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Trgatev 2020
Spoštovane članice in člani zveze VINIS. Obračam se na vse vas s svojim dopisom, kateremu
sem dal naslov: »Trgatev 2020«.
Seveda je naslov simboličen, saj želim v tem dopisu strniti dogodke, ki so zelo vplivali in še
vplivajo na delo zveze VINIS v tem težkem in čudnem letu 2020, zaznamovanim s koronsko
krizo Covid19, ki je zelo ohromila delovanje naše zveze, preprečil izvajanje našega delovnega
programa in nam tudi preprečila izvedbo že utečenih in tudi novih aktivnosti naše zveze.
Na začetku leta je dejavnost zveze VINIS potekala zelo perspektivno, saj smo na obiskih pri
najvišjih predstavnikih slovenske kmetijske politike dobili potrditev pravilne usmeritve dela
naše zveze in obljubo podpore našim prizadevanjem pri iskanju poti izboljšanja in možnosti
razvoja vinogradništva v slovenskem prostoru. Oživili smo tudi delo medresorske delovne
skupine za ohranitev malih vinogradov in pred samim volilnim občnim zborom, ki je bil
predviden 12.3.2020 v Šmarju pri Jelšah, je vse potekalo ustaljeno in po naših sprejetih planih.
S pojavom virusa Covid 19 in spremljajočo svetovno pandemijo, pa se je naše delo dobesedno
ustavilo, saj smo morali drugo za drugo odpovedovati že organizirane dejavnosti, kot so
meddruštveno ocenjevanje vin, VINIS – ov dan, sodelovanje na raznih sejmih in prireditvah
itd…
Kljub vsemu nam je v juniju uspelo izpeljati volilni občni zbor zveze in izvoliti vodstvene organe
zveze VINIS. Seveda je delo novoizvoljenih članov U.O., N.O. okrnjeno, saj smo se uspeli po
volitvah zbrati le dvakrat in še sklepe teh sej nismo uspeli realizirati, ker so nas ob vseh naših
načrtovanih aktivnostih spremljali proti krizni ukrepi, ki so preprečevali izvedbo že sprejetih
sklepov U.O. VINIS – a.
Kljub vsemu pa smo se aktivno in včasih tudi kritično odzivali na oblikovanje in sprejemanje
proti kriznih ukrepov naše vlade in kmetijskega ministrstva, saj so se nam zdeli nekateri ukrepi
nesorazmerni in v praksi neučinkoviti. V zvezi VINIS nismo odobravali t.i. »zelene trgatve«, na
odločitev o krizni destilaciji vina in kriznemu skladiščenju, pa smo na vlado in ministrstvo za
kmetijstvo vložili peticijo, saj so ti ukrepi, s pogojem vstopne količine vina 30.000 litrov,
popolnoma zaobšli manjše in srednje velike vinogradnike in so v resnici bili namenjeni za
reševanje zalog vina v sistemih velikih vinskih kleti.
V sami peticiji smo tudi podali nekaj konkretnih predlogov za izboljšanje stanja v našem
vinogradništvu in vinarstvu. Predvsem smo poudarili pomen oživitve in promocije vinsko

turističnih cest, ob katerih bi skupaj s kulinariko, kulturno – folklornimi prireditvami in naravno
lepoto, lahko na domačih dvoriščih in po poštenih cenah prodajali naše vino.
V odgovoru na našo peticijo so se z našimi predlogi strinjali tudi predstavniki vladnih služb in
obljubili svojo pomoč pri naših aktivnostih.
Sodelovali smo tudi s strokovnimi službami kmetijske fakultete Maribor in strojne fakultete
Ljubljana, ter podjetjem PeK z Vrhnike, ki razvija in že izdeluje robotski vinogradniški traktor, za
katerega menim, da bo prava revolucija pri modernem obdelovanju naših vinogradov. Za
datum 25.10.2020 smo že imeli dogovorjeno demonstracijo novega stroja v našem vinogradu,
a so nam zadnje, zaostrene zdravstvene razmere znova preprečile izvedbo prikaza in
spoznavanje te atraktivne novosti. Seveda bomo prikaz stroja in njegovih delovnih sposobnosti
organizirali takoj ko nam bodo to omogočale razmere.
Sedaj je tudi čas, da spregovorim o sami trgatvi grozdja letnika 2020. Splošna ocena je, da se
nam obeta dober letnik, sama količina letnika pa se v vinorodnih pokrajinah zelo razlikuje. Od
bogate letine na Primorskem, bolj skromne na Dolenjskem, ki jo je prizadela pomladanska
pozeba, do povprečnih količin grozdja na Štajerskem, kjer pa so tudi opazne velike razlike med
področji, kjer je klestila toča in tistimi rajoni, katerih se je ta ujma letos izognila.
Se pa ob novem pojavu Covida 19, ki se prav v tem času nevarno širi, in ob spremljajočih
ukrepih, ki neizbežno sledijo tej nesreči, marsikateri vinogradnik in vinar, ki ima v kleti še
neprodane zaloge vina, resno sprašuje: »Kako naprej?«
Sam sem prepričan, da nam na to vprašanje v tem trenutku ne zna nihče dati pravega
odgovora. Popolnoma pa mi je jasno, da bomo za naš obstoj potrebovali izdatno pomoč
države.
In zato je potrebno, da stopimo vinogradniki združeni v zvezi VINIS in v slehernem društvu
vinogradnikov, še bolj trdno skupaj, saj si bomo lahko le s skupnim nastopom izborili boljše
pogoje za naš obstoj v teh težkih in negotovih časih!
Spoštovani, čeprav se letos najbrž ne bomo mogli družiti ob našem Martinovem prazniku, pa
mi dovolite, da v duhu s slehernim izmed vas nazdravim in vam ob tem resnično zaželim
dobrega zdravja in upanje v boljše čase!
Zveza VINIS Slovenije
Predsednik
Alojz Toplišek l.r.
P.s.: Ker glede na razmere ne moremo realizirati naših programov, tudi ne moremo računati na
sredstva državne podpore za naše delovanje. Zato prosim vsa društva zveze, ki še niste uspeli
poravnati vaših članarin, da to storite čimprej. Hvala za razumevanje.
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