenjske zemlje in njenega neba, rojen iz kipečega veselja in trpkega trpljenja, iz bridkosti izmučenih rok ter radosti sončnih goric.«
Predsednik društva
Martin Kvartuh
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Spoštovane članice in člani Društva vinogradnikov
Dolina – Jesenice!
Leto je naokrog in bilten društva je ponovno pred nami. V preteklem letu se je društvo trudilo organizirati izobraževanja, sodelovati na otvoritvah, prireditvah in razstavah. Letno ocenjevanje vin je že tradicija, ki nas vse spodbuja
in uči. Naši vinogradniki ne vzgajajo samo sorte grozdja za proizvodnjo cvička, v tej naši cvičkovi deželi, pač pa tudi
mnoge druge žlahtne sorte in pri tem dosegajo odlične rezultate.
Januarja letos je potekal 4. kmetijski forum Občine Brežice z naslovom Okoljski izzivi v kmetijstvu. Forum je predstavil štiri aktualne teme – pametno kmetijstvo, tolerantne sorte vinske trte, projekte za ohranitev in prepoznavnost
slovenske avtohtone pasme prašičev - krškopoljskega prašiča in predstavitev nove odporne sorte jabolk.
Iz področja vinogradništva je predstavljeno nekaj najbolj perspektivnih tolerantnih sort vinske trte. Zaradi velike
porabe pesticidov v vinogradništvu in iskanje vin na trgu, ki so pridelana na bolj prijazen način do okolja, so »žlahtnitelji« sprejeli izziv in na trgu so se pričele pojavljati sorte, ki so tolerantne na dve najbolj problematični bolezni,
oidij in peronosporo. Te nove sorte trt v povprečju potrebujejo veliko manj škropiv kot tradicionalne. Predstavili so
tudi trenutno najsodobnejšo kmetijsko tehniko na trgu. Pametno kmetijstvo prinaša digitalizacijo, avtomatizacijo in
robotizacijo opravil v kmetijstvu, kar prispeva tudi k zmanjševanju uporabe škropiv. Številne zanimive, koristne teme
in informacije, na enem mestu, zato obžalujem, da je bila iz naših krajev slaba udeležba.
Na forumu in na Odboru za kmetijstvo Občine Brežice, sem že večkrat opozoril in razpravljal o problemu zaraščenih
in zapuščenih parcel, kar je zelo pomembna tema za nadaljnji razvoj kmetijstva, vinogradništva in turizma. Želim si
in upam, da bo opuščenih vinogradov in parcel vse manj.
Članicam in članom ter vodstvu iskrene čestitke za uspešno delo, za kvaliteto predelave cvička in drugih žlahtnih
kapljic.
V letu, ki je pred nami, vam želim še naprej veliko uspeha v delu društva, veliko dobre kapljice in dobrega vinčka!
Marijan Žibert
Predsednik Sveta KS Velika Dolina

»Vino je čudežno bitje, včasih se nam zdi, da nas spremlja na vsakem koraku, drugič spet, kakor da ga nikoli ni
bilo. Tako je v resnici; za ene vedno je, za druge ga nikoli ni bilo in ga nikoli ne bo.«
(anonimi avtor)

Spoštovane članice in člani Društva vinogradnikov
Dolina - Jesenice, pridelovalci in ljubitelji žlahtne kapljice,
dragi krajani!
Bilten društva je vedno priložnost, da se ozremo nazaj k letini, ki nas je razveselila in pogledamo naprej, novim
izzivom nasproti. Pravijo, da je v vinu največ ujetega sonca in da ljudje, ki pridelujejo vino ulovijo sonce s svojimi
pridnimi rokami. Rezultati ocenjevanja govorijo, da ste ujeli odlične rezultate.
Vsako leto prinese nove izzive in nove pogoje, tako bo tudi v letu 2020, ki bo v zgodovini zapisano kot pandemijsko
leto in to leto bo prineslo nove razmere na trgu in področju vinogradništva. Pot bo gotovo zahtevna, ampak z ljubeznijo do trte in vinograda bomo še naprej vztrajali na poti ohranitve naših vinogradov in »dolenjskega posebneža«.
Veliko truda in dela je potrebno, da se pridela žlahtno kapljico in potem še veliko skrbi, da to vino poišče pravo pot
do gostinske mize ali gosta v domači kleti.
Vsem skupaj želim veliko uspeha pri delu v vinogradu in v društvu, ter uspešno letino 2020 z mislijo, da naj nas še
naprej ob posebnih priložnostih spremlja vino, to čudežno bitje!
Aleš Burja
Predsednik Sveta KS Jesenice na Dolenjskem
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Županovo vino 2019
Torek, 24. 4. 2019
Projekt »Izbor županovega vina«, v organizaciji
Občine Brežice in Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je prinesel kar nekaj zanimivih sprememb. Izbora se je ponovno udeležilo
vseh šest vinogradniških društev v občini Brežice.
Komisija je tako izbirala vina iz dveh vinorodnih
okolišev, na kranjski strani najboljši cviček PTP ter
na štajerski najboljši beli bizeljčan PTP. Društva
so lahko prijavila 10 vzorcev vin, ki so na društvenih ocenjevanjih vin dosegla najvišje število točk.
Novost pa je bila »Izbrano županovo vino«, ki je
leto 2019 predstavljal sauvignon. Vsako društvo
je lahko oddalo tri najvišje ocenjene sauvignone.
Iz Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice smo na ocenjevanje oddali 10 vzorcev najboljše ocenjenih
cvičkov, ki so jih pridelali Milan Valek, Matjaž Črpič, Boštjan Lazanski, Stanislav Barkovič, Miroslav
Škofljanc, Ivan Zevnik, Juraj Tanček, Roman Zofič, Jože Bajs in družina Bizjak.
Komisija v sestavi Milena Rožman (predsednica), Roman Baškovč, Mihael Balon, Jože Prah in Adi Brod
(člani) je ocenjevala skupno 69 vzorcev vin, od tega 30 vzorcev cvička PTP, 28 vzorcev belega bizeljčana
PTP in 11 vzorcev sauvignona. Ocenjevanje je potekalo v Mestni hiši Brežice dne 18. 4. 2019. Najvišjo
oceno 16,23 med cvički so dobili štirje pridelovalci, med njimi kar trije cvički naših članov Milana Valeka, Matjaža Črpiča in Boštjana Lazanskega. Po rangiranju se je komisija odločila, da gre naziv Županovo vino 2019 tokrat v roke VTKD Cerklje ob Krki.
Razglasitev rezultatov ocenjevanja vin, katerega so se udeležili tudi predstavniki našega društva, je
potekalo v torek, 24. 4. 2019, v Mestni hiši Brežice.
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Društvena podelitev priznanj in medalj v Gaju
Sobota, 4. 5. 2019
Prireditev ob podelitvi priznanj in medalj
društvenega ocenjevanja vin je vsakoletna, osrednja prireditev društva, na kateri vinogradnike
za ves trud v vinogradnih in kleteh ter pridelano
vino nagradimo s pisnimi priznanji in medaljami. V podporo vinogradnikom in želji po veselem
druženju je bila prireditev pri Svetniku v Gaju
ponovno številčno obiskana.
Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjskem, ki se vsako leto prijazno odzove našemu povabilu, je spregovoril članom in
drugim navzočim ter pohvalil delo in prepoznavnost našega društva in se zahvalil za sodelovanje
z zvezo.
Vinogradniki so imeli v kleteh oblico dela in
skrbi. Delo v vinogradih je namreč v letu 2018
spremljalo veliko padavin, zato tudi bujna rast,
kar je botrovalo raznim boleznim. Izogniti se nismo mogli niti toči, svoj prispevek je dala tudi
vinska mušica. A kljub zahtevnim pogojem so naši
vinogradniki v letu 2019 pridelali odlična vina.
Bistveno uspešnejši so bili pri rdečih vinih, predvsem cvičku, medtem ko leto ni bilo naklonjeno
belim vinom. O poteku in rezultatih ocenjevanja
vin je spregovoril Jože Prah, predsednik ocenjevalne komisije za cviček.
Sledila je podelitev priznanj in medalj, kjer je veliko zlato medaljo z najvišjo oceno za cviček, ki je bilo
najštevilneje zastopano vino na ocenjevanju, prejel Stanislav Barkovič.
Po uradnem delu programa, ki so ga ponovno popestrili glasovi domačih Slavčkov, dobri večerji in zdravljici z najboljšim cvičkom, smo se zavrteli ob veselih taktih Trio fakinov.
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Srečanje vinogradniških pevskih skupin v Trebnjem
Petek, 10. 5. 2019
V okviru 47. Tedna cvička je v Trebnjem potekalo 5. srečanje vinogradniških pevskih skupin, katerega organizator sta bila Pevski zbor vinogradnikov Čatež pod Zaplazom in Zveza društev vinogradnikov Dolenjske.
Srečanja se je udeležilo kar 11 pevskih skupin oz. zborov. Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice so ponovno
zastopali domači Slavčki in med drugim zapeli tudi …
»Saj lepše rožce ni na svet,
kot je ta vinska trta!
Pozimi spi,
spomlad cveti,
v jesen nam vince daje.«

Postavitev društvenega klopotca na krožišču pri Čatežu ob Savi
Torek, 21. 5. 2019
Ker smo bili v skrbeh za grozdje na krožišču pri Čatežu, da
ga ne odnesejo ptiči, ker radi slišimo petje klopotca, ko
se peljemo mimo in ker se enostavno radi tudi družimo,
smo se odločili klopotec postaviti nekoliko prej. Uradno
pa smo ga postavili v okviru dejavnosti v času 47. Tedna
cvička. Kakorkoli že, razlog smo našli in ponovno je bilo
veselo ob zvokih harmonike in obilne malice.
Ker je star klopotec svoje odslužil in nehal peti, je naš
član Boštjan Vogrin izdelal novega. Tako se je vinskim
trtam na krožišču na Čatežu pridružil nov klopotec, ki bo
nadaljeval tradicijo.
Ker je naša dobra volja daleč vidna in nalezljiva, ta ustavi marsikaterega mimoidočega, ki rad z nami nazdravi in
spregovori. In ne pozabite čez krožišče peljati počasi s
spuščenim oknom in mimogrede poslušati glasu klopotca.
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Udeležba na 47. Tednu cvička v Trebnjem
Petek, 24. 5. 2019
Svečane otvoritve 47. Tedna
cvička v Trebnjem s povorko
društev vinogradnikov in specialne vinogradniške tehnike,
smo se ponosno in številno udeležili tudi s praporjem našega
društva, kjer so nas toplo in
prijazno sprejeli. Ponovno smo
bili eni izmed najštevilnejše zastopanih društev. Prireditev je
spremljalo tudi razvitje prapora Zveze društev vinogradnikov
Dolenjske ter kronanje kralja
cvička in razglasitev ambasadorja cvička.
Na ocenjevanje v okviru 47. Tedna cvička smo posredovali 15 vzorcev vin naših članov, ki so prejeli visoke ocene. Tako je v naše društvo romalo šest zlatih medalj, štiri srebrne medalje in tri priznanja:
CVIČEK PTP:
Stanislav Barkovič
Boštjan Lazanski
Marko Valek
Družina Bizjak
Roman Zofič
Ivan Zevnik
Andrej Bajs

16,20
16,17
16,13
16,10
16,10
15,97
15,77

ZLATA MEDALJA
ZLATA MEDALJA
ZLATA MEDALJA
SREBRNA MEDALJA
SREBRNA MEDALJA
SREBRNA MEDALJA
PISNO PRIZNANJE

MODRA FRANKINJA:
Milan Valek
17,97 ZLATA MEDALJA
Stanislav Barkovič
17,90 ZLATA MEDALJA (2017)
Stanislav Barkovič
17,57 SREBRNA MEDALJA
DOLENJSKO BELO VINO:
Stanislav Barkovič
16,73 ZLATA MEDALJA
Roman Zofič
16,37 PISNO PRIZNANJE
PENINA:
Milan Valek

16,90 PISNO PRIZNANJE (polsuha 2017)

Iskrene čestitke vsem prejemnikom!
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Pohod po okupacijski meji
Sobota, 1. 6. 2019
Na povabilo KS Velika Dolina in Društva izgnancev Slovenije, KO Velika Dolina, smo se udeležili spominskega pohoda ob nemško-hrvaški okupacijski meji med Novo vasjo pri Mokricah in Ponikvami. Opremljeni s stojnico, pijačo in domačim narezkom smo se odpravili na Ponikvo na Pisanke, kjer smo pričakali pohodnike ter jih pogostili.

Blagoslov motorjev in konj na Veliki Dolini
Nedelja, 16. 6. 2019
Odzvali smo se tudi povabilu KS Velika Dolina, ki z Moto klubom Grajski jezdeci Mokrice organizira tradicionalni blagoslov motorjev in konj.
Po nedeljski maši je župnik g. Janez
Zdešar pred farno cerkvijo na Veliki
Dolini zbrane motorje, konje, starodoben traktor, njihove lastnike in vse
zbrane blagoslovil.
Člani Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice smo na stojnici vse
udeležence blagoslova pogostili s
kozarčkom rujnega, nato pa se okrepčali z odličnim golažem, ki so ga
pripravili Grajski jezdeci.
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Dan kruha, vina in salam v Brežicah
Nedelja, 24. 6. 2019
Na brežiškem grajskem dvorišču smo ponovno sodelovali na prireditvi Dan kruha, vina in salam,
ki se odvija v okviru festivala Brežice, moje mesto, ki ga organizirata Občina Brežice in Zavod za
podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Vina
naših vinogradnikov, suhomesne dobrote in pecivo smo ponujali na dveh stojnicah, ki sta bili
vedno polni obiskovalcev.
Prireditev vsako leto obišče veliko domačinov pa
tudi turistov, zato je to tudi priložnost društvom
in vinogradnikom za predstavitev svojega dela,
promocijo svojih vin in drugih izdelkov. Veseli
smo, da se naši člani vedno radi odzovejo in prisostvujejo takšnim prireditvam.
Navsezadnje je to tudi priložnost za druženje,
izmenjavo izkušenj in mnenj o pridelavi domačih
dobrot. Vse to in še veliko več ob dobri hrani in
pijači ter živi glasbi pod zvezdnatim nebom idiličnega dvorišča brežiškega gradu.
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Izredni volilni zbor članov Društva vinogradnikov
Dolina – Jesenice
Četrtek, 27. 6. 2019
Leto 2019 je bilo za društvo kar pestro.
Ob številnih zadolžitvah in dejavnostih
smo morali sklicati tudi izredni volilni
zbor članov društva zaradi odstopa dotedanjega predsednika Boštjana Geršaka.
Da je društvo lahko nemoteno delovalo
naprej smo morali pravočasno, še pred
glavnimi poletnimi dopusti, izvesti volitve za novega predsednika.
Na izrednem volilnem zboru v Prosvetnem domu na Veliki Dolini, dne 27. 6. 2019,
smo člani društva soglasno potrdili novega predsednika društva, dosedanjega
podpredsednika, Martina Kvartuha.
Pred novim predsednikom so številni projekti, ki smo si jih ambiciozno zadali na
zboru članov, zato je moral takoj zavihati
rokave. Prepričani smo, da bo svoje delo
v društvu še naprej opravljal vestno in
zavzeto. Iskrene čestitke predsedniku!
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Srečanje pri Kalinu
Ponedeljek, 1. 7. 2019
Ponovno smo sodelovali na tradicionalnem srečanju med občinama Brežice in Samobor, s katerim
smo obeležili šest let vstopa Hrvaške v Evropsko
unijo. Srečanje je potekalo med gostilno Kalin
na Obrežju ter nekdanjo tovarno Šavrić v Bregani.
Člani društva smo pred gostilno Kalin, kjer se je
srečanje tudi začelo, številnim udeležencem srečanja, tako s slovenske kot s hrvaške strani meje,
postregli z odličnimi vini naših članov. Točili smo
rdeče in belo, za vsak okus smo imeli pripravljeno steklenico najboljšega, prijazno besedo in
nasmeh na obrazu. Bilo je veselo in glasno. Priča
smo bili številnim nastopom domačih društev in
društev iz sosednje države.
Srečanje in druženje prebivalcev z obeh strani
slovensko-hrvaške meje je pokazatelj, da dobri
odnosi obstajajo kljub meji, ki nas loči in svoj
prispevek smo dali tudi vinogradniki. Prejeli smo
zahvalo Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem za sodelovanje, s katerim smo naredili Srečanje pri Kalinu prisrčno in praznično, da je bil
1. julij 2019 resnično dan sproščenega druženja
in prijateljevanja.
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Pomurski sejem AGRA v Gornji Radgoni
Torek, 27. 8. 2019
V letu 2019 je v Gornji Radgoni potekal že 57.
mednarodni kmetijsko - živilski sejem AGRA, ki
smo se ga vinogradniki ponovno številčno udeležili in bili priča podelitvi visokih priznanj našim
članom za odlična vina.
Da vina naših članov resnično segajo v sam vrh
najboljše ocenjenih vin pričata zlati medalji za
cviček, ki sta ju prijela Stanislav Barkovič in Milan Valek in srebrne medalje družine Bizjak, Stanislava Barkoviča in Miroslava Škofljanca.
Na povabilo so se nam pridružili tudi župan Ivan
Molan s sodelavcema Davidom Flajnikom in Romanom Matjašičem, ki so z nami nazdravili uspehom naših vinogradnikov. Ocenjevanje Vino Slovenija na AGRI namreč postaja eno največjih in najpomembnejših domačih ocenjevanj široke palete vzorcev vin, zato smo še posebej veseli visokih rezultatov
naših vinogradnikov.
Čestitamo vsem prejemnikom medalj in želimo
obilo uspehov tudi v bodoče!
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Predavanje o pripravi na trgatev
Četrtek, 12. 9. 2019
Podpredsednik društva Ljubo Bizjak, ki
je v društvu med drugim zadolžen tudi
za organizacijo strokovnih predavanj,
je tokrat v našo sredino povabil ga.
Mileno Rožman, kmetijsko svetovalko
Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije, Območne izpostave Brežice in
predstavnici podjetja VA živilska tehnologija d.o.o iz Ilirske Bistrice.
Predavanja na temo priprave na trgatev ter predstavitve enoloških sredstev,
ki je potekalo v prostorih Krajevne
skupnosti Jesenice na Dolenjskem, se
je udeležilo kar nekaj vedoželjnih vinogradnikov, ki želijo biti na tekočem
z novostmi in izmenjati izkušnje.
Naša želja je, da bi se vinogradniki
predavanj v domačem kraju udeleževali v čimvečjem številu, saj so tovrstne informacije pred trgatvijo in kletarjenjem še kako dobrodošle za dobro
predelavo grozdja in nego mladih vin,
da bodo še bolj kakovostna.
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Gostovanje Turistične zveze Brežice
Ponedeljek, 30. 9. 2019
V tednu svetovnega dneva turizma smo v prostorih Izletniške kmetije Črpič – Svetnik v Gaju gostili člane Občinske turistične zveze Brežice, ki so nas obiskali v okviru
strokovne ekskurzije. Gostom smo pripravili lep sprejem
s harmoniko, kot se za gostitelje vinogradnike spodobi.
Pripravili smo degustacijo najboljših vin naših članov vinogradnikov Rudija Kosa, Berte Schurtenberger, Stanislava Barkoviča, Matjaža Črpiča in Miroslava Škofljanca, ki so
svoja vina tudi predstavili. Članice smo poskrbele za različne slane in sladke prigrizke ter vse skupaj povezale z
jesensko dekoracijo. Več o tem povedo fotografije same…
K sodelovanju smo povabili tudi Slavčke, ki so s pesmijo
popestrili program. Za veselo vzdušje so poskrbeli naši člani Blaž in Marko Vogrin ter Matej Franko, gostje pa so ob zvokih harmonik tudi zapeli.
Vidno zadovoljni gostje so se težko poslovili od nas in krepko zamujali na naslednjo destinacijo, kar priča o tem, da so se pri nas odlično počutili. Mi pa smo bili veseli, da smo predstavnikom turizma v občini
Brežice predstavili naš kraj.
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Sestanek z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske
Četrtek, 10. 10. 2019
V soorganizacji z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske smo v Žakovcu v vinski kleti našega člana
Draga Vogrina izvedli sestanek na temo cvičkarije
v letu 2020. Sestanka, ki ga je vodil predsednik
Miran Jurak, so se udeležili tudi predstavniki sosednjih vinogradniških društev Cerklje ob Krki in
Gadova peč.
Cilj sestanka je bil dogovor glede izvedbe cvičkarije v občini Brežice, kjer bi morala aktivno
in zavzeto sodelovati tudi vsa tri vinogradniška
društva iz dežele cvička. Glede na razpoložljive
resurse društev, tako finančne, organizacijske,
prostorske in človeške, smo po dolgi razpravi soglasno sprejeli odločitev, da zaenkrat še ne moremo sprejeti odgovornosti za uspešno izvedbo
tako velikega in zahtevnega projekta kot je cvičkarija.
Po končanem sestanku smo seveda nazdravili ob
kmečki pojedini.
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Otvoritev pločnika in igrišča na Veliki Dolini
Sobota, 19. 10. 2019
Ob občinskem prazniku je bilo pestro tudi na Veliki Dolini. Praznovanje se je začelo s svečano sejo sveta Krajevne skupnosti Velika
Dolina, katere se je udeležil tudi naš predsednik Martin Kvartuh.
Sledila je otvoritev pločnika z obnovljeno cesto od osnovne šole do
cerkve ter novega večnamenskega igrišča na lokaciji stare šole.
Na prireditvi, katere se je udeležil tudi župan Ivan Molan, so sodelovali učenci osnovne šole Velika Dolina, ŠKD Mažoretke Dobova
ter društva iz domačega kraja: Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice, KUD Slavček, MK
Grajski jezdeci, Lovska
družina Mokrice, DPM
Dolina - Jesenice in PGD
Velika Dolina.
Druženje na topli jesenski dan smo nadaljevali pod lipami v središču
Velike Doline z društvenim cvičkom, ki smo ga
stregli na naši stojnici,
golažem, za katerega so
bili zaslužni MK Grajski
jezdeci in sladkimi dobrotami članic DPM Dolina
– Jesenice.
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Odstranitev društvenega klopotca
Petek, 8. 11. 2019
Petek pred martinovim praznikom je bil kot nalašč za slovo društvenega klopotca iz krožišča pri Čatežu ob Savi.
Klopotec je skozi celo leto marljivo klopotal in opozarjal
ter vabil mimoidoče, da se tu prične Kranjska in naš vinorodni okoliš in da je pticam v vinograde prepovedan
vhod. Nalogo je opravil z odliko in imeli smo zopet čudovito trgatev. Tako si je torej zaslužil počitek do naslednjega
leta pri domačem mojstru Boštjanu, kjer ga čaka obvezna
nega in popravilo.
Seveda je bil sam spust klopotca zopet odlično organiziran ob zadostni podpori članstva, jedače in pijače ter
zvokov harmonike. Tudi marsikateri mimoidoči se je tam
zaustavil in se z nami poveselil. Ob dogodku se je porodila kopica novih idej, ki pa šele bodo obrodile sadove v
prihodnosti.
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Podelitev pokalov Županovo vino
Sreda, 13. 11. 2019
Občina Brežice je, v sodelovanju z Zavodom
za podjetništvo, turizem in mladino Brežice,
že sedmo leto zapored podelila nazive Županovo vino. Po utečeni vsakoletni praksi je
župan prejemnikov najvišje ocenjenih vin v
posamezni kategoriji vročil prehodne pokale. V naše društvo je pokal romal kar trikrat,
prejemnika pa sta bila Stanislav Barkovič leta
2016 in 2017 ter Matjaž Črpič leta 2018.
Z željo, da pokali ostanejo trajen spomin na
dosežke vinarjev na področju vinarstva in
promocije lokalnih vin, je Občina Brežice v
prenovljeni kleti gradu Brežice prejemnikom
podelila trajne pokale.
Po zaključenem uradnem delu smo ob pogostitvi snovali ideje za skupno promocijo lokalnih vin, še boljše prihodnje sodelovanje
ter izmenjali mnenja in izkušnje.
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Strokovna ekskurzija »Traminci treh dežel«
Sobota, 16. 11. 2019
Jesenska strokovna ekskurzija nas je tokrat vodila po deželah, kjer pridelujejo traminec. Kot običajno smo se na
pot odpravili izpred cerkve na Veliki Dolini in do zadnjega
postajališča zapolnili sleherni sedež v avtobusu. Prvi postanek na kavici in pecivu v gostišču Šempeter v Bistrici
ob Sotli nas je dokončno prebudil. Nadaljevali smo v smeri
Lendave ter si najprej ogledali zgledno urejeno turistično
kmetijo Puhan v Bogojini. Gospodar nas je najprej popeljal v njihovo klet na degustacijo traminca in ostalih vin.
Pri njih smo se tudi pogostili z odličnim bogračem.
Naš naslednji postanek je bil sredi lendavskih goric pri
najvišjem razglednem stolpu v Sloveniji imenovanem Vinarium, turistični atrakciji Lendave. Na vrh stolpa, ki meri
dobrih 53 m, smo se nekateri povzpeli po stopnicah, drugi
z dvigalom in uživali v čudovitem razgledu, ki omogoča
pogled v štiri države.
Nato smo krenili proti sosednji Madžarski, kjer smo se srečali z dvema vinarjema, ki sta nas prijazno sprejela. Ker
imata oba manjše kleti, smo se razdelili v dve skupini.
Tudi pri njiju smo degustirali traminec in ostala vina, vendar nas okus ni ravno prepričal. Mnenja smo bili, da se ne
morejo kosati z našimi vini. Iz Madžarske smo se odpravili
še v tretjo deželo tistega dne – Hrvaško, kjer smo bili tokrat v kleti Dvanajščak Kozol v kraju Dragoslavec. Nad njihovimi vini in gostoljubjem pa smo bili navdušeni.
Dan smo zaključili v Lopatincu v Međimurskih dvorih, kjer so nam postregli z odlično večerjo ter se ob
živi glasbi tudi zavrteli. In tako dobre volje kot smo bili je vse prehitro prišel čas odhoda proti domu…
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Pokušina vin s štrudlijado
Petek, 6. 12. 2019
Glede na izkušnje prejšnjega leta in številno
udeležbo, katere smo bili iskreno veseli, smo dogodek v Prosvetnem domu na Veliki Dolini prostorsko razširili tako, da smo imeli pokušino vin
v Slavčkovih prostorih ter ocenjevanje tenkih kolačev in štrudljev v dvorani, pod balkonom. Na
takšen način smo tudi članom, ki so na pokušino
prinesli vzorce svojih mladih vin, zagotovili individualno obravnavo.

vsako leto občutno manj. Nadstropje višje
pa so se na mizah kopičili tenki kolači in
štrudlji. Komisija, v sestavi Zinka Kos, Marija Petrič in Ivan Gerjevič, je tokrat izbirala med dvema kategorijama in imela težko nalogo med številnimi odličnimi izbrati
najboljši sirni tenki kolač in najboljši sladki
štrudelj.

Komisijo za pokušino vin so sestavljali degustatorji Jože Prah, Roman Baškovč, Stanislav Barkovič in Ljubo Bizjak. Člani komisije so vinarjem
tudi svetovali glede nadaljnje nege vin ter kako
odpraviti morebitne pomanjkljivosti, ki pa jih je

V času dela obeh komisij pa se je dvorana v
Prosvetnem domu veselo polnila v pričakovanju Miklavževega zaključnega druženja,
razglasitve rezultatov in pokušine prinesenih dobrot. V uradnem delu je vse prisotne pozdravil podžupan Občine Brežice Bogdan Palovšnik. Njegove besede pohvale o uspešnem in povezovalnem delu društva so nam vsem godile in nas navdale z novo
energijo za nadaljnje delo.
Predsednik društva Martin Kvartuh se je v nagovoru zahvalil med člani dobro sprejeto »štrudlijado«, ki se
je že drugo leto pridružila »pokušini vin« in podelil priznanji za najboljši sirni tenki kolač Jožici Vogrin,
priznanje za najboljši sladki štrudelj pa Zdenki Zevnik, obema z Laz. Na oder smo povabili tudi degustatorja Jožeta Praha, predstavnika komisije pri pokušini vin, ki je zbranim predstavil pokušino in naša vina
pohvalil. Pojasnil je, da razen nekaj začetkov
bekserjev pri cvičkih, drugih večjih napak na
mladih vinih niso zaznali. Besedo je imel tudi
Marijan Žibert predsednik KS Velika Dolina, ki
je prav tako pohvalil delovanje društva in čestital dobitnicama priznanj.
Kulturni program so popestrili domači Slavčki
s pesmijo, mlada člana društva Blaž in Marko
Vogrin s harmoniko in skupina članov društva s
satirično igro ter napolnili dvorano z veseljem
in smehom. Praznično vzdušje je pričarala tudi
unikatna vinogradniška jelka, na kateri so mesto okraskov prevzele steklenice društvenega
vina.
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Slavčkov božični koncert
Sreda, 25. 12. 2019
Na božični večer, 25. 12. 2019,
so Slavčki organizirali tradicionalni božični koncert, že šestindvajseti zapovrstjo. Božični
koncert je postal dogodek, ki
ga Slavčki z veseljem pričakujejo vsak Božič, za obiskovalce
pa je postal vrhunec božičnega
praznovanja, kar je videti iz
vsakoletnega številnega obiska,
kar domače pevce navdaja s posebno energijo, ki jih žene naprej in naprej, že vrsto let.
Svoj koncert že kar precej let zaključijo z druženjem
ob kuhanem vinu, ki so ga pripravili Slavčki in ga s člani
Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice podelili z obiskovalci, prijatelji, znanci. Pred cerkvijo, ob »kuhančku« pri
vinogradniški stojnici, smo še dolgo kramljali in se veselili
ob božičnem vzdušju.

Blagoslov vin pri Sv. Jakobu na Ponikvi
Petek, 27. 12. 2019
Kot društvo smo se z bogato obloženo stojnico prvič udeležili maše pri sv. Jakobu na Ponikvi ob godovanju sv. Janeza Evangelista, ko
župnik blagoslavlja vina. Ko smo svojo željo
po sodelovanju pri blagoslovu vina izrazili župniku g. Janezu Zdešarju, nas je sprejel široko odprtih rok in bil vesel naše pobude.
Mašo, na kateri je z domačim župnikom maševal naš rojak župnik g. Lojze Brce, so s

petjem popestrili Slavčki in organist Jože
Vugrin. Po blagoslovu smo druženje nadaljevali pred našo stojnico ob prigrizkih ter
se pogreli s kuhanim vinom in čajem.
V tem mrzlem jutru nam je bilo toplo pri
srcu, da smo se kot društvo udeležili blagoslova. Odločili smo se, da se naslednjega blagoslova ponovno udeležimo in da to
postane tradicija.
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Slovo mladega vina
Petek, 31. 1. 2020
Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice se je prireditve Slovo mladega vina, ki je bilo tudi letos v avli
Upravne enote Brežice, udeležilo z
najmlajšimi člani društva, kar je bila
vsekakor posebnost večera in vse pohvale vredno. Ob isti uri tega dne smo
namreč imeli v društvu sklican zbor
članov, ki ga nismo mogli prestaviti.
Samo en telefonski klic je bil potreben in že so naši mladi vinogradniki
zavihali rokave in priprave so stekle.
Seveda brata Marko in Blaž Vogrin ter Matej
Franko nikamor ne gredo brez svojih harmonik in ponovno je bilo veselo. Naši mladi vinogradniki so odlično predstavljali naše društvo, kot se spodobi pa je druženje potekalo
še dolgo v noč, ko je bila avla Upravne enote
že pospravljena in vrata zaklenjena. Najbrž
so že kovali načrte za naslednjo vinogradniško
akcijo….

Veseli smo, ko naš član znanje in veščine uporabi za dobro društva. Boštjan Vogrin je izdelal kar
dva nova klopotca, prvega za krožišče na Čatežu,
drugi pa čaka na postavitev v vinogradu, kjer je
bil pridelan najboljši cviček.
Tudi društvena omara je delo Boštjanovih rok.
Postavljena je v Slavčkovih prostorih v Prosvetnem domu na Veliki Dolini, kjer imamo začasno
urejen društveni prostor.
Boštjan, hvala za prispevek društvu!
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Redni letni zbor članov Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice
Petek, 31. 1. 2020
Redni zbor članov smo imeli v Gaju pri Svetniku, kjer smo obravnavali delo društva v preteklem letu preko podanega poročila o delu
društva v letu 2019 ter poročila o finančnem
poslovanju društva v letu 2019. Zbor članov
je sprejel zelo ambiciozne programske usmeritve za leto 2020, ne vedoč, da bo kasneje
razglašena epidemija pokvarila kar nekaj načrtov društva.
Povabili smo tudi župana Občine Brežice, ki
se zaradi prej dogovorjenih obveznosti zbora
članov ni mogel udeležiti, ga je pa nadomeščal podžupan Bogdan Palovšnik, sicer tudi
član društva. Občina Brežice podpira delovanje društva tako finančno, preko občinskih
razpisov, kot z organizacijo raznih prireditev
za promocijo lokalnih vin.
Zbor članov smo tradicionalno zaključili ob hrani, pijači in druženju.
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Pohod in pogostitev skupine predsednika ZDVD
Sobota, 1. 2. 2020
Štajersko - dolenjsko naveza pri vinogradnikih DV Dolina Jesenice
»Že mnogo let je od prvega druženja prijateljev iz Dolenjske in Štajerske, ki se vsako leto podamo na zimsko
srečanje v ene izmed slovenskih termalnih toplic. Da so
naša druženja res nekaj posebnega pove ime naše skupine: Štajersko - dolenjska naveza, ki je nastala pred 30
leti v Čateških toplicah in dobila tudi svojo himno, ki jo je
napisal eden izmed članov.
Poleg tega, da si »nabiramo« dobre energije v termalnih
vodah, naš vsakoletni program zajema tudi krajše pohode
v okolici term. Ker pa je več članov Štajersko – dolenjske
naveze tudi vinogradnikov, so nam prav dobrodošle pohodniške poti v vinske gorice.
Letos smo bili veseli in počaščeni, da smo se lahko srečali z vašimi vinogradniki. Gostoljuben sprejem pohodnikov
na začetku vasi Koritno in nagovor predsednika DV Dolina
– Jesenice Martina Kvartuha, nam je dal vedeti, da bo ta
pohod nekaj posebnega. Po dobrem jutranjem okrepčilu
in prijetni novici o dedku in babici pri družini Kvartuh, smo
nadaljevali pot do dolgoletnega dobrega znanca Franca in
Ljuba Semeniča. Ponovno srečanje z njimi je bilo za vse
pohodnike srčen dogodek, saj je obudil veliko spominov
na obiske naše naveze v prvih letih našega druženja pri
Francu in njegovi družini. Dobra kapljica in malica sta nam dali moči za nadaljevanje pohoda do vinogradniške družine Valek. Veseli zvoki glasbene skupine, ubrano petje pevcev, kozarec hišne penine in lep
razgled na okolico so nas navdušili. Ob malici in cvičku smo poklepetali, izmenjali nekaj vinogradniških
izkušenj in se s pesmijo ter lepimi vtisi poslovili.
Člani Štajersko - dolenjske naveze se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nas prijazno in gostoljubno sprejeli in spremljali, še posebno hvala, predsedniku Martinu Kvartuhu«, je zapisal Miran Jurak, ki je duhovni
vodja Naveze, pa tudi naš dobri znanec in predsednik vinogradniških društev Dolenjske.
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10. tradicionalni vinogradniški pohod
Petek, 8. 2. 2020
Ob okrogli obletnici vinogradniških pohodov na
Prešernov dan smo članom društva ponovno želeli pripraviti prijetno druženje v duhu slovenske
kulture. Tako smo se v prazničnem jutru zbrali v
Gaju pred izletniško kmetijo Črpič – Svetnik člani in nečlani, pridružilo pa se nam je tudi nekaj
turistov, ki so na spletu zasledili prihajajoči dogodek in se ga želeli udeležiti.

Kot se spodobi na kulturni dan, smo začeli s kulturnim programom in Zdravljico, ki so jo zapeli
domači Slavčki. Prisotne je pozdravil predsednik
društva Martin Kvartuh, vesel za številno udeležbo in dobro voljo pohodnikov. Da se vinogradniki
ne spoznamo samo na vinogradništvo, sta dokazali tudi recitatorki Nadica Črpič in Irena Bogovčič;
Nadica z recitacijo Prešernove pesmi ter Irena s
svojo pesmijo, ki jo je naslovila Dolinski zvon. Že
takoj na začetku so za okrepčilo poskrbeli člani
društva iz vasi Gaj in Ribnica.
Pot nas je vodila čez Malo Dolino na Veliko Dolino do Brezja, kjer smo si na Vršku ogledali bogato etnološko zbirko vinogradniškega in ostalega
kmečkega orodja, razstavljeno v starem lesenem
Vogrinovem hramu. Nadaljevali smo v smeri Ponikev in Laz ter skozi Koritno nazaj v Gaj k Svetnikovim. V vseh naštetih krajih so nas veselo pričakali
člani in drugi krajani vasi ter nas obilno pogostili s prigrizki in pijačo. Ob tem naj se še enkrat toplo
zahvalimo vsem, ki ste nas s svojo gostoljubnostjo ustavili na poti!
Dan smo zaključili pri Svetniku ob odličnem golažu, ki so ga pripravili člani našega društva ter ob zvokih
harmonike Blaža in Marka Vogrina.
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Trening društvenih degustatorjev v Gaju
Ponedeljek, 24. 2. 2020
Pred izvedbo društvenega ocenjevanja vin smo letos v Gaju
pri Svetniku organizirali tudi
priprave za društvene degustatorje oz. ocenjevalce. Člane
društva, ki imajo pridobljeno
licenco za ocenjevalce vin smo
povabili k sodelovanju. Odzvali
so se Ljubo Bizjak, Mihael Kvartuh, Marko Valek, Boštjan Lazanski, Stanislav Barkovič, Matjaž Črpič in Miroslav Škofljanc.
Naloga degustatorja je prepoznava karakteristik
vina, kot so kakovost, bistrost in harmoničnost.
Izvedeno testno ocenjevanje vin je domačim degustatorjem nudilo obnovitev pridobljenega znanja in izmenjavo mnenj.

Naši člani Alojz Vogrin, Ivan Zevnik in Anton
Bogovčič so bili zaposleni z ureditvijo stojnice,
ki jo je društvu odstopil Alojz Vogrin. Potrebna je bila obnove in fantje so odlično opravili
delo, društvo pa dobilo nujno potrebno stojnico.
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Društveno ocenjevanje vin
Ponedeljek, 2. 3. 2020
Društveno ocenjevanje vin je ponovno potekalo v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem, saj so degustatorji ocenili, da so pogoji za delo primerni in ustrezni. Člani društva so na ocenjevanje letos dali 130
vzorcev vin, in sicer:
•
•
•
•
•
•
•

55 cvičkov,
2 roseja,
2 žametni črnini,
7 dolenjskih rdečih vin,
18 modrih frankinj,
1 modri pinot,
25 dolenjskih belih vin,

• 5 dolenjskih belih vin
– bela zvrst
• 7 laških rizlingov,
• 1 traminec pol suhi,
• 2 chardonnaya,
• 1 rumeni muškat in
• 4 penine.

Letošnji ocenjevalni komisiji so sestavljali naslednji zunanji in domači degustatorji:
Komisija A v sestavi:
• predsednik komisije: Jernej Martinčič
• člani komisije: Stanislav Barkovič, Jože Prah, Mihael
Kvartuh in Boštjan Lazanski
Komisija je ocenjevala: cviček, dolenjsko rdeče vino,
žametno črnino, modri pinot in penine.
Komisija B v sestavi:
• predsednica komisije: Milena Rožman
• člani komisije: Marko Valek, Roman Baškovč, Ljubo
Bizjak in Matjaž Črpič
Komisija je ocenjevala: bela vina, roze, modro frankinjo
in penine.
Tudi letos smo degustatorje prosili, da podajo pisna
mnenja o ocenjevanju, ki jih navajamo v nadaljevanju
biltena.
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Poročila predsednikov in članov komisij
društvenega ocenjevanja vin
Jernej Martinčič (predsednik komisije A)
Spoštovani člani Društva vinogradnikov Jesenice!
V ponedeljek, 2. 3. 2020, je potekalo ocenjevanje vin DV Dolina - Jesenice. Pet članska komisija, katere vodenje mi je bilo
zaupano, je skupno ocenila 54 vzorcev cvičkov PTP in še dva
vzorca žametovke, 7 vin dolenjsko rdečega in en vzorec modrega pinota. Na koncu smo ocenili še štiri vzorce penin.
Letnik 2019 je zaznamovala hladna in deževna pomlad, obilica
padavin in malo sončnih ur. V začetku junija je sledil hiter
dvig temperature, pospešen razvoj vinske trte in neenakomerno cvetenje. Pojav peronospore, oidija, toče in gnilobe, so ponekod pustili vidne posledice na grozdju.
Kljub težavam so nekateri vinogradniki uspeli donegovati vina ustrezne kakovosti. Skrbno delo v vinogradu skozi celo leto ter natančna in hitra predelava ter nega v kleti, sta »podarila« vinogradnikom in
vinarjem dobro kakovost vin.
Najprej smo ocenili cvičke PTP, ki so bili letos povprečni. Ponekod je izstopala kislina, pri nekaterih
grobost in rahla motnost, ki so motili harmonijo okusa. Z ustreznimi enološkimi posegi, bo še mogoče
izboljšati kakovost in pitkost cvičkov.
Nekaj cvičkov je bilo zelo lepih, sadnih, iz dozorelega grozdja, svežih in pitnih. To so tudi iskane lastnosti in karakteristike dobrega cvička. Veliko vzorcev je bilo izločenih zaradi slabše predelave in oskrbe
vina v zimskih dneh. Vino je potrebno spremljati, sproti odpraviti reduktivne vonje in z žveplanjem
preprečiti oksidacijo.
Vzorca žametovke sta bila povprečna, prvi celo izločen, verjetno zaradi delovanja plodove vinske mušice, saj so se na poškodovanih jagodah razvile ocetno-kislinske bakterije, ki tvorijo hlapne vonje. V
bodoče še bolj svetujemo odbiranje in predelavo v hladnem, predvsem pa visok nivo higiene predelave
grozdja. Samo tako lahko pridelamo sadna in nežno aromatična žametna harmonična vina.
Dolenjska rdeča vina so bila zelo lepo obarvana. Med njimi je meni izstopal vzorec št. 68, ki je bil bogatega, harmoničnega okusa ter z lepo izpeljanim biološkim razkisom.
Nekaj rdečih vin je bilo lepo obarvanih in sortnih-z značajem. V nekaterih primerih so harmonijo motili
nekoliko grobi, zeleni tanini, ki jih bo potrebno z enološkimi ukrepi še odstraniti. V takih letnikih kot
je bilo lansko, se delo v vinogradu direktno »preslika« v kakovost grozdja in kasneje vina. Seveda se je
na posameznih malo slabših legah ali kjer so tla bolje založena s humusom, potrebno odpovedati določenemu delu pridelka. Tako se lahko tudi v takih ne naj bolj optimalnih letih lahko pridela zelo solidno
grozdje. Odločitev je pa tako kot vedno in povsod, v vinogradnikovih rokah.
Na koncu so še lepo presenetili vzorci svežih penin. Menim, da so bile opazne razlike v kakovosti. V pridelavi penin vidim na našem območju še veliko priložnosti in izzivov. Nenehno izobraževanje in dopolnjevanje bo vsekakor dobrodošlo in potrebno. Tako bomo lahko rasli in trgu ponudili res prave »bisere«
tako mirnih vin in penin.
Kar 12 vzorcev vin je bilo izločenih v komisiji, ki mi je bila zaupana v vodenje. Med napakami sta prevladovali oksidacija in bekser, ki sta v glavnem še odpravljivi, za kar je potrebno ukrepati takoj. Veliko
vin je bilo še rahlo motnih. V času ocenjevanja vin se pričakuje, da so vina že bistra, zato je potrebno
ukrepati. V kolikor se vino ne zbistri samo, je potrebno poseči po bistrilih ali filtraciji. Pri nekaterih
vinih so bili prisotni že znaki bolezenskega stanja, kot so povišane hlapne kisline in cik, kar je posledica
slabega zdravstvenega stanja grozdja, predelave in fermentacije v kleti, kakor sem opisoval zgoraj.
Pošiljam vse pohvale za vzorno pripravljeno ocenjevanje. Vsem vinogradnikom čestitam za dosežena
odličja, organizatorju pa se zahvaljujem za vabilo in za zaupanje.
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Stanislav Barkovič (član komisije A)
Na letošnjem ocenjevanju vin sem sodeloval v komisiji, ki je
ocenjevala cvičke, žametno črnino, dolenjsko rdeče, modri pinot in penine. Ker je bilo ostalih vzorcev manjše število, bi
se osredotočil na cvičke. Leto 2019 ni bilo najbolj naklonjeno
vinogradnikom in vinarjem, grozdje oziroma mošt je izkazoval razmeroma nizko alkoholno stopnjo, višje kisline, kvaliteto
grozdja pa je dodatno še načela mušica, ki se pojavlja zadnja
leta. Kljub temu pa je bilo opaziti, da so se naši vinogradniki in
vinarji potrudili, saj so cvički izkazovali kvaliteto, izločenih pa
je bilo nekje, tako kot vsako leto, okrog 10% vzorcev. Kar lepo
število vzorcev cvičkov je bilo zelo pitkih, prijetne cvetice, ki so izkazovali prijetno svežino, mogoče za
odtenek bolj polnih, te pa je komisija tudi primerno nagradila z visokimi ocenami.
Na koncu bi se rad zahvalil za povabilo in za trud vsem sodelujočim, da je ocenjevanje potekalo nemoteno, vinogradnikom in vinarjem pa čestitam za dosežena odličja.

Jože Prah (član komisije A)
Spoštovani vinogradnice, vinogradniki!
Letos sem bil član skupine, ki je ocenila 54 vzorcev cvička,
2 žametni črnini, 8 dolenjskih rdečih vin,1 modri pinot in 4
penine. Kljub slabšem letniku ste skletarili zelo dobra vina,
kot je za Dolino - Jesenice običaj. Tudi v letošnjem letniku
vam želim dobrih vin, da ostanemo vsi zdravi brez korone virusa in vsem, ki nas je že prizadela pozeba, da se nam dobro
obraste.

Mihael Kvartuh (član komisije A)
Hvala za izkazano povabilo v ocenjevalno komisijo. Ocenjeval
sem rdeča vina ter penino za posladek. Rdeča vina so bila lepa,
sadna in pitna. Vsa so bila zelo izenačena, brez posebnih odstopanj. Skratka zelo so bila blizu ocenam. Penine so bile za posladek, po lepem končanem delu.
Hvala za zaupanje, lepo organizacijsko izpeljano ocenjevanje.
Lep letnik 2020.

Boštjan Lazanski (član komisije A)
V ponedeljek, 2. 3. 2020, je bilo izvedeno vsakoletno ocenjevaje vin članov društva in drugih vinogradnikov. Vino je priljubljena in pomembna pijača, v katerega je vloženo veliko truda
in dela, zato ga je potrebno piti s spoštovanjem, ga uživati
v pravih kozarcih, primerno ohlajenega in ob hrani, ki z njim
vzpostavi harmonijo. Da nam je res uspelo in smo s pridelanim
vinom zadovoljni, ga je včasih potrebno ponuditi v oceno degustatorjem. Zahvaljujem se vam za ponovno izkazano zaupanje,
da ste mi dovolili, da ocenjujem vaša vina. Sodeloval sem v
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komisiji, ki je ocenjevala cviček. Bil sem vesel nad kvaliteto cvičkov. Bilo je mlado vino z živahnim, svežim in čistim karakterjem. Nekatera od vin so imela manjše napake in so bila slabše ocenjena. Ampak
to je razlog, da smo vina prinesli na ocenjevanje. Ocenjevalcem moramo znati prisluhniti in morebitne
napake, ki jih zaznajo, poskušati kar najhitreje odpraviti. Večina cvičkov pa je bilo harmoničnih, z uravnoteženimi spojinami. Po okusu pa so bili lahki in s prijetno aromo.
Čestitke vsem vinogradnikom in vinogradnicam za prijeta odličja in zahvala DV Dolina-Jesenice za izkazano zaupanje.

Milena Rožman (predsednica komisije B)
DV Dolina – Jesenice mi je na društvenem ocenjevanju zaupalo
vodenje komisije, ki je ocenjevala bela vina in modro frankinjo.
Vinski letnik 2019 je precej težaven pri kletarjenju, vina tega letnika so 'povprečno' dobra. Z vestnim in skrbnim kletarjenjem so
vinogradniki uspeli donegovati solidna in sveža vina.
Dolenjsko belo oz. bela zvrst - vina, ki jih je bilo v naši komisiji
največ, so vsa dosegla kakovostno oceno, so pitna, z zaznavno kislino. Pri nekaterih vzorcih me je zmotila bleda barva, ki je lahko
posledica ostre filtracije in pa slabše zrelosti ob trgatvi. Izločitev
je bilo malo, vzrok bekser, ki se še da odpraviti.
Od belih sort – traminec, rumeni muškat, chardonnay so bili prisotni po eden ali dva vzorca in nosijo pečat
letnika 2019 – solidna vina z malo slabše izraženo sortnostjo in cvetico. Res je pa tudi, da je za sortna vina
ocenjevanje v marcu malo prezgodaj.
Modre frankinje so odraz letnika in vremena ob trgatvi in predelavi. Zaradi skromnejših sladkorjev ob trgatvi so tudi skromnejše ocenjene kot prejšnja leta, delež izločitev je večji, vzrok pa cik – posledica napada
plodove vinske mušice. So pa vrhunsko oceno dosegle frankinje starejših letnikov – vsa pohvala kletarjem za
donegovanje teh vin.
Na koncu sta obe komisiji ocenili še 4 vzorce penin, ki so vse dosegle vrhunsko oceno. Čestitke pridelovalcem!
Na koncu bi se zahvalila članom ocenjevalne komisije za zavzetost in resno opravljeno delo. Prav tako se v
imenu celotne komisije zahvaljujem organizatorju in sodelujočim tako za vabilo kot za lepo izvedeno ocenjevanje.

Marko Valek (član komisije B)
Na društvenem ocenjevanju vin Dolina - Jesenice sem sodeloval v
komisiji kot član in pokušal naslednje vzorce: dolenjsko belo, bela
zvrst, laški rizling, rumeni muškat, traminec, chardonnay, modra
frankinja in penine.
Kot članu komisije belih vin mi je bilo zaupano, da sem lahko degustiral lepo paleto dobrih svežih dolenjskih belih vin, kakor tudi
bele zvrsti. Zelo sem bil presenečen nad vzorci in v primerjavi z
letnikom 2018 se je kakovost belih vin bistveno izboljšala. Izjemno
presenečen sem bil tudi pri modrih frankinjah, saj smo se srečali
z zelo lepo paleto uglajenih in zrelih frankinj. Pri lanskem letniku je bilo za dosego takšnega rezultata potrebno vložiti veliko truda in znanja, saj smo imeli kup ovir, da smo pridelali kvalitetno grozdje, in sicer od
vremenskih vplivov in nazadnje še grozdne mušice, ki povzroča zadnja leta zelo veliko škode na pridelku. Za
sladico, ki vedno pride na koncu, so nam zaupali štiri vzorce penin, katere sem vse ocenil z vrhunsko oceno.
Vsem vinogradnikom izrekam iskrene čestitke ob prejetih nagradah in jim želim še veliko uspehov pri pridelavi in negovanju dobre kapljice.
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Roman Baškovč (član komisije B)
V komisiji, v kateri sem sodeloval, je ocenjevala bela vina. Vsa
vina so bila zelo kakovostna in z zelo malo napakami, ki so v
večini primerov zelo lahko odpravljive. Pomanjkljivost pri belih vinih je bila premalo izražena barva vina. Večina vin je bilo
brez značilne barve, kar ne prikaže lastnosti sortnosti vina in
deluje moteče. Vinogradnikom priporočam, da se posvetujejo
z ustreznimi strokovnjaki, da obdržijo barvo vina, ki je primerna za sorto.

Ljubo Bizjak (član komisije B)
Bil sem član komisije, ki je ocenjevala široko paleto belih vin,
rozeje, modro frankinjo in penino.
Pričeli smo z dolenjskimi belimi vini, ki so bila letos, glede na
letnik, bolj prazna, vendar z zelo lepo sadno cvetlico in večinoma lepo uglajena.
Sledil je laški rizling, pri katerem bi izpostavil dva vzorca, ki
sta bila tipična, harmonična in bogata na okus. Prav tako lepa
vzorca sta bila chardonnay in rumeni muškat. Ocenjevanje smo
nadaljevali z modro frankinjo. Vzorcev je bilo več, glede na
prejšnja leta. Ta sorta je bila v povprečju zastopana z lepimi vzorci. Nekaj vzorcev je dobilo vrhunsko
oceno, saj so bila vina polna, bogata in zelo lepo uglajena.
Ocenjevanje smo zaključili s peninami, pri katerih me je en vzorec posebno navdušil z izrazito lepim
vonjem, bogatim okusom, veliko svežino ter z zelo obstoječimi mehurčki. Veseli me, da so bila vina zelo
lepa in posledično tudi izločitev ni bilo veliko. V glavnem pa so pri napakah prevladovali boekserji in
oksidacija.
Zahvaljujem se za zaupanje in lepo organizirano in izpeljano degustacijo. Vinogradnicam in vinogradnikom pa čestitam za prejeta odličja.

Matjaž Črpič (član komisije B)
Na društvenem ocenjevanju vin društva vinogradnikov Dolina Jesenice sem sodeloval v komisij, ki je ocenila naslednje vzorce
vin: dolenjsko belo, belo zvrst, modro frankinjo, laški rizling,
chardonnay, traminec, rumeni muškat in peneče vino.
Samo pri nekaterih belih vinih me je zmotila visoka kislina, ki
ruši harmonijo, drugače pa so bila vsa bela vina na splošno zelo
harmonična in polna, z izjemo nekaj izločitev zaradi najpogostejših kletarskih napak. Pri najbolj zastopanem »dolenjskem
belem« smo imeli kar 14 Velikih Zlatih Medalj. Odlično.
Podobna kakovost se je pokazala tudi pri modrih frankinjah, ki so bile zelo uglajene in polne na vonju in
okusu ne glede na to, da je modra frankinja vino, ki za svoj razvoj potrebujejo še nekaj časa.
Sortna bela vina povprečna, z nekaj izjemami boljših vzorcev laškega rizlinga, chardonnaya, rumenega
muškata in traminca, ki so izstopali.
Za piko na i so bile na koncu ocenjene še štiri penine, ki so nas vse po vrsti zelo navdušile.
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Hvala društvu za odlično organizacijo ocenjevanja vin in povabilo. Vsi društveni degustatorji smo se
dobili že en mesec prej na poizkusnem ocenjevanju.
Vsem vinogradnikom želim veliko uspeha pri delu v vinogradu, spopadanju z naravnimi katastrofami
(pozeba, suša, toča), čim manj stresno trgatev, pozorno kletarjenje in odličen letnik 2020.
Mnenje o ocenjevanju vin je bilo napisano globoko v času »Korona krize«, ki bo pustila še kako velik
negativen pečat na vinogradništvo, kletarstvo in posledično na prodajo vina. Tudi tu bomo morali stopiti
skupaj in iskati rešitve na nivoju društva, zveze društev vinogradnikov Dolenjske in širše na nivoju države. Pa naj to ostane tema za drugič. Ostanimo zdravi in Na zdravje.
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Rezultati ocenjevanja
Cviček
ime in priimek

naslov

št. točk odličje

ime in priimek

naslov

št. točk odličje

Vogrin Branko

Velika Dolina

16,27 VZM

Grad Bojan

15,93

SM

Barkovič Stanislav

Brezje

16,23 VZM

Golobič Franc

15,90

SM

Kos Rudi

Rajec

16,20 VZM

Šepetavc Dejan

Laze
Slovenska
vas
Dobova

15,90

SM

Barkovič Stanislav

Brezje

C2

16,20 VZM

Budič Jože

Podgračeno

15,07

PP

Semenič Ljubo

Koritno

20

16,20 VZM

Zofič Franc

Cirnik

16,20 VZM

Vogrin Renata

Velika Dolina

16,20 VZM

Deržič Franc

Laze

16,20 VZM

Petrič Martin

Mala Dolina

16,17

ZM

16,13

SM

Brce Stanko

Ribnica

16,17

ZM

Bogovčič Anton

Laze

16,17

ZM

Bajs Božidar

Brezje

16,17

ZM

Zevnik Ivan

Laze

16,17

ZM

Črpič Marjan

Nova vas

1

16,13

ZM

Črpič Marjan

2

16,13

ZM

16,13

ZM

Lazanski Boštjan

Nova vas
Jesenice na
Dolenjskem
Laze

16,13

ZM

Zofič Roman

Cirnik

16,13

ZM

Kuhar Gregor

Ponikve

16,13

ZM

Črpič Matjaž

Gaj

16,13

ZM

Kvartuh Martin

Koritno

16,10

ZM

Semenič Ljubo

Koritno

19

16,10

ZM

Laktič Miroslav Danica Brežice

C2

16,10

ZM

Lazanski Boštjan

Laze

C1

16,10

ZM

Bogovčič Aleš

Velika Dolina

16,10

ZM

Barkovič Jože

Brezje

16,07

ZM

Kvartuh Mihael

Koritno

16,07

ZM

Barkovič Stanislav

Brezje

18,20 VZM

DV Dolina Jesenice

Velika Dolina

16,07

ZM

Bajs Andrej

Ponikve

18,10 VZM

Družina Bizjak

Cirnik
Sela pri
Dobovi
Dvorce

16,03

SM

Lazanski Boštjan

Laze

18,10 VZM

16,03

SM

Krmpotič Milan

Loče

18,03 VZM

16,03

SM

Valek Milan

Koritno

17,93

ZM

16,03

SM

Čudič Sandi

17,90

ZM

16,00

SM

Golobič Franc

17,83

ZM

16,00

SM

Kuhar Gregor

Brezje
Slovenska
vas
Ponikve

17,83

ZM

15,97

SM

Brce Stanko

Ribnica

17,67

ZM

Strniša Franc

Vogrin Drago
Vogrin Boštjan

Laktič Miroslav Danica Brežice
Jesenice na
Frigelj Darko
Dolenjskem
Franko Janez
Podgračeno

C1

4

C2

3

C9

C1

Žametna črnina
Semenič Ljubo

Koritno

Dolenjsko rdeče
Semenič Ljubo

Koritno

16,67

ZM

Zobarič Štefan

Nova vas

16,53

SM

Povh Darko

Obrežje

16,47

SM

Črpič Marjan

Nova vas

16,33

PP

Jazbec Matej

Koritno
Slovenska
vas
Cirnik

16,20

PP

16,13

PP

15,93

PP

16,63

PP

Golobič Franc
Šumlaj Sandi

1

Modri pinot
Markl Mitja

Velika Dolina

Modra frankinja 2019

2

Komočar Jože

Sobenja vas

Čudič Primož

Brezje

1

15,93

SM

Družina Bizjak

Cirnik

17,57

ZM

Družina Bizjak

Cirnik

C7

15,93

SM

Hostnik Martin

Gaj

17,53

ZM

Rostohar Anton

Ponikve

15,93

SM

Zofič Franc

Cirnik

17,50

SM

Povh Branko

Obrežje

15,93

SM

Strajnar Igor

Loka

16,83

PP
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Dolenjsko belo - bela zvrst

ime in priimek

naslov

št. točk medalja

ime in priimek

naslov

št. točk medalja

Črpič Matjaž

Gaj

18,03 VZM

Črpič Matjaž

Gaj

17,17 VZM

Zevnik Ivan

Laze

17,00 VZM

Šumlaj Sandi

Cirnik

16,67

ZM

Družina Bizjak

Cirnik

15,97

PP

Valek Milan

Koritno

17,43

SM

Družina Bizjak

Cirnik

17,30

SM

Bukovinski Dušan

Koritno

17,00

PP

Škofljanc Miroslav

Koritno

16,93

PP

Prah Mihael

Koritno

16,87

PP

Blažinč Peter

Dobova

16,87

PP

Koritno

17,40

SM

Brežice

Pol suhi 17,60

ZM

17,47

SM

Modra frankinja 2017
Barkovič Stanislav

18,10 VZM

Brezje

Modra frankinja barique 2017
Budič Jože

18,13 VZM

Podgračeno

Rose
Škofljanc Miroslav

Koritno

16,77

Laški rizling

PP

Rumeni muškat

Dolenjsko belo

Škofljanc Daniel
Sečen Ivan

Brežice

17,10 VZM

Kvartuh Mihael

Koritno

17,03 VZM

Semenič Ljubo
Frigelj Ivan

Koritno
Jesenice na
Dolenjskem
Veliki Obrež

Povh Darko

Obrežje

16,90 VZM

Katič Srečko

Dobova

16,90 VZM

Drmaž David

Nova vas

16,90 VZM

Semenič Ljubo

Koritno

16,87 VZM

Bajs Črtomir

Brezje

Budič Jože
Zofič Roman

Podgračeno
Slovenska
vas
Cirnik

16,77 VZM

Črpič Marjan

Nova vas

16,77 VZM

Kuhar Grego

16,73

ZM

16,67

ZM

Zorič Marko

Ponikve
Sela pri
Dobovi
Nova vas

16,63

ZM

Franko Matej

Podgračeno

16,57

SM

Povh Branko

Obrežje

16,53

SM

Prosenik Jožef

Dobova

16,53

SM

Fakin Stanko

Velika Dolina

16,50

SM

Barkovič Stanislav

Brezje

16,50

SM

Lazanski Boštjan

Laze

16,33

PP

Frigelj Darko

Golobič Franc

Vogrin Drago

1

17,03 VZM
17,00 VZM
16,97 VZM

5

Traminec
Sečen Ivan

Chardonnay
Družina Bizjak

Cirnik

16,83 VZM
16,80 VZM
16,77 VZM

Penina - rose
Bizjak Slavko

Jesenice na
Dolenjskem

18,30 VZM

Penina - bela
Kos Rudi –
penina Črni Kos
Valek Milan –
penina Marija
Levec Suzana

Rajec

18,27 VZM

Koritno

18,27 VZM

Dobova

18,07 VZM

36
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Bilten 2020

EPILOG
Za uspešno delovanje društva je potrebno marsikaj postoriti, si vzeti čas, ko nam mogoče to najmanj
ustreza, se odreči marsičemu, … vendar nas druženje, uspešno izvedeni projekti, zadovoljstvo članov
ter ostalih veseli in zato to radi počnemo. Delamo napake in se iz njih učimo. Naš primarni cilj je sodelovanje, povezovanje vinogradnikov in pomoč pri promociji cvička, dolenjskega posebneža, kot ga radi
imenujemo.
Vsa dogajanja v društvu, napotke pri delu v vinogradu in kleti, o boleznih trte in še veliko zanimivega redno objavljamo na naši prenovljeni spletni strani z naslovom: https://dv-dolina-jesenice.si/.
Vabljeni k ogledu!
Naj se na koncu zahvalimo članom društva za sodelovanje in aktivno delovanje v društvu. V društvu
počasi, a vztrajno narašča število članov, ki je doseglo že številko 160. Veseli smo, da je med nami tudi
veliko mladih članov, za kar štejejo stari do 30 let. Še naprej si bomo prizadevali za pomladitev društva
in mladim dali možnost za krepitev idej in zamisli. Da so naši mladi člani zanesljivi, so dokazali s samostojnim sodelovanjem pri projektu Slovo mladega vina v Brežicah letos, v času našega občnega zbora.
Iskrena hvala vsem donatorjem, ki nam s svojimi prispevki pomagate pri uresničitvi naših zastavljenih
ciljev. Program društva bi bil, zgolj z letno članarino in prostovoljnim delom članov, veliko skromnejši.
Zelo dobro sodelujemo tudi z obema krajevnima skupnostima, Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem,
ki nam pomagata z donatorskimi sredstvi kot tudi prostori za naše seje, srečanja in razne prireditve, za
kar smo zelo hvaležni.
Hvala Slavčkom, ki nas s pesmijo spremljate na vsaki naši prireditvi ter najmlajšim članom društva Mateju Franku ter Marku in Blažu Vogrinu, ki nas velikokrat razveseljujete z zvoki harmonik.
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37

Donatorji
Kovinska Galenterija – izdelava zobnikov - Darko Novosel, s.p.
TRIMČEK Okrepčevalnica Blanca – Vesna Mirt, s.p.
KOVINOCROM, d.o.o
ITALKO, d.o.o.
FILTEC, d.o.o.
GEODETSKI BIRO d.o.o., Stanislav BARKOVIČ
MARSI GROUP, d.o.o
Poslovne storitve - Diana Palovšnik, s.p.
ARtisk Dobova, Aleksander Rožman, s.p.
Posredništvo in prodaja - David Kržan, s.p.
GOLF PRO – Bogdan Palovšnik, s.p.
Žganjekuha Golobič - Slovenska vas
Gostinstvo Strniša, d.o.o.
Gozdarske storitve - Izidor Požgaj, s.p.
TABO STIK – Aleš Bogovčič, s.p.
DOZA - Rok Redenšek, s.p.

Vsem donatorjem, ki so nam tudi letos priskočili na pomoč, iskrena hvala!

Društveni bilten je namenjen članom Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice za interno uporabo.
Izdalo: Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice, junij 2020
Ureditev bilten: Darja Šumlaj
Fotografije: Andrej Kvartuh
Naklada: 180 izvodov
Grafično oblikovanje in tisk: ARtisk Dobova

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

