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Vinogradnice, vinogradniki
ter vsi ljubitelji dobre kapljice iz naših vinogradov!
Leto, ki je za nami, nam je prineslo veliko prilagajanja, odrekanja in predvsem prepovedi druženja, kar tudi sami najbolj
pogrešamo, tako v Društvu vinogradnikov Dolina – Jesenice
kakor tudi v zasebnem življenju. Prepričan sem, da nam je
obdobje Corona virusa počasi uspelo zajeziti in je pred nami
zopet svetla prihodnost na vseh področjih.
V društvu zaradi omejitev nismo izpeljati aktivnosti, ki smo jih
si zadali v načrtu dela, sem pa prepričan, da jih v prihodnosti
bomo. Pogrešamo druženja tako v obeh KS kot tudi udeležbo
na prireditvah: Brežice moje mesto, Cvičkariji, Štrudlijadi,
pohodih, izletih in še bi lahko našteval. Potrudili se bomo, da
bomo ob prvi sprostitvi in možnosti druženja z večjim številom
oseb tudi to organizirali.
Letos naše društvo praznuje 25. let delovanja. Društvo šteje 160 članov. V tem obdobju je društvo naredilo zelo velik napredek na področju izobraževanja vinogradnikov, tako na področju varstva vinske trte
kot tudi na področju pridelave vin. To dokazujemo z udeležbo na različnih ocenjevanjih vin širom po
Sloveniji, kjer naši vinogradniki dosegajo zelo visoke ocene. Trudili se bomo, da bomo tudi v prihodnje
podpirali vse vinogradnike in vinogradnice pri njihovem delu, izobraževanju in promociji vin. V imenu
upravnega odbora vam iskreno čestitam ob 25. letnici delovanja društva.
Zelo smo bili veseli, ko smo prejeli sporočilo, da je bil za županovo vino 2020 izbran cviček našega člana
DV Doline - Jesenice g. Ljuba Semeniča. Naši člani so prav tako sodelovali na ocenjevanju v sklopu 48.
tedna cvička ter na ocenjevanju vin Slovenija v Gornji Radgoni 2020, kjer so prijeli zelo lepe ocene.
Letos smo organizirali društveno ocenjevanje, ki je potekalo malo drugače, in sicer na dveh lokacijah:
v prostorih KS Jesenice in Slavčkovih prostorih na Veliki Dolini. Komisija, katere predsednica je bila ga.
Milena Rožman, je na Jesenicah ocenjevala bela vina, penine in modro frankinjo, na Veliki Dolini pa je
bil predsednik komisije g. Andrej Bajuk, ki je ocenjevala cviček ter ostala rdeča vina. V ocenjevanje
smo prijeli 132 vzorcev vin. V nadaljevanju si lahko ogledate rezultate ocenjevanja, katera povedo, da
naši vinogradniki pridelujejo res kakovostna vina tudi v času, ko pogoji pridelave niso bili naklonjeni
vinogradnikom.
Vsem vinogradnikom iskreno čestitam za dosežene rezultate, tako na društvenem ocenjevanju, kot ocenjevanjih širše po Sloveniji ter naj nam bodo vzpodbuda za naprej, da bodo naši hribčki še vedno obdani
z vinsko trto.
Predsednik društva
Martin Kvartuh
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VINO JE SOK ZEMLJE IN SONCA
(Ljudska modrost)

Spoštovani člani Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice,
pridelovalci in ljubitelji žlahtne kapljice, dragi krajani!
Zamenjali so se štirje letni časi in ponovno se oziramo v drugačno leto 2020, ki je bilo še posebej polno
izzivov ter iščemo nove vzpodbude in ideje za leto naprej. Vedno smo v Krajevni skupnosti Velika Dolina
veseli povabila, da napišemo kakšno misel v vaš bilten.
V biltenu z upravičenim ponosom pripovedujete in pričate o rezultatih dela društva, njegovih članov in
vseh dosežkih v letu 2020. Želja po novem znanju, skrb za kakovost, odprtost in dobra organiziranost
dajejo rezultat. Kot društvo puščate svojo prepoznavnost v širšem okolju.
Za letošnji uvod smo izbrali ljudsko modrost, da je »Vino sok zemlje in sonca«. V letu 2020 sonca in zemlje ni primanjkovalo. Nasprotno pa je zaradi epidemije močno primanjkovalo druženja ter prireditev in
vse to je in bo v vinu tega letnika zapisano. Rezultati vašega dela so zapisani v odličnih ocenah za vaša
vina.
V imenu Krajevne skupnosti Velika Dolina in v svojem imenu želim vsem v društvu uspešno delo in
žlahtno kapljico v letu 2021, veliko medalj in priznanj, veliko prijetnega skupnega časa in še naprej
dobrega sodelovanja.
Svet KS Velika Dolina
Predsednik Fredi Žibert

»Čuvajmo naš modro-zeleni planet. To je naša zibelka, tu je naš dom.
Z globokim spoštovanjem stopajmo po njenem površju in naj naši koraki ostanejo neopazni.
Bodimo hvaležni za njene neprecenljive darove in njeno neskončno dobroto vračajmo z ljubeznivim ter
harmoničnim sobivanjem z vsemi njenimi prebivalci«
Timea Varga

Spoštovane članice in člani Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice
Letni bilten društva je vedno priložnost, da se ozremo v leto, od katerega smo se poslovili in pogledamo
naprej, novim letinam naproti. V preteklem letu smo se soočali z novimi globalnimi izzivi. Vsakemu od
nas se je porajalo vprašanje, kaj vse je pomembno za naš obstoj, obstoj nas kot posameznikov, obstoj
družin in obstoj planeta. Ozavestili smo, da je vse bolj pomemben odnos do narave in do našega modro-zelenega planeta, ker je tu naš dom in naša zibelka. Pomembno je tudi kaj znamo in zmoremo sami
pridelati.
Vsako leto prinese nove izzive, tako je bilo tudi v letu 2020 in 2021. Vinogradništvo je zahtevna panoga,
ampak z ljubeznijo do trte in vinograda, bomo še naprej skupaj vztrajali na poti ohranitve narave, kraja
in svojih vinogradov. Pravijo, da je v vinu največ ujetega sonca in da ljudje, ki pridelujejo vino, ulovijo
sonce s svojimi pridnimi rokami. Rezultati letošnjega ocenjevanja govorijo, da ste člani društva ujeli
sonce in odlične rezultate.
Vsem skupaj želimo veliko uspeha pri delu v vinogradu in v društvu ter uspešno letino 2021.
Aleš Burja
Predsednik KS Jesenice na Dol.
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Pomoč pri premagovanju pandemije Covid-19
April, 2020
V mesecu marcu 2020 se je naše življenje bistveno spremenilo, lahko bi tudi rekli ustavilo, čeprav
so dnevi neutrudno tekli naprej. Delovanje društva v letu 2020 in 2021 so zaznamovali covid ukrepi,
ki smo jih »hočeš – nočeš« morali spoštovati zaradi našega zdravja. Prepovedano je bilo druženje,
kot smo ga poznali in ga živeli do tedaj. Društvo pomeni druženje in to nam je bilo, brez opozorila
in čez noč, odvzeto.
Slednje je pomenilo, da so številni načrtovani projekti, katerih izvedbo smo, dne 31. 1. 2020, sprejeli na zboru članov DV Dolina – Jesenice v Gaju, splavali po vodi. Kljub vsemu naše delovanje ni
zamrlo, odzvali smo se vsakemu klicu, izvedli projekte, ki so nam bili dovoljeni izvesti.
V začetku aprila 2020 sta Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina vsa društva v
našem kraju pozvala k sodelovanju pri solidarnostnem projektu »Zaščitna maska za vsako družino«.
V covid obdobju je bil to naš prvi projekt, v tistem trenutku tudi najpomembnejši. Brez pomisleka
smo stopili v akcijo, poklicali člane in članice društva ter jih poprosili za pomoč – prostovoljno delo,
kot ga vseskozi poznamo in opravljamo v društvu. Tokrat zgolj obarvano v drugo barvo, barvo solidarnosti do sokrajanov.
Odziv naših članic, žena članov in podpornih članic, ki znajo ravnati s šiviljskim strojem, je bil pozitiven. Tako so s strani DV Dolina – Jesenice pri šivanju zaščitnih mask sodelovale: s Koritnega Jožica
Kvartuh, Helena Fučko in Valerija Novoselič, z Laz Jožica Vogrin in Zdenka Zevnik, s Cirnika Tončka Zofič, z Jesenic Jožica Vogrin in z Rajca Štefka Lončarič ter skupno sešile okrog 200 zaščitnih
mask, ki so jih razdelili med krajani obeh krajevnih skupnostih.
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Pogostitev ob srečanju krajnskih zborov na Veliki Dolini
Petek, 19. 6. 2020
Vajeni neprestanih dejavnostih v društvu smo bili
v času koronavirusa kar malo neučakani, zato smo
bili po dolgem času društvenega nedela, predvsem
pa brez druženja, še kako veseli povabila domačih
Slavčkov za sodelovanje ob srečanju krajnskih zborov na Veliki Dolini. Ena, dva smo bili pripravljeni
in stojnica je bila postavljena na igrišču pri krajevnem uradu na Veliki Dolini, kjer se je odvijalo
srečanje.
Po dolgem času je bilo v naših krajih slišati zborovsko petje ali kot so se pesniško izrazili Slavčki v
posavskem Obzorniku: »Po dolgih mesecih molčanja je zopet zadonela pesem v naših krajih.«
Delo Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice in
KUD Slavček je zelo prepleteno. Precej Slavčkov je
tudi članov našega društva, imamo skupne interese
in skupno željo živeti z domačim krajem. Slavčkova
pesem nas spremlja na vseh društvenih dogodkih.
Veseli, da jim tokrat lahko vinogradniki priskočimo na pomoč, smo poskrbeli z obloženo stojnico
domačih dobrot in izbranih vin naših vinarjev. Marsikdo od udeležencev in gostov srečanja ni bil pripravljen na takšno krajnsko gostoljubje, ki ga je bil
deležen, kar so nam tudi iskreno povedali.
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Predavanje o varstvu vinske trte
Ponedeljek, 22. 6. 2020
V sodelovanju s podjetjem Bayer smo, ob upoštevanju vseh zaščitnih pogojev, v dvorani Prosvetnega
doma na Veliki Dolini organizirali zanimivo predavanje o varstvu vinske trte, ki se ga je udeležilo kar
precej naših članov. Predaval je strokovni svetovalec iz podjetja Bayer Gal Motore.
Besedilo iz Bayerjeve zloženke:
LISTNA GNOJILA
Rastline za rast in razvoj potrebujejo različna
hranila. Makrohranila in mikrohranila so ključni
mineralni elementi, potrebni za optimalno rast
in enega z drugim praviloma ne moremo nadomestiti. Če dostopnost hranil v tleh zaradi različnih dejavnikov ni ustrezna, pride do pomanjkanja hranil v rastlini, ki se kaže v razbarvanju
listov, deformacij, odmrtju posameznih tkiv itd.,
posledično pa motnje v cvetenju, dozorevanju,
slabši rasti in slabši kakovosti pridelkov.
Rastline vsrkavajo hranila skozi korenine, lahko
pa tudi preko listih rež skozi liste - foliarno gnojenje.
Stimulacija preko listov in plodov (foliarno
gnojenje) spodbudi absorpcijo hranil tudi skozi korenine, kar poveča rast in posledično tudi
ves pridelek.
Prednosti foliarnega gnojenja:
• hranila se hitro absorbirajo v rastlino in takoj
učinkujejo (hitrejše in učinkovitejše delovanje), možna je tudi sočasna uporaba s FFS.
• Uporaba foliarnih gnojil je dopolnilo prehrani
preko tal in omogoča hitro korekcijo pomanjkanja hranil.
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PLEVELI
Zmanjšana obdelava in zatravljenje tal pripomoreta k sicer nižji količini, vendar k veliko večji kakovosti
pridelanega grozdja. V tleh se tako poveča količina organske snovi in aktivnost mikroorganizmov, ki organsko
snov mineralizirajo. So pa nekateri pleveli tudi gostiteljske rastline za bolezni vinske trte (slak, srbot ... ),
zato je pomembno uničevanje plevelov vrsti v ozkem pasu pod trtami.
BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI
Peronospora vinske trte je najpogostejša bolezen v slovenskih vinogradih. Pri razvoju peronospore je pomembno pravilo treh desetk: 10 °C - 10 cm - 10 mm. To pomeni, da se kadarkoli v sezoni, ko so poganjki dolgi vsaj 10 cm in v zadnjih 24-48 urah pade najmanj 10
mm dežja ter je temperatura vsaj 10 °C, v vinogradu zgodi primarna okužba s peronosporo
vinske trte. Peronospora lahko kaj kmalu uniči od tretjine do skoraj vsega pridelka. Povzroča težave tudi pri vinifikaciji. Okuženo grozdje slabše dozoreva, zato je v jagodi več kislin,
manj sladkorja, tanini pa so bolj izraziti.
Oidij je druga najpogostejša bolezen vinske trte v Sloveniji. Za razvoj bolezni je bolj pomembno trosišče, ki prezimi v očeh. Za razliko od drugih bolezni vinske trte, oidij ne potrebuje omočenosti za začetek okužb. Prve okužbe se lahko pojavijo že takoj ob začetku odpiranja očes, okužbe pa se vrstijo skozi vse leto. Najnevarnejše so okužbe ob koncu cvetenja
in v času debeljenja jagod. Če v tem času ne izvajamo pravilnega preventivnega varstva
pred boleznijo, lahko oidij povzroči trajno škodo.
Črna pegavost povzroča več škode na manj bujnih sortah. Pojavlja se sicer tudi na bolj
bujnih sortah, vendar te lažje prenesejo intenzivno izrezovanje okuženega lesa. Gliva lahko
napada vinsko trto skozi vso rastno dobo, vendar so okužbe čez poletje ali zgodaj jeseni
redke. Najnevarnejše obdobje je čas začetka razvoja poganjkov. Do okužbe pride na mestu,
kjer poganjki izraščajo iz šparona. Črna pegavost ni bolezen, ki bi se pojavila v enem letu,
temveč se polagoma stopnjuje iz leta v leto. Tako postopoma dobimo oslabljene trse brez
pravega rodnega lesa.
Siva grozdna plesen ali botritis lahko na da vinsko trto skozi vse leto. Aktivna je pri temperaturah med 3 C °-30 °C. Njeni trosi so prisotni v zraku, v vinogradu, v nasadih, v skladiščih
in drugih prostorih. Okužuje lahko vse zelene dele vinske trte, vendar pri nas najpogosteje
povzroča škodo na kabrnkih in grozdih. Okuženi kabrnki zelo hitro (čez noč) porjavijo, počrnijo in se posušijo, še preden se razvije sivkasta prevleka. Grozdje okužuje skozi rane,
nastale zaradi škodljivcev, bolezni ali vremenskih neprilik.
Pršice so izredno male živali, ki jih lahko opazimo zgolj s pomočjo povečevalnega stekla.
Zelo hitro pa jih odkrijemo po simptomih, ki se kažejo na napadenih trsih. Pršica trsne
kodravosti povzroča škodo predvsem v fazi odganjanja očes pa do dolžine 30 cm. V podobnem času trto napada tudi rdeča sadna pršica. Napada mlade lističe in jih izsesava v okolici
žil. Pršica šiškarica povzroča škodo pozneje in le ob prerazmnožitvi in v kolikor preide tudi
na kabrnke.
Pomembna škodljivca vinske trte sta pasasti in križasti grozdni sukač.
Obe vrsti prezimita v obliki bube, pod skorjo trsov ali na podpornih stebrih. Prvi rod metuljčkov začne izletati konec aprila ali v prvem tednu maja. Po oploditvi samice prve generacije
odlagajo jajčeca na cvetne peclje, kapice in plodnice, samice druge generacije pa na peclje
ali na površino jagod. Let prve generacije se konča v sredini junija. V začetku julija se začne
le, metuljčkov druge generacije, ki letajo do polovice avgusta.
Škržatki povzročajo neposredno škodo s sesanjem mladih listov in poganjkov, saj s tem zaustavljajo rast rastline. Posredno škodo pa povzročajo z izločanje medene rose na zelene
dele vinske trte, na katere se naselijo sneti, ki zmanjšujejo asimilacijo rastline. V zadnjih
letih večji preplah povzroča ameriški škržat, ki sicer ne povzroča direktne škode, vendar je
zelo nevaren prenašalec fitoplazme zlate trsne rumenice.
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Podelitev priznanj in diplom društvenega ocenjevanja vin
Petek, 26. 6. 2020
»Prijatlji! obrodile so trte vince nam sladkó, ki
nam oživlja žile, srcé razjásni in oko, ki utopi vse
skrbi, v potrtih prsih up budi!« je zapisal naš največji poet France Prešeren in s tem nakazal pomembnost vinske trte in njene žlahtne kapljice.
Njunega pomena se zavedamo tudi v društvu, zato
posebno pozornost posvečamo vinarjem, ki pridelajo to žlahtno kapljico in zanjo dosegajo visoke
ocene. Zato smo veseli, da nam je kljub slabim
koronskim napovedim, le uspelo izpeljati program
ob podelitvi priznanj in diplom društvenega ocenjevanja vin, ki je bilo kot običajno na terasi pri
Svetniku v Gaju. Prireditvi sta se pridružila tudi
predsednik ZDVD g. Miran Jurak, ki redno spremlja
naše delo in dejavnosti ter uspehe naših članov na
raznih ocenjevanjih in se vedno prijazno odzove
na naše povabilo ter podžupan Občine Brežice g.
Jure Pezdirc, ki mu delo naših članov in vinogradnikov prav tako ni tuje. Da znajo naši vinogradniki
pridelati odlična vina vedo tudi v Občinski stavbi,
o čemer priča županovo vino v letih 2016, 2017,
2018 in 2020, ki je prišlo iz vrst naših članov.
Na prireditvi smo v uradnem delu, ki so ga s pesmijo ponovno popestrili domači Slavčki, vinogradnike za celoletni trud v vinogradu in kleti ter pridelano rujno kapljico nadgradili s pisnimi priznanji in medaljami. Najboljši cviček v letu 2020 je pridelal
Branko Vogrin, z oceno 16,27 ter prejel veliko zlato medaljo. Kot je v društvu v navadi, je prejel tudi
krono kralja društvenega cvička za leto 2020, ki mu jo je predal Stanislav Barkovič, kralj iz leta 2019. Poleg
cvička najbolj zastopano vino na ocenjevanju je dolenjsko belo vino, najboljšega v letu 2020 pa je pridelal
Ivan Sečen z oceno 17,10 in prejel veliko zlato medaljo.
Izpustili nismo niti družabnega dela prireditve, na katerem sta na oder stopila brata Matija in Tomaž Vugrin, ki sta zaigrala, zapela in bila odgovorna za veselo in sproščeno vzdušje družbe. Ob odlični kapljici,
najboljšem cvičku Branka Vogrina in najboljšem dolenjskem belem vinu Ivana Sečna ter okusni hrani, za
katero sta poskrbela naša člana Andrejka in Jože Zobarič, smo bili veseli težko pričakovanega druženja,
čeprav smo morali upoštevati vse zaščitne ukrepe.
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Podelitev priznanja ZDVD
Petek, 29. 6. 2020
ZDVD je v mesecu januarju
2020 objavila razpis za podelitev priznanj Zveze društev
vinogradnikov Dolenjske v letu
2020, ki se podeljuje društvom
in posameznikom, članicam in
članom vinogradniških društev
v ZDVD za najmanj osemletno
delovanje na področju vinogradništva in vinarstva.
Na podlagi prijave nekaj najbolj
aktivnih članov našega društva,
ki jih je predlagal upravni odbor DV Dolina - Jesenice, je
ZDVD prepoznala uspešno delovanje Mihaela Kvartuha s Koritnega in mu podelila zasluženo priznanje.
Dolgoletno aktivno delovanje Mihaela Kvartuha v DV Dolina - Jesenice in ZDVD smo v prijavi utemeljili
z naslednjimi besedami:
»Mihael Kvartuh je eden izmed ustanovnih članov Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice in prvi blagajnik društva, ki je bilo ustanovljeno 19. 3. 1996. Na zboru članov v letu 2000 je bil izvoljen za predsednika društva ter to nalogo opravljal dva mandata. V prvem letu njegovega mandata je društvo uredilo
društveni laboratorij, v katerem je prvi začel delati Mihael. Laboratorij je bila velika pridobitev društva,
v katerem je opravljal meritve
alkohola, žvepla in kisline. V
tem času so zaznali velik napredek pri kakovosti vina, kar je
bila vsekakor tudi zasluga njegovega dela v laboratoriju.
Vseskozi je aktiven član upravnega odbora društva, torej dolgih 24 let. Je eden izmed članov upravnega odbora, ki se ga
redno udeležuje in je aktiven
s svojimi predlogi ter nato pri
sami izvedbi projektov. Je član,
na katerega se lahko zaneseš in
veš, da bo delo pravočasno in
kvalitetno opravljeno. V letih
2004 do 2006 je bil tudi podpredsednik društva. Na vsakoletnih društvenih ocenjevanjih
vin sodeluje v komisiji kot ocenjevalec. Zavzeto sodeluje pri organizaciji številnih dejavnostih, ki jih
ima društvo. Aktivno je bil udeleženih pri vseh tradicionalnih pohodih društva, letos bo to že 10 leto. Pohodnike je večkrat tudi gostil v svoji kleti. Je eden izmed prvih članov društva, ki je vse tri dni sodeloval
na stojnici prireditve Cvičkarija. Člani upravnega odbora vinogradniškega društva Dolina – Jesenice smo
Mihaelu Kvartuhu hvaležni za ves njegov trud v društvu ter ga predlagamo za priznanje ZDVD.«
Miha, iskrene čestitke in ostani še naprej aktiven član društva!
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Županovo vino 2020
Sreda, 15. 7. 2020
Ocenjevanje in izbor vin za županovo vino je bilo
izvedeno, dne 1. 7. 2020, v Mestni hiši Brežice v
organizaciji Občine Brežice in Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, zaradi epidemiološke slike nekoliko pozneje kot običajno.
Iz društva smo ponovno priskrbeli deset vzorcev,
na društvenem ocenjevanju najboljše ocenjenih
cvičkov, ki so jih pridelali: Stanislav Barkovič, Anton Bogovčič, Stanko Brce, Franc Deržič, Martin
Petrič, Ljubomir Semenič, Branko Vogrin, Ivan
Zevnik, Franc Zofič in Boštjan Lazanski.
Vzorce vin je ocenjevala strokovna komisija v
sestavi Milena Rožman kot predsednica ter člani Roman Baškovič, Mihael Balon, Branko Bosina
in Adi Brod, in sicer cviček PTP in beli bizeljčan
PTP za »dvojček županovih vin« ter laški rizling
za »izbrano županovo vino«.
Rezultate ocenjevanja vin v sklopu izbora Županovo vino za leto 2020 so razglasili 15. 7. 2020,
na grajskem dvorišču brežiškega gradu. Naši člani so ponovno poželi uspeh s svojimi cvički, kajti
med prvih deset cvičkov, od skupno 27 vzorcev, so
bili uvrščeni cvički Boštjana Lazanskega, Branka
Vogrina, Antona Bogovčiča, Stanislava Barkoviča in Franca Zofiča. Laskavi naziv Županovo vino
cviček PTP je ponovno romal v DV Dolina – Jesenice, tokrat v roke Ljubomirja Semeniča, katerega cviček je bil ocenjen z najvišjo oceno 16,30.
Kot vedno so naši vinogradniki tudi tokrat pokazali svoje vinogradniško in kletarsko znanje.
Vsem skupaj, predvsem pa Ljubomirju, iskrene
čestitke!
Pred razglasitvijo rezultatov smo družino Semenič s Koritnega v soboto, 4. 7. 2020, obiskali tudi
predstavniki Upravnega odbora s predsednikom
društva Martinom Kvartuhom in celotni
družini Semenič čestitali za najboljši cviček v občini. Res, da je nosilec naziva naš
član Ljubomir, pa vendar vemo, da brez
pomoči, sloge in sodelovanja družinskih
članov ne gre.
Seveda smo v Semeničevi kleti tudi degustirali, pa ne samo cviček, in se domov
vrnili s polnimi želodčki, za kar gre zahvala Ljubovi ženi Jožici!
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Udeležba na 48. Tednu cvička v Velikem Gabru
Petek, 17. 7. 2020
Aktivnosti v okviru 48. Teden cvička so v letu
2020 potekale nekoliko pozneje, kot smo vajeni, predvsem pa v drugačnem obsegu. Zaščitni ukrepi so se tedensko ali manj spreminjali,
zato je bila za ZDVD organizacija vseh načrtovanih projektov še napornejša in odgovornejša kot sicer.
Kljub vsemu je organizator uspešno izpeljal
vse aktivnosti 48. Tedna cvička. Najprej ocenjevanje vin, ki je potekalo v ponedeljek, 22.
6. 2020 in torek, 23. 6. 2020, tokrat v izvedbi in prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda
Novo mesto. Glede na poročilo predsednika
ocenjevanja Damijana Vrtine, univ. dipl. inž.
agr., je ocenjevanje zaznamoval bistveni upad
vzorcev vin. Društva smo skupno zbrala 421 vzorcev vin,
kar je dobra polovica manj kot prejšnja leta, kar je nesporno posledica epidemije, ki je zaustavila javno življenje in
s tem prodajo vin, poznejše ocenjevanje vin (ustaljenega
ocenjevanja v aprilu ni bilo mogoče izvesti), k temu pa je
pripomogla še spomladanska pozeba v vinogradih.
Društvo svoje člane vzpodbuja k oddaji čim večjega števila
vzorcev, saj so naša vina prepoznana tudi izven meja naše
občine, zato tudi participira pri stroških oddaje vzorcev.
Oddali smo prejšnjim letom primerljivo število vzorcev
in ponovno prejeli visoke ocene vin. Najvišje rezultate je
prejel Stanislav Barkovič za modro frankinjo letnik 2017
oceno 18,13, za modro frankinjo letnik 2019 oceno 17,73,
za dolenjsko belo oceno 16,73 in za cviček PTP oceno
16,17 ter bil nagrajen kar s štirimi zlatimi medaljami. Družina Bizjak je za cviček PTP z oceno 15,83 prejela pisno
priznanje.
Zaključna prireditev v okviru 48. Tedna cvička je, brez povorke in tri dnevnega rajanja, torej cvičkarije kot smo je
bili navajeni, tokrat potekala v Velikem Gabru v mesecu
juliju, v bistveno okrnjenem številu udeležencev. Iz našega društva smo se prireditve, na kateri so razglasili novega kralja cvička,
22. cvičkovo princeso in ambasadorja
cvička 2020, udeležili štiri člani.
Predsednik društva Martin Kvartuh je
s člani Upravnega odbora, v četrtek,
23. 7. 2020, obiskal Stanislava Barkoviča na Cirniku ter mu čestital za
visoki uspeh in predal zaslužene medalje. Obema prejemnikoma medalj
in priznanj iskreno čestitamo, Mimici
in Stanetu pa najlepša hvala za gostoljubje ob obisku.
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46. ocenjevanje vin »VINO SLOVENIJA« v Gornji Radgoni
13. – 17. 7. 2020
Največje ocenjevanje vin je potekalo v času od 13. do 17. 7. 2020 v prostorih Pomurskega sejma v
Gornji Radgoni, na katerem so sodelovali vinarji iz petih držav – Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Severne
Makedonije in Češke – s skupno s 639 vzorci vin. Kljub hudi konkurenci so naši člani ponovno nanizali
lepe rezultate:
• Stanislav Barkovič: zlato medaljo za cviček PTP z oceno 75,33 in srebrno medaljo za cviček PTP z
oceno 73,67,
• Družina Bizjak: srebrno medaljo za dolenjsko belo z oceno 83,33 in dve srebrni medalji za cviček
PTP z oceno 72,67 in 72,33,
• Ljubomir Semenič: dve srebrni medalji za cviček PTP z oceno 73,67 in 72,00 ter
• Milan Valek: srebrno medaljo za penino – suho z oceno 80,00 in srebrno medaljo za cviček PTP z
oceno 70,67.

Pomurski sejem AGRA so morali organizatorji zaradi zaščitnih ukrepov odpovedati, zato je odpadel tudi načrtovani društveni obisk sejma z
avtobusom, kjer bi z dobitniki medalj nazdravili
in se poveselili. Je pa dobitnike medalj v sredo,
3. 2. 2021, obiskal predsednik ZDVD Miran Jurak
v družbi predsednika DV Dolina – Jesenice Martina
Kvartuha in jim osebno čestital.
Vsem štirim vinarjem iskrene čestitke za dosežene rezultate!
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Postavitev društvenih klopotcev
Petek, 31. 7. 2020
V letu 2020 se je klopotcu na randoju na Dvorcah
pridružil velik napis »Dolina – Jesenice«, za katerega sta zaslužna naša člana Slavko Bizjak in
Alojz Vogrin.
Tradicionalni postavitvi klopotca na rondoju na
Dvorcah se je pridružila številčna druščina veselih obrazov naših članov in prijateljev. Vsak je s
sabo prinesel kakšen prigrizek in požirek rujnega, naši najmlajši člani Matej Franko ter Blaž in
Marko Vogrin pa harmonike in klopotec je kmalu
začel peti. Nismo se smeli predolgo zadržati, ker
nas je tokrat čakala postavitev še enega klopotca
– novega lepotca, ki ga je prav tako izdelal naš
član Boštjan Vogrin, zato smo po krajšem druženju na Dvorcah nadaljevali proti Slivovki na Ponikvi, kjer nas je pri vinski kleti z družino pričakal
društveni kralj cvička 2020 Branko Vogrin.
Klopotec, v katerega je vgraviran društveni grb,
je v Vogrinovem vinogradu s svojim petjem razveseljeval mimoidoče ter odganjal ptiče iz vinogradov. Ob tej priliki, prvi postavitvi klopotca v
vinogradu kralja cvička, se je predsednik Martin
Kvartuh zahvalil članom za aktivno delovanje v
društvu ter članom vinarjem, ki z vrhunskimi vini
in rezultati skrbijo za našo prepoznavnost po širni Sloveniji. Pozdravil nas je tudi naš član podžupan občine Brežice Bogdan Palovšnik in vinarjem
čestital za lepe rezultate.
Ob domačih zvokih, dobri kapljici in žaru, za katerega sta poskrbela naša člana Andrejka in Jože
Zobarič, smo nadaljevali pozno v večerne ure.
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Rez trte ob prazniku Sv. Vincenca
Petek, 22. 1. 2021
V vinogradu predsednika v Vrtiču na Koritnem sta se s simboličnim rezom
vinske trte praznika Svetega Vincenca, ki je zavetnik vinogradnikov, spomnila predsednik Martin Kvartuh in Anton Bogovčič. Slovenci poznamo veliko
pregovorov na temo Vincenca in vina, zapišimo pa vsaj te:
Če na Vincenca sonce sije, se dobro vino v čaše vlije.
Če na Vincenca sonce peče, dobro vince dozori, ki po grlu gladko teče,
motne dela ti oči.
Če na Vinka sonce sveti, bo dosti rujnega vinca v kleti.

Trening društvenih degustatorjev v Gaju
Sobota, 27. 3. 2021
Ponovno so imeli v Gaju pri Svetniku, naši društveni licencirani ocenjevalci, Ljubo Bizjak, Marko Valek, Boštjan Lazanski, Stanislav Barkovič, Matjaž Črpič in Miroslav Škofljanc, priprave na društveno
ocenjevanje vin. Na pripravah ocenjevalci preizkusijo in obnovijo znanje iz prepoznave karakteristik
vin. Vino so poizkušali na 25 vzorcih različnih vin.
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Društveno ocenjevanje vin
Torek, 30. 3. 2021
Prvič smo društveno ocenjevanje vin organizirali
na dveh lokacijah ter tako v največji možni meri
poskrbeli za zaščitne ukrepe in varovanje zdravja
vseh udeležencev.
V Slavčkovih prostorih na Veliki Dolini je ocenjevala komisija A v sestavi:
• predsednik komisije: Andrej Bajuk
• člani komisije: Jože Prah, Ljubo Bizjak, Stanislav Barkovič in Boštjan Lazanski
Komisija A je ocenjevala: cviček, dolenjsko rdeče
in žametno črnino.
V prostorih KS Jesenice na Dolenjskem je ocenjevala komisija B v sestavi:
• predsednica komisije: Milena Rožman
• člani komisije: Roman Baškovč, Miha Kvartuh,
Matjaž Črpič in Miroslav Škofljanc
Komisija B je ocenjevala: bela vina, modro frankinjo in penine.
Člani društva so na ocenjevanje prinesli naslednjih 132 vzorcev vin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

54 cvičkov,
12 dolenjskih rdečih vin,
4 žametne črnine,
15 modrih frankinj,
1 modri pinot,
25 dolenjskih belih vin,
4 dolenjska bela vina – bela zvrst,
6 laških rizlingov,
1 zeleni silvanec,
3 chardonnayi,
1 rumeni muškat,
1 rumeni plavec,
3 sauvignoni in
2 penini.
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Poročila predsednikov in članov komisij
društvenega ocenjevanja vin
Andrej Bajuk (predsednik komisije A)
Dne 30. 3. 2021 je na Veliki Dolini potekalo ocenjevanje vin, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Jesenice - Dolina. Ocenjevanje je bilo
izpeljano z upoštevanjem zahtev za preprečevanje širjenja novega virusa Covid-19. Vina je ocenila ena 5-članska degustacijska komisija, katero vodenje mi je bilo zaupano, za kar se organizatorju tudi zahvaljujem.
Skupno smo ocenili 70 vzorcev vin (vzorce vin cviček PTP, žametovka in
dolenjsko rdeče). Komisija je delovala enotno in strokovno.
Vinski letnik 2020 si bomo zagotovo zapomnili po spomladanski pozebi, ki je vplivala na količinsko slabši
letnik, prav tako na slabšo kakovost vina predvsem zaradi neenakomernega odganjanja mladic, posledično neenakomernega cvetenja vinske trte ter neenakomernega dozorevanja. Na eni strani smo imeli
grozdje z relativno visoko sladkorno stopnjo in na drugi strani nedozorelo grozdje, ki daje vinu v okusu
grobost, zelene, nedozorele tanine ter nečist vonj (bekser, merkaptani, po nedozorelem…). Marsikje je
bila tudi toča.
Kljub povprečno relativno visokim ocenam pri cvičkih, je bilo veliko v glavnini vzorcev zaznati grobost.
Marsikateri cviček bi za višjo kakovost potreboval še nekaj enološke obdelave zaradi grobosti. Med
vzorci je bilo nekaj izjem, kar kažejo tudi ocene. Imeli smo 4 cvičke z oceno 16,23, zato smo izvedli
rangiranje in izbrali najboljšega.
Pri žametovkah je bila zaznavna nedozorela kislina in grobost, torej je za višjo kakovost potrebna tudi
višja dozorelost. Enako kot pri žametovkah se je slabša kakovost pokazala tudi pri vinih dolenjskega
rdečega, kjer je pri večini vzorcev problem tudi v barvi. Smatram, da bi dolenjsko rdeče vino moralo
biti vino brez prisotnosti belih sort in vino z nepoudarjeno kislino, kar pa v vzorcih, ki smo jih okušali in
ocenili, ni bilo zaznati.
Komisija je izločila cca 21 % vin, in sicer zaradi napak kot sta bekser in oksidacija, žal pa je bilo zaznati
tudi bolezensko stanje – organoleptično povišane hlapne kisline in cik. Verjamem, da so predvsem napake posledica tudi epidemije novega virusa Covid-19, saj smo bili zelo omejeni glede druženja in gibanja,
posledično tudi obiska enološkega laboratorija.
V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja. Prav tako pa
čestitke organizatorju za strokovno izpeljano degustacijo.
Andrej Bajuk, univ. dipl. ing. živ. teh.
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Ljubo Bizjak (član komisije A)
Letos sem bil član komisije, ki je ocenjevala cvičke, dolenjsko rdeče ter
žametno črnino. Začeli smo s cvički, ki jih je bilo kar veliko. Veliko vzorcev cvička je bilo zelo lepih, lepo uglajenih ter z lepimi sadnimi notami
po jagodičevju. Nekaj vzorcev pa je bilo z visoko kislino ter bolj grobih
oziroma taninastih.
Sledila so dolenjsko rdeča vina. Od teh je bilo nekaj vzorcev povprečno
dobrih, večino vin pa je bilo izločenih. Največji vzrok je bila oksidacija,
precej vzorcev pa je imelo tudi povišano hlapno kislino. Ta vina niso bila tipična za dolenjska rdeča,
kajti pri večini vzorcev, je bilo zraven žametne črnine in modre frankinje zaslediti tudi bele sorte, ki pa
ne sodijo med to vrsto vina.
Kot zadnjo smo ocenjevali žametno črnino, ki je bila povprečno dobra, nekatere pa so bile lepo uglajene
s tipično rdečkasto barvo.
Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitam za prejeta odličja, hkrati pa gre zahvala tudi za zaupanje in za lepo izpeljano degustacijo.
Ljubo Bizjak

Stanislav Barkovič (član komisije A)
Na letošnjem ocenjevanju vin, ki je potekalo v torek, 30. 3. 2021, sem
sodeloval v komisiji, ki je ocenjevala cvičke, žametno črnino in dolensko
rdeče. Komisija je svoje delo opravila v prosvetnem domu na Veliki Dolini. Leto 2020 je bilo bolj naklonjeno vinogradnikom in vinarjem kot
prešnje, grozdje oziroma mošt je izkazoval cvičku primerne alkoholne
stopnjo in kisline, pa tudi kakovost grozdja je bila na višjem nivoju. Kot
ponavadi so se naši vinogradniki in vinarji potrudili, saj so cvički izkazovali kakovost, kar pa ne morem reči za dolenjska rdeča vina in žametne
črnine. Kar lepo število vzorcev cvičkov je bilo zelo pitkih, prijetne cvetice, ki so izkazovali prijetno
svežino, mogoče za odtenek bolj grobih, kar pa je bila posledica lanske pozebe. Te cvičke je komisija
tudi 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 še posebej zmagovalcu pa čestitam za dosežena odličja.			
			
Stanislav Barkovič
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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 2020 je zaznamovala spomladanska pozeba in s tem precej
skromni pridelki. Posledica nižjih pridelkov in vremensko lepe jeseni so
lepa in harmonična vina, tako zvrsti kot tudi sorte.
Na ocenjevanju je bilo prijetno presenečenje dolenjsko belo – vsi vzorci
so dosegli kakovosten razred. So harmonična, pitna vina s prijetno kislino in cvetico.
Ravno tako tudi bela sortna vina - tipični predstavniki svojih sort, z izraženo strukturo, cvetico in harmonijo. Posebej je izstopala sorta chardonnay in sauvignon, kjer je en vzorec dobil tudi vrhunsko oceno.
Modra frankinja – manj pridelka, višja kakovost. Lanski letnik je šolski primer te trditve. Vina z močnim
telesom, lepo barvo, izraženo sortnostjo in harmonijo. Visoke kakovostne ocene, nekaj vrhunskih. Vsa
pohvala kletarjem.
Na koncu smo ocenili še 2 vzorca penin, ki sta dosegla vrhunsko oceno. Čestitke pridelovalcem!
Od 62 ocenjenih vzorcev je bila samo ena izločitev, pa še to oksidacija, ki se v tem stanju še da popraviti. Tako korektnih in solidnih vin na društvenem ocenjevanju še nismo ocenjevali.
Zahvaljujem se članom ocenjevalne komisije za zavzeto in resno opravljeno delo. Prav tako se v imenu
celotne komisije zahvaljujem organizatorju in sodelujočim tako za vabilo kot za lepo izvedeno ocenjevanje.
Milena Rožman

Roman Baškovč (član komisije B)
Epidemija je povzročila, da je bilo letošnje ocenjevanje organizirano
drugače zaradi varovanja zdravja. Naša komisija je ocenjevala bela vina
in modre frankinje. Kakovost belih vin je bila zelo dobra. Izločitev ni
bilo. Vsa vina so bila zelo sveža, s prijetno kislino in primerno aromatična. Strokovno večletno delo društva in delo vinogradnikov v kleti je
dalo dobre rezultate, zato ni bilo izločitev. V preteklosti je bilo izločitev
in napak pri belih vinih zelo veliko. Sortna bela vina so bila zelo kakovostna, z značilno aromo in svežino, zato so bila zelo dobro ocenjena.
Modre frankinje sveže, s prijetnimi in ne grobimi kislinami, zelo kakovostne in tudi brez napak, ni bilo
izločitev. Za dosego vrhunske kvalitete pa morajo še dozoreti.
Društvu in vinogradnikom čestitam za odlično dosežen rezultat, ki naj bo vzpodbuda za uspešno delo
tudi v prihodnje. Vinogradnikom želim uspešno delo še naprej.
Roman Baškovč
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Matjaž Črpič (član komisije B)
Na društvenem ocenjevanju vin društva vinogradnikov Dolina – Jesenice sem
sodeloval v komisiji, ki je ocenila naslednje vzorce vin: dolenjsko belo, belo
zvrst, modro frankinjo, modri pinot, zeleni silvanec, rumeni plavec, laški
rizling, sauvignon, chardonnay, traminec, rumeni muškat in peneče vino.
Podatek, da je bil izmed vseh vzorcev na ocenjevanju izločen samo eden, je
dokaz izjemnega dela vinogradnikov. Res odlično in pohvalno.
Pri najbolj zastopanem vinu med belimi vini - dolenjskem belem, smo imeli kar 21 Velikih Zlatih Medalj, bele
zvrsti pa so prejele 5 Velikih Zlatih Medalj. Najvišja ocena pa kar 17,47 točke, kar je po mojem spominu najvišja ocena za belo zvrst v zgodovini društvenega ocenjevanja vin do sedaj.
Podobna kakovost se je pokazala tudi pri modrih frankinjah, ki so bile zelo uglajene in polne na vonju in okusu. Izjemna arhivska modra frankinja letnika 2005.
Sortna bela vina povprečna, z nekaj izjemami: boljših vzorcev laškega rizlinga, odlični chardonnayi, polsladki
sauvignon in rumeni muškat, ki je prejel tudi najvišjo oceno ocenjevanja 18,30 točke, ki so izstopali.
Za piko na i sta bili na koncu ocenjeni še dve penini, ki sta nas vse po vrsti, zelo navdušili.
Hvala društvu za odlično organizacijo in izvedbo ocenjevanja vin. Vsem vinogradnikom pa želim veliko uspeha
pri delu v vinogradu, čim manj stresno trgatev, pozorno kletarjenje in odličen letnik 2021.
Matjaž Črpič

Mihael Kvartuh (član komisije B)
Kot že več let sem bil tudi letos član ocenjevalne komisije za vino,
ocenjevali smo vse, razen cvička. Tudi v današnjih čudnih časih smo
člani komisije doživeli prijetno presenečenje, saj so bila skoraj vsa vina
izvrstna. Od dvainšestdeset vzorcev je bilo le eno vino izločeno zaradi
oksidacije, kar pa se še lahko reši.
Hvala za odlične vzorce. Upam, da jih bomo skupaj kmalu preizkušali
kot nekoč.
Mihael Kvartuh

Miroslav Škofljanc (član komije B)
V torek, 30. 3. 2021, smo imeli društveno ocenjevanje vin v prostorih KS
Jesenice na Dolenjskem in na Veliki Dolini. Kot član ocenjevalne komisije sem sodeloval v ekipi, ki je ocenjevala bela vina in modre frankinje.
Začeli smo z dolenjskimi belimi, katera so bila na splošno odlična. Zvrsti
so bile tudi zelo kakovostne. Pri sortnih belih vinih nekaj povprečnih,
bilo je pa kar nekaj vzorcev, ki so prejeli tudi zasluženo vrhunsko oceno.
Pri belih vinih nismo izločili niti enega vzorca. Vsaka čast vam kletarji!
Vzorci modre frankinje so bili zelo dobri, nekaj odličnih. Samo en vzorec
je bil izločen. Želim vam vsako leto tako dobra vina in brez napak.
Hvala za zaupanje in lep pozdrav.

Miroslav Škofljanc
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Rezultati ocenjevanja
Cviček
ime in priimek

naslov

št. točk odličje

ime in priimek

Zofič Roman

Cirnik

16,23 VZM

Laktič Miroslav Danica Brežice

Črpič Matjaž

Gaj

16,23 VZM

Katič Srečko

Zofič Maja

Cirnik

16,23 VZM

Grad Bojan

Vogrin Renata

Velika Dolina

Deržič Franc

Laze

16,20 VZM

Šinko Sandi

Laze

16,20 VZM

Črpič Marjan

16,20 VZM

Barkovič Stanislav

Nova vas
Jesenic na
Dolenjskem
Brezje

Lazanski Boštjan
Barkovič Jože

Frigelj Darko

C3

16,23 VZM

št. točk odličje

naslov

15,50

PP

Loče

15,47

PP

Laze

15,37

PP

15,53

PP

C2

Cviček 2019
Družina Semenič

Koritno

C14

Žametna črnina

16,13

ZM

16,13

ZM

Laze

16,10

ZM

Bajs Gregor

Nova vas

16,23

SM

16,10

ZM

Črpič Marjan

Nova vas

16,20

SM

C2

16,10

ZM

Bukovinski Boris

Koritno

16,13

SM

C2

16,10

ZM

16,03

SM

Dolenjsko rdeče

Valek Marko

Brezje
Slovenska
vas
Brezje
Jesenice na
Dolenjskem
Koritno

16,03

SM

Vogrin Boštjan

Dvorce

16,27

PP

Škofljanc Miroslav

Koritno

16,03

SM

Bajs Andrej

PP

Cirnik

C23

16,03

SM

Strniša Mladen

16,20

PP

Vogrin Branko

Velika Dolina

C2

16,00

SM

Komočar Jože

Ponikve
Jesenice na
Dolenjskem
Sobenja vas

16,20

Družina Bizjak

16,17

PP

Bogovčič Anton

Laze

16,00

SM

Črpič Marjan

Nova vas

16,13

PP

Kvartuh Andrej

Obrežje

16,00

SM

Družina Bizjak

Cirnik

16,07

PP

Kvartuh Mihael

Koritno

16,00

SM

Škofljanc Miroslav

Koritno

15,97

PP

Kvartuh Martin

Koritno

15,97

SM

Zorič Marko

Nova vas

15,93

PP

Družina Semenič

Koritno

C19

15,97

SM

Bajs Gregor

PP

C9

15,97

SM

15,77

PP

15,97

SM

15,97

SM

15,97

SM

Kos Rudi

Cirnik
Sela pri
Dobovi
Ponikve
Jesenice na
Dolenjskem
Rajec

Nova Vas
Sela pri
Dobovi

15,87

Družina Bizjak

15,97

SM

Bogovčič Aleš

Velika Dolina

15,93

SM

Zevnik Ivan

15,93

SM

Modra frankinja 2005

C1

15,90

SM

Družina Semenič

Družina Semenič

Laze
Slovenska
vas
Koritno

C8

15,90

SM

Zofič Franc

Cirnik

15,83

PP

Družina Semenič

Koritno

15,83

PP

Prišel Andrej

Ponikve

15,83

PP

Bajs Božidar

Brezje

15,83

PP

Čudič Sandi

Brezje

15,73

PP

15,70

PP

Golobič Franc
Barkovič Stanislav
Hribar Maja

Vogrin Drago
Kuhar Gregor
Vogrin Alojz

Golobič Franc

Laktič Miroslav Danica Brežice

C1

C10

C1

Vogrin Drago

C15

Modri pinot
Istenič Barbara

Rajec

Koritno

2017

S1

18,10 VZM

18,10 VZM

Modra frankinja 2019
Barkovič Stanislav

Brezje

18,17 VZM
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Dolenjsko belo - bela zvrst

ime in priimek

naslov

št. točk medalja

ime in priimek

naslov

št. točk medalja

Petrišič Sandi

Krško

18,17 VZM

Sečen Ivan

Brežice

17,47 VZM

Barkovič Stanislav

Brezje

18,07 VZM

Črpič Matjaž

Gaj

17,37 VZM

Lazanski Boštjan

Laze

17,97

ZM

Barkovič Stanislav

Brezje

17,33 VZM

Čudič Primož

Brezje

17,93

ZM

Zorič Marko

Nov vas

17,27 VZM

Hostnik Martin

17,83

ZM

Družina Bizjak

Cirnik

17,27 VZM

17,83

ZM

17,83

ZM

17,80

ZM

Čudič Primož

Brezje

17,70

ZM

Krmpotič Milan

Gaj
Slovenska
vas
Cirnik
Slovenska
vas
Loče

17,67

ZM

Škofljanc Daniel

Koritno

17,67

ZM

Črpič Marjan

Nova vas

17,57

ZM

Šumlaj Sandi

Cirnik

17,57

ZM

Strajnar Igor

Loka

17,53

ZM

Valek Marko

Koritno

17,57

ZM

Grad Olga

Laze

17,10

SM

Bajs Črtomir

Brezje

17,53

ZM

Bogovčič Irena

Laze

17,47

SM

Golobič Franc
Družina Bizjak
Golobič Franc

1

2

Dolenjsko belo 2019
Družina Semenič

Koritno

S13

17,03 VZM

Laški rizling

Rumeni muškat
Škofljanc Daniel

Dolenjsko belo 2020

Koritno

Kos Rudi

Rajec

17,13 VZM

Zeleni silvanec

Zobarič Jože

Dobova

17,07 VZM

Zevnik Ivan

Prosenik Jožef

Dobova

17,07 VZM

Katič Srečko

Dobova

17,03 VZM

Zorič Marko

Nova vas
Sela pri
Dobovi
Jesenice na
Dolenjskem
Nova vas

17,03 VZM

17,00 VZM

Šumlaj Aljaž

16,97 VZM

Golobič Franc

16,97 VZM

Fakin Stanko

Povh Matej

Koritno
Slovenska
vas
Laze
Slovenska
vas
Obrežje

Kvartuh Martin

Koritno

16,93 VZM

Frigelj Ivan

Veliki Obrež

16,90 VZM

Budič Miha

Podgračeno

16,90 VZM

Zofič Roman

Cirnik

16,90 VZM

Bašič Branko

Koritno

16,83 VZM

Družina Semenič

Koritno

Povh Darko

Obrežje

16,77 VZM

Bukovinski Dušan

Koritno

16,77 VZM

Drmaž David

Nova vas

16,63

ZM

Franko Matej

Podgračeno

16,43

PP

Vogrin Drago
Frigelj Darko
Črpič Marjan
Jazbec Matej
Golobič Franc
Lazanski Boštjan
Golobič Franc

17,00 VZM
17,00 VZM
17,00 VZM

2

1

16,97 VZM
16,97 VZM

C7

16,80 VZM

18,30 VZM

Pol suhi 17,47

SM

16,73

PP

Cirnik
Pol slad. 17,97
Slovenska
17,83
vas
Velika Dolina
17,50

ZM

Laze

Rumeni plavec
Čudič Primož

Brezje

Sauvignon
ZM
SM

Chardonnay
Družina Bizjak

Cirnik

18,10 VZM

Šeberle Martin ml.

Velika Dolina

17,97

ZM

Kvartuh Mihael

Koritno

Pol suhi 17,97

ZM

Valek Milan

Koritno

Pol suha 18,23 VZM

Levec Suzana

Dobova

18,17 VZM

Penina
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Srečanje vinogradniških pevskih skupin v Trebnjem
Petek, 18. 6. 2021
Tudi letos so se srečanja udeležili domači Slavčki
kot vinogradniška pevska skupina. Predsednik KUD
Slavček, Sandi Šumlaj, je srečanje opisal z naslednjimi besedami: »Prvič po začetku Korone so se
v petek, 18. 6. 2021, v Trebanjskem domu kulture
srečale vinogradniške skupine društev vinogradnikov Dolenjske. Tokrat je nastopilo nekaj manj skupin in ob strožjih ukrepih za preprečitev Korone,
kar je pomenilo tudi manj obiskovalcev. Ne glede
na to pa so bile vse skupine in tudi predsednik
ZDVD še kako veseli, da smo se zopet srečali po
dveletnem premoru in oživili teden cvička, katerega pomembni del je bilo tudi srečanje vinogradniških zborov. Led je bil prebit
in kar nekako med vsemi je
zasijal žarek upanja, da bo
prihodnje leto še boljše. Kot
je rekel sam predsednik zveze, »Teden cvička je obstal
in bo tudi ostal.« Tako bomo
tudi mi. Prav prijetno se je
bilo srečati z ostalimi pevci
po tolikšnem času in skupaj
zapeti domačo pesem ali
napitnico. Tudi zato se nam
ni prav nič mudilo domov
in naš predsednik Martin ja
pač moral z nami zdržati do
zadnjega, kajti mi smo se
odločili, da letos ne pustimo
nikogar izza sebe. Se je pač
nabralo nekaj pesmi.«

Srečanje vinogradnikov in vinarjev Slovenije –
Bistrica ob Sotli
Nedelja, 27. 6. 2021
Srečanja, ki je potekalo v sklopu občinskega praznika občine Bistrica ob Sotli, v organizaciji Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – VINIS, se je udeležil tudi naš predsednik Martin
Kvartuh z nekaj člani. Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja za ocenjena vina iz 4. ocenjevanja vin VINIS – a. Iz našega
društva sta vzorce vin oddala Stanislav Barkovič – cviček in Milan
Valek – cviček in penino.
Udeleženci srečanja so lahko degustirali nagrajena vina v vinogradniškem hramu društva vinogradnikov in kletarjev Šempeter, ki je
v centru kraja Bistrica ob Sotli.
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Županovo vino 2021
Sreda, 30. 6. 2021
Komisijo za ocenjevanje Županovega vina 2021 je tudi letos vodila
predsednica Milena Rožman, člani komisije so bili Roman Baškovč, Adi
Brod, Jože Prah in Mihael Balon, ocenjevali pa so 70 vzorcev vin iz 6
vinogradniških društev občine Brežice. Občina Brežice sprejela odločitev, da se za Županovo vino za leto 2021 izbere dvojček vin: cviček PTP
in beli bizeljčan PTP ter za izbrano županovo vino modra frankinja.
Iz našega društva so vzorce cvička v ocenjevanje oddali Stanislav BarŽupanovo vino 2016 in 2017
kovič, Marjan Črpič, Marko Valek, Renata Vogrin, Maja Zofič, Matjaž
Črpič, Roman Zofič, Družina Bizjak in Boštjan Lazanski ter modro frankinjo Stanislav Barkovič in Marjan Črpič.
Kot je na razglasitvi rezultatov na grajskem dvorišču brežiškega gradu
v sredo, 30. 6. 2021, pojasnila predsednica komisije Milena Rožman,
ima komisija pri ocenjevanju vse težje delo, saj je kakovost vin vse
bolj izenačena. Komisija je ocenjevala 30 vzorcev cvička PTP, 16 vzorcev belega bizeljčana PTP in 24 vzorcev modre frankinje.
Spomnimo se leta 2019, ko so se naši vinarji Milan Valek, Matjaž Črpič
in
Boštjan Lazanski, z isto oceno 16,23, potegovali za naziv Županovo
Županovo vino 2018
vino 2019, nato pa pri rangiranju morali naziv predati vinarju sosednjega društva. Enako se nam je letos izmuznil ta laskavi naziv. Boštjan Lazanski je z visoko oceno cvička 16,30
prišel v rangiranje, tam pa mu je naziv Županovo vino 2021 ponovno ušel. Boštjan, saj veš, v tretje gre rado!
Ocenjevanje vin za Županovo vino poteka od leta 2013, torej je bilo letošnje 9. ocenjevanje. V naše društvo je
naziv romal kar štirikrat, zapored leta 2016 in 2017, ko ga je prejel Stanislav Barkovič, leta 2018 ga je prejel
Matjaž Črpič in leta 2020 Ljubomir Semenič. Boljših rezultatov si je težko želeti.

Županovo vino 2020
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Srečanje pri Kalinu
Četrtek, 1. 7. 2021
Sodelovali smo na 7. srečanju pri Kalinu, na meji med Slovenijo in Hrvaško in tradicionalno proslavili
vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Naše društvo redno sodeluje na teh srečanjih, z izjemo lanskega leta,
ko je bilo srečanje zaradi zajezitvenih ukrepov izvedeno v okrnjeni sestavi in omejeno na samo nekaj
predstavnikov obeh držav.
Tako domači, slovenski udeleženci prireditve kot tudi hrvaški, nas vedno lepo sprejmejo medse, saj imamo s sabo vedno ravno prav ohlajeno domačo pijačo. Seveda brez cvička ne gremo od doma, dodamo še
kakšen liter dolenjskega belega in nastanejo takšne lepe fotografije, kot jih gledate v biltenu.

Blagoslov motorjev na Veliki Dolini
Nedelja, 4. 7. 2021
Društvena stojnica je polno zasedena, brez nje si več
ne znamo predstavljati sodelovanja na raznih srečanjih, prireditvah in drugih dogodkih. Vedno nas hvaležno spremlja in ponosno nosi grb društva. Tudi na
blagoslovu motorjev na Veliki Dolini je bila prisotna že
drugo leto, kjer je udeležence blagoslova pogostila s
cvičkom in dolenjskim belim vinom. Grajski jezdeci pa
so poskrbeli za odlični golaž.
Motoristom in sopotnikom na motorju želimo srečno in
varno vožnjo z jeklenimi konjički!
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Udeležba na 49. Tednu cvička v Velikem Gabru
Sobota, 10. 7. 2021
Letošnji 49. Teden cvička je, že drugič zapored,
minil brez povorke društev vinogradnikov in vinogradniških pripomočkov, ki jih društva takrat
predstavimo. Upajmo, da nam uspe zajeziti epidemijo in se po dolgem času številčno, kot to mi
znamo, odpravimo na jubilejni 50. Teden cvička
v letu 2022.
Letošnje prireditve se je lahko udeležilo iz našega društva največ 14 članov, precej več kot lanske prireditve, kar je določil Upravni odbor ZDVD,
glede na število članov posameznega društva. Z
društvenim praporjem in prejemnikom velike zlate medalje Stanislavom Barkovičem smo ponosno zastopali DV Dolina - Jesenice.
Na ocenjevanje v okviru 49. Tedna cvička smo posredovali 15 vzorcev vin in prejeli eno veliko zlato medaljo, štiri zlate medalje, pet srebrnih medalj in štiri pisna priznanja:
CVIČEK PTP:
Marko Valek
Boštjan Lazanski
Roman Zofič
Družina Bizjak
Stanislav Barkovič

16,03
16,03
15,80
15,77
15,73

SREBRNA MEDALJA
SREBRNA MEDALJA
PISNO PRIZNANJE
PISNO PRIZNANJE
PISNO PRIZNANJE

MODRA FRANKINJA:
Stanislav Barkovič 18,23 VELIKA ZLATA MEDALJA
		
(2017)
Stanislav Barkovič 17,70 ZLATA MEDALJA
		
(2019)
DOLENJSKO BELO VINO:
Stanislav Barkovič 16,63 SREBRNA MEDALJA
PENINA:
Milan Valek
17,40 SREBRNA MEDALJA
		
(penina bela Kaja)
Milan Valek
17,27 SREBRNA MEDALJA
		
(penina bela Marija)
CHARDONNAY:
Mihael Kvartuh

17,83 ZLATA MEDALJA

RUMENI MUŠKAT:
Miroslav Škofljanc

17,83 ZLATA MEDALJA

BELA ZVRST:
Družina Bizjak

17,03 PISNO PRIZNANJE

Iskrene čestitke vsem prejemnikom medalj in priznanj!
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Ocenjevanje vin Vino Slovenija v Gornji Radgoni
12. – 16. 7. 2021
Že vrsto let se naši člani udeležujejo tega največjega mednarodnega ocenjevanja vin v Sloveniji. V
sklopu Pomurskega sejma v Gornji Radgoni se je letos odvijalo že 47. ocenjevanje vin z nazivom »VINO
SLOVENIJA«. Zveza društev vinogradnikov Dolenjske si prizadeva in svoje člane vzpodbuja k oddaji čim
večjega števila vzorcev cvička zaradi pridobitve naziva ŠAMPION, katerega pogoj je najmanj 25 vzorcev
cvička. Čeprav to ne bi smelo predstavljati težave, saj je v Zvezo vključenih kar 32 društev, pa vedno ni
tako, kljub sofinanciranju vzorcev.
Veseli in ponosni smo, da je naše društvo vzgled drugim glede števila oddanih vzorcev vin, predvsem
zaradi tega, ker nimamo tako velikih vinogradnikov, kot jih premorejo nekatera društva. Ker je udeležba
na tem mednarodnem ocenjevanju pomembna tako za naše člane vinogradnike kot za društvo, je upravni odbor tudi letos sprejel sklep o sofinanciranju oddanih vzorcev cvička.
Odličen rezultat je na 47. mednarodnem tekmovanju Vino Slovenija s cvičkom dosegel Stanislav Barkovič z visoko oceno 76,33 in zasedel 2. mesto, z drugim vzorcem cvička dosegel oceno 75,00 in bil uvrščen
na 8. mesto, za oba cvička pa prejel zlati medalji. Cvička družine Bizjak sta bila ocenjena s 73,67 in
73,00 in prejela srebrni medalji. Milan Valek je za cviček z oceno 71,33 in penina – suha z oceno 81,33
prav tako prejel srebrni medalji. Iskrene čestitke vsem za zaslužene medalje!
Slavnostna razglasitev rezultatov in podelitev
priznanj je načrtovana za torek, 24. 8. 2021,
zato držimo pesti za ugodno epidemiološko
sliko, da se bomo lahko s polnim avtobusom
odpravili proti Gornji Radgoni na sejem AGRA.
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Predstavitev članov Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice
Roman Zofič
Vinograd s 760 trsi, zasajen na idiličnem hribčku Cirnika s pogledom na domače griče in polja, ob poti, ki vodi do cerkvice sv. Križa
na Cirniku, je tisti, ki je dal grozdje za letošnji najboljši društveni cviček in Romanu prinesel krono društvenega kralja cvička. Ob
vedno lepo urejenem vinogradu stoji manjši lesen hram. Kmalu se
jima bo pridružil društveni klopotec, ki bo s svojo pesmijo oznanjal prihod jeseni, ko bo vinska trta gospodarja ponovno obdarila
z zrelim grozdjem in odganjal ptiče, da ne bodo odnesli preveč
pridelka.
Roman pove, da na kmetiji delajo vsi družinski
člani, saj sta oba z ženo zaposlena. Ob vinogradništvu se ukvarjajo s poljedelstvom in živinorejo, zato dela nikoli ne zmanjka. Je tudi član
Lovske družine Mokrice, zato svoj prosti čas rad
preživi v gozdu na lovu, krmljenju divjih živali
in raznih delovnih akcijah. Kdor delo vidi, mu ga
nikoli ne zmanjka!
Današnji vinograd so Zofičevi zasadili leta 2000,
ko je ta začel roditi pa posekali stari nasad.
Odlična lega vinograda in gospodarjeva senca v
vinogradu se odražata v odličnih vinih, ki jih pridelujejo. S prodajo vina se ne ukvarjajo, ampak
prodajo samo grozdje. Kljub temu pa zase in za
prijatelje pridelajo cviček in dolenjsko belo vino.
Roman je član vinogradniškega društva od leta
2001, ko je društvu predsedoval Miha Kvartuh.
Kolikor mu dopušča čas, rad pomaga v društvu,
redno pa se udeležuje društvenih ocenjevanj vin,
ocenjevanj vina v okviru Tedna cvička in izbora
Županovega vina.
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Rudi Kos
Poznamo ga kot enega izmed ustanovnih članov DV Dolina – Jesenice, enologa, proizvajalca penin, lastnika številnih medalj za
svoja vina in še marsikaj. Na letošnjem društvenem ocenjevanju je
z dolenjskim belim vinom dosegel najvišjo oceno. Ob obisku predstavnikov društva pove, da je vinograd na Rajcu podedoval in nadaljeval s tradicijo. Resneje se je začel ukvarjati z vinogradništvom in
vinarstvom okrog leta 1980. Takrat je tudi nastopil službo v bivšem
podjetju Slovin Brežice in kot sam pravi, mu je to počasi zlezlo pod
kožo. Posledično je leta 1987 obnovil vinograd, vmes pa
se v mladostniški igrivosti začel ukvarjati s penino, ki je
bila leta 1984 prva dolenjska penina, leta 1986 pa napolnil
prvih 500 steklenic. Pozneje je proizvodnjo povečal na okrog 5000 steklenic penine letno. Svoje znanje v pridelavi
penine je prenesel na številne vinarje tako v Sloveniji kot
tujini. Bil je boter prvi penini v največji vinski kleti 13. jul
Plantaže v Črni gori, pa tudi v Bosni in Makedoniji.
Osnova njegove penine je chardonnay, pinot, zeleni silvanec in rumeni plavec. Na tradicionalni način obdeluje
okrog 2700 trt, v glavnem belo vino, nekaj pa ima tudi žametovke in modre frankinje za cviček. Želel je izkoristiti
malo površino za zasaditev čim večjega števila trt, vendar gosto zasajen vinograd ne dopušča obdelave z večjimi
stroji, zato delo v vinogradu opravljajo ročno, razen košnje trave. Pojasni, da so včasih vinogradniki sadili 10000
trt na hektar, z razvojem tehnologije pa se je bistveno
zmanjšalo število trt in danes znaša od 4000 do 4500 trt
na hektar.
Cviček proda domačim gostincem, penina pa potuje po
celi Sloveniji. Včasih se je penina pila izključno ob novoletnih praznovanjih, danes pa kot aperitiv, zato
je poraba precej večja. Za novo leto proda okrog 30 % penin, ostalo pa čez celo leto. Rudi svojo pripoved
zaključi s tem, da je penino začel pridelovati iz radovednosti, nato je v tem videl svojo priložnost, se učil
na svojih napakah in tako pridobil največ znanja.
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Milan Valek
Družina Valek s Koritnega se intenzivneje ukvarja z vinogradništvom
in vinarstvom od leta 1998, ko so prvič zasadili večjo količino trt,
Milan pa se je isto leto včlanil v vinogradniško društvo. Na začetku je
kletaril v kleti pod stanovanjsko hišo, ker pa je klet kmalu postala premajhna in ni zadostovala potrebam, so v letu 2002 na dvorišču začeli
gradnjo nove, večje vinske kleti, jo v naslednjem letu dokončali, pred
štirimi leti pa še povečali. Danes obdelujejo 10.000 trt, grozdje pa po
potrebi odkupujejo tudi od lokalnih vinogradnikov.
Z vinogradništvom živi cela družina, saj delo v vinogradu in kleti zahteva veliko pridnih rok. Leta 2001 se je
v društvo včlanil tudi sin Marko, oba z Milanom pa sta
aktivna člana, saj redno sodelujeta pri projektih društva.
Kot licencirana degustatorja sodelujeta tudi na društvenih pokušinah vin in društvenih ocenjevanjih. V svoji kleti
pridelujejo predvsem cviček, modro frankinjo in laški rizling. Pred 5 leti so začeli s proizvodnjo penin, najprej s
penino Marija, pred 2 letoma pa tudi penino Kaja, ki gre
letos prvič v prodajo.
Milan je že leta vsako sredo s svojimi vini prisoten na celjskem sejmu, kjer skrbi za prodajo. Vina prodaja tudi gostincem na štajerskem, celjskem, savinjskem koncu vse
do Postojne in Ljubljane. Kakovost njihovih vin dokazujejo številne medalje z ocenjevanj, tako na društvenem
in občinskem nivoju, kot tudi državnem in mednarodnem,
kot je ocenjevanje AGRA. S svojimi vini je večkrat sodeloval v okviru društva na stojnici pri Cvičkariji, pri prireditvi
Brežice moje mesto, Dan kruha, vina in salam ter raznih
drugih prireditvah, ki se jih udeležuje društvo.
Družina Valek bo svojo ponudbo v kratkem razširila tudi na zidaniški turizem. Ob vinogradu na Koritnem,
po domače na Ceruki, pripravljajo zidanico, da bo lahko na nočitev sprejela prve turiste in zaključene
skupine.
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EPILOG
Poglavitni namen vsakoletnega društvenega biltena je obveščanje članov o izvedenih dejavnostih v preteklem in tekočem letu, torej od zadnjega dogodka v predhodnem biltenu. Ker želimo prikaz programa
društva čim boljše ponazoriti, bilten opremimo tudi s številnimi fotografijami, ki nam že same po sebi
povedo veliko... kako se znamo zabavati ob druženju in delu, kako delamo na prepoznavnosti svojega
kraja in odličnih vin, ki jih pridelamo. In veseli smo vsakega novega člana!
Ne moremo mimo tega, da se zahvalimo članom vinarjem, ki se vedno številno odzovete pri oddaji
vzorcev vin tudi izven društva, na ocenjevanjih, kot je Teden cvička, ocenjevanje v okviru Pomurskega
sejma in drugod. Predsednik ZDVD g. Miran Jurak naše društvo velikokrat javno pohvali ravno zaradi naše
hitre in zanesljive odzivnosti, za kar pa gre zasluga tudi predsedniku društva Martinu Kvartuhu, ki se še
posebej zavzema, da je vsak projekt v društvu izveden po naših najboljših možnostih.
Žal pa vas ne moremo vedno seznanjati samo z lepimi, pozitivnimi novicami, ampak nam življenje velikokrat postreže tudi žalostnimi, kot je naslednja. V tem obdobju so nas namreč za vedno zapustili naši
dolgoletni člani, v letu 2020 Ciril Pangrčič z Obrežja in Marijan Žibert iz Gaja, ki je bil tudi predsednik
sveta KS Velika Dolina, ter v letu 2021 Jože (Pepi) Bajs s Ponikve. Bili so aktivni člani in jih bomo v društvu pogrešali.
Delovanje društva v obdobju, ki ga opisujemo v biltenu, so zaznamovali zaščitni ukrepi ob Covid-19,
zato je marsikateri načrtovan projekt padel v vodo, kot sta tudi težko pričakovani strokovni ekskurziji,
poimenovani »Po poteh frankinje Posavja« in tri dnevna ekskurzija »Biseri Črne gore«. Po drugi strani
pa smo izvedli tudi druge dejavnosti, kot so: obisk predsednika Martina Kvartuha in praporščaka Andreja Prišla na prireditvi ob 30. letnici Društva vinogradnikov Čatež pod Zaplazom, pogostitev z vinom na
društveni stojnici ob zlati maši župnika Lojzeta Brceta, zlati poroki Fanike Brce in Miha Brceta iz Brezja
ter poroki mladoporočencev Mitje Kuzmana in Katje Bogovčič z Laz. S svojimi vini je naše društvo sodelovalo tudi na 2. Slovenski noči na otoku Murter na Hrvaškem, kjer smo sodelovali tudi pri tomboli
slovenskih izdelkov, katere sredstva so bila namenjana za pomoč pri izgradnji nujno potrebnega vrtca
na Murterju.
Čeprav so v biltenu opisani vsi dogodki v društvu ne pozabite tekoče spremljati dogajanja v društvu tudi
na spletu. Preberete lahko napotke pri delu v vinogradu in kleti, pa o boleznih vinske trte, o katerih vas
redno obveščamo na svoji spletni strani z naslovom: https://dv-dolina-jesenice.si/. Glede na podatke o
obiskih spletne strani smo veseli, da je tako dobro sprejeta med vami!
Upamo, da ste uživali ob prebiranju teh vrstic in vsakega posebej vabimo, da doda svoj prispevek v
vaš-naš bilten. Povabite nas v vinograd, zidanico ali hram, povejte svojo zgodbo in zapisali jo bomo v
naslednji izdaji biltena. Tudi na takšen način se bomo člani DV Dolina - Jesenice povezali med sabo.
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Donatorji
KOVINOCROM, d.o.o., Jesenice na Dolenjskem
NUMIP, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Krško
Kovinska Galenterija – izdelava zobnikov - Darko Novosel, s.p.,
Nova vas pri Mokricah
MARSI GROUP, d.o.o, Slovenska vas
FILTEC, d.o.o.
Geodetski biro, d.o.o., Brežice
Univerzal d.o.o., Jesenice na Dolenjskem
Željko Antolin, Jesenice na Dolenjskem
Burja Dušan, Jesenice na Dolenjskem
Poslovne storitve - Palovšnik Diana Dina, s.p., Slovenska vas
ARtisk Dobova, Aleksander Rožman, s.p.
Vesna Mirt, s.p., Blanca
Pizzerija Fontana Krško
Tabo Stik inštalacije Bogovčič Aleš, s.p., Velika Dolina
Gostinstvo Strniša, d.o.o., Jesenice na Dolenjskem
Gostilna Magdalena, Jurman Bojan, s.p., Jesenice na Dolenjskem

Iskrena hvala vsem donatorjem, ki ste nam tudi letos priskočili na pomoč z denarnimi
prispevki, kljub težkim časom, ki pestijo naše gospodarstvo. Trudili se bomo opravičiti
vaše zaupanje!

Izdalo: Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice, avgust 2021
Besedilo in ureditev: Darja Šumlaj
Fotografije: Andrej Kvartuh
Naklada: 180 izvodov
Grafično oblikovanje in tisk: ARtisk Dobova
Društveni bilten je namenjen članom Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice za interno uporabo.

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

