
Bilten 2016

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

2022



Prijatelj moj

Dajva zapojva prijatelj veselo nocoj.
Pomlad je prelepa, kot čudežni sladek je napoj.

Poglej gor na griček že trta cveti,
zlato spet grozdje nam ona rodi.

Dajva prijatelj moj, dajva nazdraviva.
Trenutek ta srečen za večnost ohraniva.

Trčiva s kupico vinca domačega,
naj sliši se petje preko hriba in vinograda.

Nekoč pesem najina utihne in vinca izgine opoj.
Komu naj rečem zdaj...še eno z mano prijatelj zapoj.

A tam nekje izza obzorja spet midva se srečava
in tam nekje prijatelj moj še eno domačo zapojeva.

Irena Bogovčič
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Spoštovani člani Društva vinogradnikov Dolina - Jesenice, 
donatorji, sponzorji in vsi ostali, ki soustvarjate 

zgodbo našega društva

Pred nami je bilten 2022, v katerega smo zajeli dogodke, ki nam jih je 
uspelo izpeljati z vašo pomočjo. Leto, ki je za nami nam je postreglo 
z obilico presenečenj, tako s pozebo na področju vinogradništva kot  
covidom, ki je še vedno krožil med nami. Vsako leto nas nekaj preseneti. 

Vinogradniki smo bili deležni majhnega pridelka zaradi pozebe in zelo 
zahtevnega kletarjenja, posledično je v kleteh manj vina. Omejeni smo 
bili tudi pri druženju v večjih skupinah zaradi covida. Poskušali smo se 
prilagajati in delovati tako, da je bilo zdravje na prvem mestu. Ne glede 
na omejitve je društvo delovalo na vseh področjih in izpeljali smo kar 
nekaj dogodkov, ki so predstavljeni v nadaljevanju biltena.

Izvedli smo društveno ocenjevanje, ki je bilo 15. marca 2022 v Gaju na 
kmetiji Svetnik, kjer sta komisiji ocenili 118 vzorcev vina. Letnik, ki je zaznamovala pozeba, posledično 
bolj pozno dozorevanje grozdja, se je občutil tudi v aromatiki in grobosti vin pri rdečih sortah. Bela vina 
so nas zopet prijetno presenetila s harmonijo, prijetno kislino in lepo cvetico. Ne glede na zahtevne 
pogoje pridelave vina lahko potrdimo, da imamo v našem vinorodnem območju zelo kvalitetna vina, ki 
lahko nastopajo na ocenjevanju po vsej Sloveniji.

Vsako leto vinogradniki oddamo vina na ocenjevanje v sklopu Tedna Cvička, Vinis-a, v Gornjo Radgono, 
za županovo vino in še bi lahko našteval.

Veseli smo druženja v domačem okolju, kjer radi postrežemo s cvičkom Društva vinogradnikov Dolina - 
Jesenice in tako bo tudi letos. Zelo dobro sodelujemo tudi s pevsko skupino Slavček z Velike Doline, ki 
se radi odzovejo povabilu našega društva in povabilu Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, za kar se 
jim iskreno zahvaljujem.

Vsem vinogradnikom iskreno čestitam za dosežene rezultate na ocenjevanjih, tako na društvenem oce-
njevanju kot tudi drugje. Naj bodo vinogradi v letu, ki je pred nami, obsijani s soncem, ob druženju pa 
nazdravimo z odlično kapljico iz naših kleti.

Predsednik društva
Martin Kvartuh
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»Delo človeka in narave se najmočneje začuti v vinu,  
ki je božanska stvaritev in odraža neuklonljivost človeka,  

ter vsemogočnost narave.«
Tilen Praprotnik

Spoštovane članice in člani Društva vinogradnikov Dolina–Jesenice, 

vsako leto prinese nove izzive, tako je bilo  tudi v letih 2020 in 2021. Epidemija je pustila svoj pečat v vsaki 
družini, delovanju društev, organiziranju tradicionalnih  prireditev in čutimo vpliv v vseh panogah naše družbe.

Vinogradništvo in kletarstvo so zahtevne panoge, ampak z ljubeznijo do narave, trte in vinograda upamo,  da 
bomo v našem kraju in podeželju  skupaj še naprej vztrajali na poti ohranitve naših vinogradov. Pravijo, da je 
v vinu največ ujetega sonca in da ljudje, ki pridelujejo vino ulovijo sonce s svojimi pridnimi rokami.

V letih epidemije smo zelo močno občutili pomen preskrbe, pomen domače predelane hrane in se ponovno 
pričeli zavedati pojma samooskrbe. Tudi v letih, ki so pred nami bo treba več pozornosti nameniti podeželju, 
ohranjanju obdelanih kmetijskih površin.

V preteklih letih je bila zahtevna naloga v vsakem posameznem društvu ohraniti aktivnosti in motivacijo članov 
v novih okoliščinah delovanja. V imenu krajanov in vseh, ki so spremljali vaše delo, izražam posebno pohvalo 
predsedniku društva Martinu Kvartuhu in upravnemu odboru za uspešen mandat in delovanje društva. 

V imenu KS Velika Dolina in mojem osebnem imenu želim vsem skupaj veliko uspeha pri delu v društvu ter 
uspešno letino 2022.

Predsednik KS Velika Dolina
Fredi Žibert 

»Tla so vinu mati, sonce oče, kletar pa usoda.«
De-Yan

 

Spoštovani člani Društva vinogradnikov Dolina–Jesenice,  
pridelovalci žlahtne kapljice, dragi krajani!

Ob izidu letnega biltena vašega društva je priložnost, da se ozremo nazaj in ponovno prikličemo v spo-
min leto in letnik 2021. To je bilo leto, ki je bilo ponovno polno izzivov, novih okoliščin in nas je dodatno 
motiviralo, da poiščemo nove poti in odpremo nova vrata.  

Bilten vašega društva s ponosom preberemo, ker so na enem mestu zbrani rezultati in dosežki leta 2021, 
ki nas vedno znova prepriča in spomni, da vaše društvo skrbi tudi za našo prepoznavnost v širšem okolju.
Za letošnji uvod smo izbrali misel, da so »Tla vinu mati, sonce oče, kletar pa usoda«. V letniku 2021 
sonca in zemlje ni primanjkovalo, usodo ste pa s svojim delom in znanjem kletarjenja določili Vi in ta 
je zapisana v vinu tega letnika. Vsako leto rezultati in ocene izkazujejo, da napredujete in izboljšujete 
ponudbo.

V imenu Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem in v mojem imenu  želim čestitati predsedniku  
Martinu Kvartuhu in upravnemu odboru društva za opravljeno delu, članicam in članom pa še naprej 
uspešno delo, izjemen letnik 2022 ter veliko prijetnega skupnega časa in dobrega sodelovanja.

Svet KS Jesenice na Dolenjskem
Predsednik Aleš Burja 
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Po uvodnih pozdravnih besedah predsednika 
društva ter predsednikov sveta obeh krajevnih 
skupnostih nadaljujemo s predstavitvijo dogod-
kov v društvu, ki smo jih izvedli v preteklem in 
tekočem letu, od zadnjega opisanega dogodka v 
biltenu 2021. 
 
Videli boste, da je bilo druženj in delavnih akcij 
tudi tokrat manj kot običajno. Pri izvedbi dogod-
kov smo upoštevali trenutna zdravstvena navodila 
in omejitve, zato smo morali določene dogodke in 
prireditve odpovedati, nekatere pa izvesti v poz-
nejšem času, kot smo vajeni. Kljub vsemu smo ve-
seli, da smo izvedli vsaj nekaj osnovnih dogodkov, 
vsi pa so podkrepljeni s fotografijami, za katere 
je zaslužen predvsem društveni fotograf Andrej 
Kvartuh, ki glede na besedilo biltena izbere pri-
merne fotografije. Kot pravijo, fotografija pove 
več kot tisoč besed.

Fotoaparat je že dolgo Andrejev spremljevalec na 
vseh društvenih dogodkih, kjer posname ogromno 
fotografij. Najlepše fotografije najprej izbere za 
spletno stran društva, katere urednik je tudi, in 
poskrbi, da je gradivo v čim krajšem času obja-
vljeno na spletu. Tako lahko spremljate aktualne 
aktivnosti v društvu, preberete si lahko napotke 
pri delu v vinogradu in kleti, pa o boleznih vin-
ske trte, o predavanjih in še veliko več, čeprav 
se mogoče objavljenega dogodka sami niste mogli 
udeležiti. 
Vse to s klikom na: https://dv-dolina-jesenice.si/
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Postavitev društvenih klopotcev
Sobota, 14. avgust 2021

Izvedbe tradicionalnega društvenega dogodka po-
stavitve klopotca na rondoju na Čatežu, ki ga je 
uvedel nekdanji predsednik društva Slavko Bizjak 
in se ga člani radi udeležimo, v covidno obarvanem 
lanskem letu nismo pretirano oglaševali. Dogodek 
smo lahko izpeljali zgolj zato, ker je bilo druženje 
na odprtem, pa še pri tem smo imeli omejitve. 

Klopotec popotnike opozarja, da se nahajajo v 
vinorodni deželi, kjer smo doma srčni in vese-
li ljudje. Tako je bilo veselo tudi pri postavitvi 
klopotca v družbi mladih harmonikarjev Blaža,  
Marka in Mateja, mladih članov društva, seveda ob  

»kupici« rujnega. 

Pot smo nadaljevali proti Cir-
niku, kjer je naš član Roman 
Zofič, na idiličnem hribčku z 
najlepšim razgledom daleč na 
okoli, zasadil vinsko trto. Vinog-
rad s 760 trsi mu je dal kvalite-
ten in obilen pridelek, ki ga je 
v kleti spremenil v odličen cvi-
ček, za katerega je v letu 2021 
na društvenem ocenjevanju pre-
jel najvišjo oceno in dobil naziv 
Kralj cvička. 
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Klopotec, ki ga je za društvo izde-
lal član Boštjan Vogrin in je v letu 
2020 takratnemu kralju prvič pel 
svojo pesem, smo v lanskem letu 
poslušali vaščani Cirnika po zaslugi 
Romana, ki je klopotec sam ponos-
no postavil na vrh stebra. 

Slavje smo nadaljevali pri lovski 
koči na Bukovini, kjer nas je Roman 
z družino pogostil z odličnim divja-
činskim golažem in kraljem cvička. 
Ob zvokih harmonike smo se zadr-
žali pozno v noč.



Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice                                                                                                                        Bilten 20228

Prireditev ob 25. letnici delovanja društva  
ter podelitev diplom in priznanj ocenjevanja vin

Sobota, 21. avgust 2021

Tradicionalni osrednji društveni prireditvi ob podelitvi diplom in priznanj iz ocenjevanja vin se je v 
soboto, 21. avgusta 2021, pri Svetniku v Gaju, pridružilo praznovanje 25. letnice delovanja Društva 
vinogradnikov Dolina – Jesenice. Zaradi, še vedno trajajočih covid omejitev, smo se odločili za nekoliko 
manjšo slovesnost. Kljub temu se je vabilu odzvalo lepo število članov društva, gostov in ostalih priso-
tnih. S svojo prisotnostjo so nas počastili tudi župan občine Brežice g. Ivan Molan, podpredsednik Zveze 
društev vinogradnikov Dolenjske g. Jože Bašelj in ga. Milena Rožman iz kmetijske svetovalne službe.

Prireditev je odprl predsednik Martin Kvartuh, ki se je uvodoma ozrl na delovanje društva od začetkov 
do današnjih dni. Poudaril je tudi povezanost društva z domačimi kraji in drugimi društvi ter ponosno 
nanizal uspehe članov društva na društvenem ocenjevanju in ocenjevanjih drugje po Sloveniji – na Vinisu 
in Gornji Radgoni, Cvičkariji in Županovem vinu.  Povsod so naša vina prepoznavna in dosegajo zavidljive 
ocene.

Predsednik društva Martin Kvartuh je, v družbi župana g. Molana, pred-
sednika ZDVD g. Bašlja in ga. Milene Rožman, ki je bila tudi predse-
dnica ocenjevalne komisije cvičkov na društvenem ocenjevanju vin, 
vinogradnikom podelil zaslužene nagrade za pridelano vino: 43 velikih 
zlatih medalj, 25 zlatih medalj, 26 srebrnih medalj in 22 pisnih pri-
znanj. Zmagovalec med dolenjskimi belimi vini je bil Rudi Kos. Kralju 
cvička v letu 2021 Romanu Zofiču je krono nadel dotedanji kralj cvička 
Branko Vogrin.

Nagrajencem se je zahvalil tudi župan g. Molan 
ter poudaril sodelovanje Občine z društvi. Jože 
Bašelj je v svojem nagovoru poudaril zavzeto in 
prepoznavno sodelovanje našega društva v zvezi, 
Milena Rožman pa je podala nekaj opazk in nas-
vetov iz ocenjevanja in priprav na bodočo letino.

Na predlog Upravnega odbora društva je pred-
sednik ob 25. društvenem jubileju podelil tudi 
priložnostne vrčke – peharčke – z grbom društva, 
kot zahvalo za sodelovanje in podporo društvu  
Darku Friglju, Slavku Bizjaku, Mihi Škrlecu ter 
KUD Slavček. V celotnem obdobju delovanja 
društva so pustili pečat društvu zato je prav, da se jih izpostavi in zahvali tudi javno. 

Darko Frigelj, aktiven član društva in upravnega odbora od ustanovitve v 
letu 1996, je steber in nepogrešljiv sodelavec, organizator pri vsaki prire-
ditvi društva ter praporščak društvenega praporja od prvega dne, odkar ga 
je društvo dobilo v hrambo. Darko je vedno prešerne volje in pripravljen 
za delo. 

Slavko Bizjak je tisti, ki je najdlje predsedoval društvu… neprekinjeno od 
leta 2008 do 2018, bil pobudnik in organizator številnih projektov v društvu. 
Z veliko projekti in dogodki tradicionalno in uspešno nadaljujemo delo tudi 
danes. Še vedno je pripravljen za akcijo ter poln zamisli in idej za društvo. 
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Miha Škrlec, pobudnik ustanovitve Društva vinogradnikov Dolina – Jese-
nice, ki je bilo ustanovljeno 19. marca 1996, je eden najstarejših članov 
društva. Bil je predsednik iniciativnega odbora, pripravil osnutek statuta 
društva in druge naloge potrebne za sklic ustanovnega zbora. Vedno si je 
prizadeval za dvig kakovosti naših vin ter bil pobudnik in organizator pre-
davanj za naše krajane. 

Domači Slavčki…vedno pripravljeni za sodelovanje, saj si brez njihove pe-
smi ne znamo predstavljati prireditev. V času sodelovanja z našim društvom 
so svoj program še razširili. Na povabilo predsednika ZDVD g. Mirana Juraka 
se vsako leto udeležujejo tradicionalnega srečanja vinogradniških pevskih 
skupin v Trebnjem, ki ga Zveza organizira v sklopu Tedna cvička. Kar nekaj 
Slavčkov je tudi članov našega društva, kar samo pripomore k boljšemu 
sodelovanju. 

Pri oblikovanju in izpeljavi programa so nam ponovno priskočili na pomoč 
člani in članice domačih Slavčkov. MoPZ je zapel nekaj pesmi, Slavčkova 
sekcija Vaška scena pa je program popestrila s humornimi vložki in pove-
zovanjem, kjer je blestelo domače narečje, ki ga povezovalca programa 
Nadica Črpič in Sandi Šumlaj, nedvomno obvladata.

Še posebej pa smo veseli pomoči našega podmladka, mladih vinogradnic Alenke, Valentine in Urške 
ter vinogradnikov Gregorja in Aljaža, ki so udeležencem po zaključku programa postregli z večerjo ter 
poskrbeli, da na mizah ni zmanjkalo zmagovalnega belega dolenjskega vina Rudija Kosa in kralja cvička 
Romana Zofiča. Harmonikarja Matej in Marko pa sta poskrbela za dobro voljo v družabnem delu večera 
in kot vedno igrala dolgo v noč.
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Obisk sejma AGRA v Gornji Radgoni
Torek, 24. avgust 2021

 

Mednarodnega, največjega ocenjevanja vin v 
Sloveniji – Vino Slovenija Gornja Radgona v okvi-
ru sejma AGRA, se že vrsto let udeležujejo tudi 
naši vinarji in vsako leto nanizajo visoke ocene, 
za katere na prireditvi v Gornji Radgoni prejme-
jo zaslužene medalje. Leta 2021 je ocenjevanje 
vin potekalo od 12. do 14. julija 2021 v prostorih 
Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, na katerem 
je sodelovalo skupno 170 vinarjev iz petih držav – 
Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Severne Makedonije 
in Češke – s 569 vzorci vin. 

Povabilu k oddaji vzorcev so se odzvali tudi naši 
člani Stanislav Barkovič, družina Bizjak in Milan Va-
lek ter za vse vzorce vin prejeli medalje:
• Stanislav Barkovič: cvička PTP z oceno 76,33 in 

75,00 → zlati medalji
• Družina Bizjak:  cvička PTP z oceno 73,67 in 

73,00 → srebrni medalji
• Milan Valek: cviček PTP z oceno 71,33 in suha 

penina z oceno 81,33 → srebrni medalji

Stanislav Barkovič se je z visokima ocenama svo-
jih cvičkov uvrstil na vrhunsko 2. in 8. mesto na 
ocenjevanju vin Vino Slovenija Gornja Radgona. 

Vsem trem vinarjem iskrene čestitke za dosežene 
rezultate!

V pričakovanju Pomurskega sejma AGRA (spomni-
mo… v letu 2020 je bil sejem odpovedan) smo or-
ganizirali avtobusni prevoz in se številčno odpravili 
na obisk sejma slovesno podelitev medalj našim 
članom. Kot je zapisal organizator sejma je naj-
večji dosežek 59. mednarodnega sejma AGRA sploh 
priprava in izvedba sejma v času epidemije, ukrepov in omejitev. Kljub vsem pogojem jim je uspelo na 
53.800 m2 razstavnih in predstavitvenih površin gostiti preko 1.100 razstavljavcev iz 29 držav. Okrog 
50.000 obiskovalcev si nas je ogledalo nove tehnologije za pridelavo in predelavo ter demonstracije 
le-teh.
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Redni letni zbor članov 
Petek, 3. septembra 2021

 

Datum lanskoletnega zbora članov, katerega običajno izvede-
mo v začetku leta, največkrat v januarju, smo kar prestavljali 
in prestavljali zaradi zdravstvenih ukrepov in ga končno uspeli 
izpeljati v septembru. Kljub temu se je zbora članov udeležilo 
kar precej članov, obdelali pa smo izvedene aktivnosti društva 
v preteklem obdobju, katere je predstavil predsednik Martin 
Kvartuh, si zadali nove cilje za naslednje letno obdobje in upa-
li, da nam jih bo uspelo vsaj nekaj izvesti. Nadzorni odbor, v se-
stavi Ivan Novoselič, Simon Ivanšek in Jože Lončarič, je preg-
ledal finančno poslovanje društva in ugotovil, da društvo deluje 
in posluje skladno s statutom društva in predpisi. Sicer pa je 
finančno poročilo članom na zboru predstavila bla-
gajničarka Anita Vogrin. Vsa poročila in plane so 
prisotni člani na zboru soglasno potrdili z dvigom 
rok.

Zbor smo zaključili ob druženju z malico, ki sta 
nam jo pripravila Andrejka in Jože Zobarič, in jo 
zalili s kozarčkom vinca. 
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Otvoritev ceste in pločnika na Obrežju 
Petek, 15. oktober 2021

Povabljeni smo bili k sodelovanju pri svečani otvoritvi obnove ceste in izgradnje pločnika na Obrežju, 
ki se je odvijalo pred Gostilno Kalin. Odzvali smo se z bogato obloženo stojnico naših vin, s katerimi so 
udeleženci nazdravili uspešno izvedenemu projektu. Tudi na takšen način društvo promovira vina naših 
vinogradnikov, organizatorju pa pomagamo pri izvedbi dogodka.

Udeležba ob 50 letnici delovanja  
Društva vinogradnikov Trebnje

Sobota, 23. oktober 2021
 
Društvo vinogradnikov Trebnje  je lani praznovali 50. letnico de-
lovanja. Na povabilo k slavnostni obeležbi visokega jubileja, in v 
znak dobrega sodelovanja, smo se vabilu odzvali tudi v našem dru-
štvu. Praznovanja so se udeležili naši člani Martin Kvartuh, Ivan 
Zevnik, Alojz Vogrin in Andrej Kvartuh, slavje pa je potekalo v 
Gradišču pri Trebnjem na posestvu Škoda. Trebanjci so pripravili 
program s predstavitvijo delovanja društva, orisali preteklost ter 
tradicijo vinogradništva v Trebnjem z okroglo mizo aktualne teme 
»Opuščanje vinogradov«.

Ob tej priložnosti so naši člani s postavitvijo praporja na častnem 
mestu predstavili tudi Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice. 
Predsednik Martin je slavljencem v imenu našega društva čestital 
za visoki jubilej ter jim podaril vrč z logotipom našega društva. 
Predstavil je naše društvo, kot prvega predstavnika cvička ob vsto-
pu v Slovenijo. Poudaril pomembnost vinogradnikov za pokrajino, 
saj obdelujemo vinograde na 
najbolj strmih področjih in s 
tem pripomoremo k lepi in 
urejeni pokrajini. Prav tako 
je pohvalil njihove kraje saj 
je bil prvič v Gradišču, kjer 
imajo še zahtevnejše pogoje 
za vinogradništvo, so pa zelo 
lepo urejeni in obdani  z vin-
skimi kletmi.
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Odstranitev društvenih klopotcev
Petek, 5. november 2021

 
V petek popoldne sta društvena klopotca še zad-
njič letos zapela pesem vinogradnikov, popoldne 
pa so ju vinogradniki podrli in spravili za nasled-
nje leto. Najprej je iz svojega droga odpotoval 
glavni - društveni klopotec na rondoju pri Čatežu 
ob Savi, nato pa še klopotec pri kralju cvička, 
Romanu Zofiču. Slovo od klopotcev je bilo ču-
stveno, zato je potekla tudi kapljica rujnega, da 
so se srca potolažila. 

Klopotca sta lepo obeleževala naše društvo sko-
zi poletje in jesen, gospodar Zofič pa je kar pri-
dno točil kraljevega cvička. Da ne bi v želodčkih 
samo klopotalo, smo pozno popoldne dopolnili še 
s prigrizkom. 
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Rez vinske trte ob prazniku sv. Vincenca
Sobota, 22. januar 2022

V vinogradu bivšega predsednika Slavka Bizjaka na Rajcu se je 
na Vincencovo oglasil sedanji predsednik Kvartuh s šoferjem  
Sandijem Šumlajem in nekaj člani upravnega odbora - Tonijem in 
Ireno Bogovčič, Lojzom Vogrinom in Andrejem Kvartuhom, da 
bi mu pomagali simbolično obrezati nekaj trt ob prazniku svetega 
Vincenca. Bili pa so izjemno pridni, padlo je skoraj pol njegove-
ga vinograda. K sreči je to gospodar Slavko še pravi čas opazil 
in nemudoma ustavil dela, ter preveč pridne vinogradnike ročno 
pospremil v klet na kozarec vina in nato na kuhane klobase in jaj-
ca. Nato jih več ni spustil v vinograd. 

Padla je tudi noč in potem je bilo potrebno pospremiti 
predsednika z druščino domov, kar je včasih malo zah-
tevnejši podvig in tako se je storilo tudi na Vincencovo 
soboto. Po nekajurnih naprezanjih po različnih krajih je 
vsem sodelujočim to tudi uspelo. Seveda ni bilo lahko…

Ker je corona v tistih dneh neusmiljeno udrihala po naših 
krajih, so se tudi ostali naši člani vsak na svojem koncu 
spopadali z rezjo in pošiljali slike iz svojih vinogradov, 
da je bilo občutiti Vincencovo. Upajmo, da bo naslednje 
leto boljše in da bo rez lahko bolj množično obiskana.
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Trening društvenih degustatorjev v Gaju
Petek, 11. marec 2022

Kot vsako leto pred društvenim ocenjevanjem, so se tudi letos zbrali naši društveni licencirani ocenje-
valci pri Svetniku v Gaju, da uglasijo svoje brbončice in uskladijo ocenjevanje in karakteristike vin. Spet 
so se srečali Ljubo Bizjak, Marko Valek, Boštjan Lazanski, Stanislav Barkovič, Matjaž Črpič in Miroslav 
Škofljanc. Poizkušali so 25 vzorcev rdečih in belih vin.



Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice                                                                                                                        Bilten 202216

Društveno ocenjevanje vin 
Torek, 15. marec 2022

 
Letos smo se že lahko bolj druži-
li, zato se je društveno ocenje-
vanje vrnilo v prostore Matjaža 
Črpiča – Svetnika. Priprave na 
ocenjevanje so se pričele že v 
soboto in nedeljo pred ocenje-
vanjem s pobiranjem vzorcev 
pri članih. Nato je v nedeljo sle-
dilo sortiranje in označevanje 
vzorcev ter priprava prostorov 
za izvedbo ocenjevanja. Ker sta 
bili na ocenjevanju dve skupi-
ni ocenjevalcev, sta društvena  
računalničarja Andrej Kvartuh in Mitja Markl pripravila dva ločena 
sistema prikazovanja in skrbela, da so bili rezultati ocenjevanja 
hitro na zaslonih. Podporne ekipe pa so poskrbele, da so bili vzorci 
predstavljeni vsakemu ocenjevalcu, prigrizki obnovljeni, pljuval-
niki izpraznjeni in ocene še enkrat ročno prekontrolirane, preden 
so bile vpisane.
   

Ocenjevalna komisija A je bila v sestavi: 
• predsednik komisije: Andrej Bajuk
• člani komisije: Marko Valek, Roman Baškovč, Stanislav Barkovič 

in Boštjan Lazanski

Komisija A je ocenjevala: cviček, dolenjsko rdeče in žametno črnino. 

Ocenjevalna komisija B je bila v sestavi: 
• predsednica komisije: Milena Rožman
• člani komisije: Ljubo Bizjak, Mihael Kvartuh, Jože Prah in Miroslav Škofljanc

Komisija B je ocenjevala: bela vina, modro frankinjo in penine.

Člani društva so na ocenjevanje prinesli naslednjih 118 vzorcev vin:
 
• 39 cvičkov,
• 17 dolenjskih rdečih vin,
• 1 žametna črnina,
• 15 modrih frankinj,
• 1 modri pinot,
• 26 dolenjskih belih vin,
• 3 dolenjska bela vina – bela zvrst,
• 6 laških rizlingov,
• 1 zeleni silvanec,
• 1 chardonnay,
• 2 rumena muškata,
• 1 kerner
• 1 savignon,
• 1 kraljevina
• 3 penine.
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Poročila predsednikov in članov komisij  
društvenega ocenjevanja vin
Andrej Bajuk (predsednik komisije A)

15. marca 2022 je na turistični kmetiji Črpič potekalo ocenjevanje 
vin, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice. 
Vina sta ocenili dve 5-članski degustacijski komisiji. Vodenje ene 
izmed njih mi je bilo zaupano, za kar se organizatorju tudi zahva-
ljujem.

Skupno smo ocenili 118 vzorcev vin, od tega je komisija, ki sem 
jo vodil, ocenila 58 vzorcev (vzorce vin cviček PTP, žametovka in 
dolenjsko rdeče). Na koncu sta obe komisiji ocenili tudi tri peneča 
vina. 

Letnik 2021 je bil zaznamovan s hudo spomladansko pozebo na celotnem območju vinorodne dežele 
Posavje, s hujšimi posledicami na večjem območju Dolenjske. V poletnih mesecih so bile visoke tem-
perature brez padavin oz. zelo malo. Predvsem zaradi pozebe je letnik 2021 količinsko slabši, saj je bil 
marsikje izpad, glede na pretekla leta, tudi do 100 % pri določenih sortah in legah. Kljub poznejšemu 
cvetenju vinske trte, zaradi pozebe, se je trgatev zaradi visokih temperatur in suše in posledično visokih 
sladkornih stopenj pričela v sredini septembra (predvsem pridelovalci vina cviček PTP). Poleg visokih 
sladkornih stopenj je bil marsikdo primoran iti v zgodnejšo trgatev tudi zaradi napada ptičev in mrče-
sa. Kljub zgodnejšim trgatvam določenih sort so imeli pridelovalci vin PTP probleme predvsem z visoko  
alkoholno stopnjo in nedozorelimi kislinami. 

Cvički so bili sicer lepo obarvani, vendar v večini s preveč poudarjeno grobostjo. Nekateri med njimi so 
sicer izstopali po kakovosti, kar se je lepo pokazalo v sadnosti tako v vonju kot v okusu z blago izraženimi 
tanini. 

Ocenili smo sicer samo eden vzorec žametne črnine, ki pa se ni izkazala v svoji kakovosti. 

Večina vzorcev vin dolenjskega rdečega po mojem mnenju ne more nositi naziv dolenjskega rdečega, 
saj je pri večini vzorcev problem tudi v barvi (kar smo ugotovili tudi v letniku 2020). Smatram, da je 
dolenjsko rdeče vino brez prisotnosti belih sort in vino z uglajeno kislino. Predvidevam, da so bili vzorci 
vin »dolenjskega rdečega« le vzorci vin »ponesrečenega« cvička, kjer ni bila s tipizacijo sort dosežena 
ustrezna alkoholna stopnja. 

Modri pinot se je sicer izkazal kot korektno vino, vendar neizdelano vino s pekočim priokusom kot pos-
ledica visokega alkohola.

Na koncu smo ocenili zelo dobre, lahko rečem vrhunske penine, kjer je po mojem okusu odstopala po 
kakovosti suha penina.

Komisija je izločila le 8,6 % vin, in sicer zaradi napak kot so bekser in oksidacija. Žal je zaznati tudi 
bolezensko stanje (cik), ki ni odpravljivo.

V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja. Prav tako pa 
čestitke organizatorju za strokovno izpeljano degustacijo. 

Andrej Bajuk 
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Marko Valek (član komisije A)

Na društvenem ocenjevanju vin Dolina - Jesenice, ki je poteka-
lo 15. marca 2022, sem sodeloval v komisiji kot član in pokušal 
naslednje vzorce: cviček, žametna črnina, dolenjsko rdeče, modri 
pinot in penine.

Kot članu komisije rdečih vin mi je bila zaupana degustacija naše-
ga dolenjskega posebneža. Zanimivo je, da ni bilo veliko izločitev. 
Pri nekaterih vzorcih je bilo zaznati večjo mero trpkosti, kar pa 
ni značilno za cviček. Bilo je tudi nekaj klasičnih napak, in sicer 
bexer in oksidacija. Pri dolenjsko rdečih vinih je bilo, tako kot pri 
cvičkih, zaznati napake, a kljub temu je bilo nekaj vzorcev izjemnih, polnih, bogatih in uglajenih. Za 
pokušnjo so bili tudi tri vzorci penin, od katerih me je vsaka zase zapeljala do vrhunske ocene. 

Vsem vinogradnicam in vinogradnikom izrekam iskrene čestitke ob prejetih nagradah in jim želim še 
veliko uspehov pri pridelavi in negovanju dobre kapljice.

Marko Valek

Stanislav Barkovič (član komisije A)

Na letošnjem ocenjevanju vin, ki je potekalo v ponedeljek,  
15. marca 2022, sem sodeloval v komisiji, ki je ocenjevala cvič-
ke, dolenjsko rdeče in nekaj posameznih vzorcev drugih sort. Leto 
2021 ni bilo najbolj naklonjeno vinogradnikom in vinarjem pridelo-
valcem cvička saj je, kot radi rečemo, minilo manj kot 100 dni od 
cvetenja vinske trte do zorenja, kar je povzročilo visoke alkoholne 
stopnje, temnejšo barvo, cvički so bili bolj grobi in višjih kislin. 
Kljub temu so se naši vinogradniki in vinarji potrudili, da so bili 
cvički nekje v poprečju ostalih letnikov, kar pa ne morem reči za 
dolenjska rdeča vina. Videti je bilo, da so bila dolenska rdeča vina 
tista vina, ki niso izpolnjevala pogojev za cviček, s kar dosti bolezni. Letnik, ki bo šel kmalu v pozabo. 

Na koncu bi se rad zahvalil za povabilo in za trud vsem sodelujočim, da je ocenjevanje potekalo nemo-
teno, vinogradnikom in vinarjem pa čestitam za dosežena odličja.

Stanislav Barkovič

Roman Baškovč (član komisije A)
 
Moje ocenjevanje je potekalo v komisiji rdečih vin. Vsa vina so bila 
zelo kakovostna z malo napakami. Pri organoleptični oceni se je 
poznala razlika od prejšnjih let. Huda pozeba v preteklem letu je 
zadržala vegetacijo in dozorevanje grozdja je zato kasnilo. Kljub 
lepi barvi se je zamuda pri dozorevanju grozdja poznala v aroma-
tiki vin.

Ocenjevanje je bilo organizirano zelo dobro. Društvu vinogradni-
kov se zahvaljujem za vabilo. Vsem vinogradnikom želim veliko 
uspeha pri delu v vinogradu in kleti.
         
 

Roman Baškovč
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Milena Rožman (predsednica komisije B)

Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice mi je na društvenem oce-
njevanju, 15. marca 2022,  zaupalo vodenje komisije, ki je ocenje-
vala bela vina in modro frankinjo.

Vinski letnik 2021 je zelo zahteven in v kleti zahteva veliko pozor-
nosti. V začetku aprila so pozebla glavna očesa, kasneje so odgnala 
stranska očesa, ki so pri nekaterih sortah bila tudi rodna, vendar s 
precejšnjim zamikom. Če je bilo ob trgatvi potrgano tudi to slabše 
dozorelo grozdje, se to kaže v vinih kot grobost, neharmoničnost. 

Predstavljena bela vina so prijetno presenetila. 

Dolenjsko belo: večina vzorcev je dosegla kakovosten razred. So harmonična in pitna vina s prijetno 
kislino in cvetico.      

Ravno tako tudi bela sortna vina -  lepi predstavniki svojih sort, z izraženo strukturo, cvetico in harmo-
nijo. Izpostavila bi sorti laški rizling in rumeni muškat, ki so dosegla vrhunske ocene. Pri sortah, kjer je 
bil v oceno dan samo en vzorec, je težko podati oceno za sorto, predstavljeni vzorci pa so prijetno pitni 
in sortno značilni.  

Modra frankinja: v njih se odraža vsa težavnost lanskega letnika; ob trgatvi visoki sladkorji, ki pa ne 
pomenijo tudi polne dozorelost. Kisline so nižje in neenako dozorevanje se zazna kot grobost. Niso pa 
vse frankinje imele te pomanjkljivosti, med vzorci so bile tudi frankinje  z močnim telesom, lepo barvo, 
izraženo sortnostjo in harmonijo. Izstopa MF letnik 2019, ki je v vrhunski kondiciji. Visoke kakovostne 
ocene, nekaj vrhunskih.  Vsa pohvala kletarjem.

Na koncu smo ocenili še 3 vzorce penin, ki so vse dosegla vrhunsko oceno. Čestitke pridelovalcem!

Izločitev je bilo malo, napake kot sta npr. bekser in oksidacija, se v tem stanju še da popraviti.  

Zahvaljujem se članom ocenjevalne komisije za res zavzeto in marljivo delo. Prav tako se v imenu celot-
ne komisije zahvaljujem organizatorju in sodelujočim tako za vabilo kot za lepo izvedeno ocenjevanje.   

Milena Rožman 

Ljubo Bizjak (član komisije B)

Na društvenem ocenjevanju vina sem bil v komisiji, ki je ocenjeva-
la dolenjska rdeča vina, modre frankinje in bela vina.

Dolenjska rdeča vina so bila dosti podobna cvičku, le da so bila 
bolj bogata, nekaj vzorcev pa je bilo lepih in tipičnih za dolenjsko 
rdeče. 

Modre frankinje so bile bogate, z lepimi sadnimi notami, vendar 
za letnik 2021 premalo obarvane. Posebno lep je bil vzorec modre 
frankinje letnik 2019, ki je bil tudi nagrajen z zelo visoko oceno.

Dolenjska bela vina so bila lepo uglajena z lepimi sadnimi notami, pri nekaterih je mogoče za odtenek 
izstopala kislina. Pri belih sortnih vinih pa so bile zelo lepo izpostavljene sadne note in harmoničnost. 
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Vsi tri vzorci penin, ki smo jih ocenjevali, pa so dobili vrhunske ocene, saj so bili lepo uglajeni z veliko 
svežine.

Zahvaljujem se za izkazano zaupanje in lepo izpeljano ocenjevanje. Uspešno kletarjenje še naprej, 
vsem pa iskrene čestitke za prejeta odličja in pohvale.

Ljubo Bizjak

Mihael Kvartuh (član komisije B)

Na letošnjem ocenjevanju vin našega društva sem sodeloval v ko-
misiji, ki je imela lepo paleto različnih vin. Lanskoletna izkušnja 
super vin me je prijetno presenetila, a letos žal ni bilo tako. Vina 
so bila povprečna z viškom nedozorele kisline, le nekaj vzorcev je 
bilo lepih, kar je vzpodbuda za naprej. 

Hvala za povabilo in upam na boljši letnik 2022. Čestitke na zelo 
dobri organizaciji ocenjevanja.

Mihael Kvartuh

Miroslav Škofljanc (član komije B)

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!

15. marca 2022 mi je bilo zaupano, da kot član komisije sodelu-
jem na društvenem ocenjevanju vin. Naša ekipa pod vodstvom ga 
Milene Rožman je ocenjevala bela vina in frankinje. Vina so bila 
korektna, kakovostna nekaj tudi vrhunskih in minimalno število 
izločitev, kar me je najbolj razveselilo.

Želim si, da bi še naprej tako dobro skrbeli za to žlahtno kapljico 
in pa, da mati narava poskrbi za dobro letino 2022. 

Hvala za zaupanje.
Miroslav Škofljanc

Jože Prah (član komije B)

Najprej se Društvu vinogradnikov Dolina – Jesenice zahvaljujem 
za povabilo. Po mnogih letih sem ocenjeval modro frankinjo; zelo 
lepe frankinje, glede grobih taninov pa primerno letniku. Degus-
tirali smo lepa dolenjska bela vina, zelo kakovostni laški rizlin-
gi, vrhunski chardonnay. Kapo dol pa pridelovalcu kernerja, ki si 
je resnično zaslužil vrhunsko oceno in je tudi najboljše ocenjeno 
vino. Degustirali smo tudi tri zelo lepe penine.

Kljub posebnemu letniku ste, kot je tu že običaj, skletarili zelo 
lepa vina. Bravo!!!

Jože Prah
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Cviček
ime in priimek naslov                                                               št. točk        odličje

Črpič Matjaž Gaj 16,17 ZM

Zofič Maja Cirnik 16,10 ZM

Valek Milan Koritno C4 16,07 ZM

Barkovič Stanislav Brezje C1 16,07 ZM

Črpič Marjan Nova vas 16,07 ZM

Družina Bizjak Cirnik C7 16,03 SM

Frigelj Jože Loče 16,03 SM

Čudič Aleksander Brezje 16,03 SM

Valek Milan Koritno C7 16,03 SM

Lazanski Stane Nova vas 16,03 SM

Družina Bizjak Cirnik C23 16,00 SM

Družina Zofič Črpič Cirnik C4 16,00 SM

Vogrin Branko Velika Dolina 16,00 SM

Kvartuh Martin Koritno 16,00 SM

Šepetavc Marjeta            Dobova 16,00 SM

Povh Franc Jesenice na 
Dolenjskem 16,00 SM

Školjanc Miroslav Koritno 16,00 SM

Deržič Franc Laze 16,00 SM

Bogovčič Aleš Velika Dolina 15,97 SM

Komočar Jože             Sobenja vas 15,97 SM

Kvartuh Andrej Obrežje 15,93 SM

Semenič Ljubomir Koritno C8 15,93 SM

Zevnik Ivan Laze 15,93 SM

Bizjak Slavko Jesenice na 
Dolenjskem

15,93 SM

Bajs Črtomir Brezje 15,90 SM

Zofič Roman Cirnik 15,90 SM

Budič Jože Podgračeno 15,90 SM

Kuhar Gregor Ponikve 3 15,87 SM

Barkovič Stanislav Brezje C2 15,87 SM

Grad Bojan Laze 15,87 SM

Zofič Franc Cirnik C6 15,87 SM

Bukovinski Dušan Kroritno 15,80 PP

Petrič Martin Mala Dolina 15,80 PP

Čudič Primož Brezje 15,80 PP

Cviček 2020
ime in priimek naslov                                                               št. točk        odličje

Semenič Ljubomir Koritno C5 15,87 SM

Žametna črnina
Bajs Gregor Nova vas 15,70 PP

Dolenjsko rdeče
Vogrin Boštjan Dvorce 16,23 PP

Bajs Andrej Ponikve 16,17 PP

Fresel Matija Ponikve 16,10 PP

Šinko Sandi Laze 16,07 PP

Črpič Marjan Nova vas 16,07 PP

Laktič Danica Miroslav Brežice C1  16,03 PP

Družina Črpič Zofič Cirnik S4 16,03 PP

Bogovčič Anton Laze 16,03 PP

Zorič Marko Nova vas 16,03 PP

Blažinč Peter Dobova 16,03 PP

Vogrin Drago Sela pri 
Dobovi

16,00 PP

Laktič Danica Miroslav Brežice C2  16,00 PP

Kvartuh Martin Koritno 15,93 PP

Budič Miha Podgračeno 15,87 PP

Bajs Gregor Nova vas 15,83 PP

Vogrin Alojz Jesenice na 
Dolenjskem

15,47 PP

Modri pinot
Markl Mitja                                  Velika Dolina 16,00 PP

Modra frankinja 2019
Barkovič Stanislav                                    Brezje 18,10 VZM

Modra frankinja - barique
Črpič Marjan                                    Nova Vas 17,10 SM

Rezultati ocenjevanja
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Modra frankinja 2021
ime in priimek naslov                                                               št. točk        medalja

Bajs Andrej Ponikve 18,13 VZM

Petrišič Sandi Krško 18,10 VZM

Hostnik Martin Gaj 18,03 VZM

Kuhar Gregor Ponikve C2 17,93 ZM

Kvartuh Martin Koritno 17,87 ZM

Valek Milan Koritno 17,87 ZM

Petrič Gregor Mala Dolina 17,83 ZM

Črpič Matjaž Gaj 17,80 ZM

Črpič Marjan Nova vas 17,80 ZM

Škofljanc Daniel Koritno 17,73 ZM

Grad Bojan Laze 17,70 ZM

Barkovič Stanislav Brezje 17,70 ZM

Dolenjsko belo
Zobarič Jože Dobova 17,20 VZM

Štampek Darko Nova vas 17,03 VZM

Frigelj Ivan Veliki Obrež 17,00 VZM

Lazanski Maja Brežice 17,00 VZM

Zofič Roman Cirnik 16,97 VZM

Valek Milan Koritno 16,90 VZM

Prosenik Jožef Dobova 16,90 VZM

Črpič Marjan Nova vas C2 16,87 VZM

Lazanski Boštjan laze 16,87 VZM

Kos Rudi Rajec 16,87 VZM

Fresel Matija Ponikve 16,83 VZM

Frigelj Darko Jesenice na 
Dolenjskem 16,83 VZM

Kvartuh Martin Koritno 16,80 VZM

Zorič Marko Nova vas 16,80 VZM

Sečen Ivan Brežice 16,80 VZM

Šinko Sandi Laze 16,80 VZM

Kuhar Gregor Ponikve C1 16,77 VZM

Črpič Franc Filip Mala Dolina 16,77 VZM

Bukovinski Dušan Koritno 16,73 ZM

Bajs Gregor Nova vas 16,67 ZM

Povh Darko Obrežje 16,63 ZM

Lazanski Stane Nova vas 16,63 ZM

Povh Matej Obrežje 16,50 SM

Katič Sr ečko Loče 15,60 PP

Bašič Branko Koritno 15,43 PP

Dolenjsko belo - bela zvrst
ime in priimek naslov                                                               št. točk        medalja

Družina Bizjak Cirnik 17,37 VZM

Kvartuh Mihael Koritno 17,20 VZM

Črpič Matjaž Gaj 17,17 VZM

Kraljevina
Semenič Ljubomir Koritno C3 16,47 PP

Laški rizling
Družina Bizjak Cirnik Pol suhi 18,03 VZM

Družina Bizjak Cirnik 17,83 ZM

Jazbec Matej Koritno 17,70 ZM

Šumlaj Sandi Cirnik 17,43 SM

Valek Milan Koritno 17,43 SM

Rumeni muškat
Škofljanc Miroslav Koritno Pol sladki 18,10 VZM

Budič Mira Podgračeno 18,03 VZM

Zeleni silvanec
Zevnik Ivan Laze Pol suhi 17,90 ZM

Kerner
Družina Bizjak Cirnik Pol suhi 18,20 VZM

Sauvignon
Šumlaj Aljaž Cirnik Pol sladki 17,70 ZM

Chardonnay 2020
Kvartuh Mihael Koritno Suhi 18,13 VZM

Penina
Valek Milan Koritno Pol suha 18,13 VZM

Valek Milan Koritno Pol sladka 18,13 VZM

Istenič Barbara Rajec Suha 18,10 VZM
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Obisk Gregorjevega sejma v Novem mestu
Sobota, 26. marec 2022

26. marca je bila čudovita sobo-
ta, ki je bila predvsem ovenčana 
z uspehi naših skakalcev v Plani-
ci, vendar je bila to tudi sobo-
ta, ko smo prvič šli na Gregorjev 
sejem bodrit naše Slavčke, ki so 
bili s strani Zveze društev vino-
gradnikov Dolenjske povabljeni, 
da prispevajo h kulturnem pro-
gramu, ki je potekal celo popol-
dne na prireditvenem prostoru 
na sejmu. Seveda so se pevci 
kmalu spoznali z mamo Manko, 
ki je povezovala tekst in s humorjem polnila šotor, 
ter nastopili na prireditvi in tako širili glas našega 
društva tudi v Dolenjsko prestolnico. 

Po nastopu je sledil prosti ogled sejma in obvezno 
druženje pri stojnici ZDVD, kjer ni manjkala niti 
pesem. 

No, potem je sledil premik do kmetije Grabnar 
pri Raki, kjer nas je lanski kralj cvička postregel z 
izbranimi vini in ob odlični degustaciji poskrbel še 
za domači prigrizek. Kapljica je razvezala jezike 
še Slavčkom in pesem je napolnila klet. Seveda 
smo peli vsi, ne samo Slavčki. Od kleti smo se kar 
malo obotavljajoče odpravili, saj se nobenemu ni 
mudilo. Ampak vsake lepe stvari je enkrat konec 
in tako smo se odpravili proti domu in na poti do-
mov je poleg vinčka padla še beseda ali dve pred-
sednikov pevcev in vinogradnikov, da ne bi bilo 
potovanje v tišini. Za nami je bil čudovit dan, ki 
ga bo potrebno še kdaj ponoviti.
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Ocenjevanje vin v okviru 50. Tedna cvička
11. in 12. april 2022

 
Ocenjevanje vin je potekalo potekalo 3 dni, in sicer od 11. aprila 2022, na Kmetijsko gozdarskem zavodu 
Novo mesto. Degustatorji so ocenili 636 vzorcev vin, ki smo jih prispevali članice in člani iz vseh društev, 
včlanjenih v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske. Na jubilejnem 50. ocenjevanju vin je bilo ocenje-
nih skoraj 30 odstotkov več kot lani, od tega jih je 181 pripadlo cvičku. Kot druga je zastopana modra 
frankinja, sledijo dolenjska bela vina, v ocenjevanje pa so dobili tudi veliko dolenjskih penin.

Naše društvo se ponovno pohvali z visokimi ocenami, od tega z eno veliko zlato medaljo, ki jo je za 
modro frankinjo 2017 prejel Stanislav Barkovič. Skupno smo prejeli tudi tri zlate medalje, šest srebrnih 
medalj in dve pisni priznanji.
  
• Stanislav Barkovič - modra frankinja 2017  - 18,23 — VELIKA ZLATA MEDALJA
• Stanislav Barkovič - modra frankinja 2019  - 18,10 — ZLATA MEDALJA
• Stanislav  Barkovič - modra frankinja 2021 - 17,83 — ZLATA MEDALJA
• Stanislav Barkovič - cviček PTP 2021  - 15,80 — PISNO PRIZNANJE 
• Družina Bizjak - kerner 2021 - 17,90 — ZLATA MEDALJA
• Družina Bizjak - bela zvrst 2021 - 16,97 — PISNO PRIZNANJE 
• Družina Bizjak  - cviček PTP 2021 - 15,97 — SREBRNA MEDALJA 
• Matjaž Črpič - cviček PTP 2021 - 16,10 — SREBRNA MEDALJA
• Martin Kvartuh - modra frankinja 2021 - 17,60 — SREBRNA MEDALJA
• Milan Valek - peneče belo »Marija« - 17,30 — SREBRNA MEDALJA
• Maja Zofič - cviček PTP 2021 - 16,03 — SREBRNA MEDALJA
• Roman Zofič - cviček PTP 2021 - 16,03 — SREBRNA MEDALJA

Na največji vinsko-turistični prireditvi na Dolenjskem – jubilejnem 50. Tednu cvička, ki se letos vrača v 
dolenjsko prestolnico, v Novo mesto, bomo 
prisotni tudi člani našega društva. V petek, 
27. maja 2022, se bomo številčno udeleži-
li vinogradniške povorke, o njej pa boste 
prebirali v našem naslednjem biltenu.
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Vinogradniški pohod Prilipe - Straža - Sv. Vid - Prilipe
Sobota, 23. april 2022

Cvetoča pomlad in močna želja po druženju nas je ok-
rog 40 članov Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice v 
soboto, 23. aprila 2022, zvabila k ribniku na Prilipe, od 
koder smo se podali na pot proti Sv. Vidu med vinogradi in 
zidanicami v Straži, kjer kar nekaj naših članov prideluje 
rujno kapljico. 

Srečni, da se po dolgem času lah-
ko ponovno družimo, smo se po 
začetnem okrepčilu podali v hrib 
čez Prilipe proti Cerini, se pri 
gradu na Cerini po gozdni poti 
zapodili do vinogradov in naše 
prve postojanke – zidanice, v kate-
ri s svojo družino kletari naš član 

Boštjan Vogrin. S sabo smo prinesli sonce, zato smo od  
Boštjanove žene Lidije prejeli sonce ter bili deležni obilne 
pogostitve. Židane volje smo zapeli ob zvokih harmonik in 
se kar malo predolgo zadržali. 

Kljub vsemu smo morali nadaljevati po začrtani poti… Tako 
smo po gozdu prispeli do cerkvice sv. Vida, kjer sta nas s 
steklenico društvenega cvička v rokah nasmejani pričakali 
naši mladi članici Alenka in Valentina. Po krajšem premoru 
in lepem razgledu je sledil spust do naslednje postojanke - 
starega lesenega hrama, zelo lepo ohranjene dediščine iz 
leta 1905, kjer nas je v gosti senci dreves, ob obloženi mizi, 
pričakal gospodar Jože Komočar z ženo, sicer tudi naš dol-
goletni član. Ob poti smo se ustavili tudi pri zidanici staršev 
našega mladega člana društva Mateja Jazbeca, kjer so prav 
tako poskrbeli, da ne bomo lačni in žejni nadaljevali poti. In 
tako je zmanjkalo zidanic... Ti naši pohodi so zelo naporni 
predvsem zaradi postojank, ne pa toliko zahtevnosti poti. 
Druženje smo nadaljevali in tudi zaključili pri ribniku na 
Prilipah. 
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Srečanje vinogradniških pevskih skupin v Trebnjem
Petek, 13. maj 2022

Tudi letos so se srečanja udeležili domači 
Slavčki kot vinogradniška pevska skupina. 
Zbirno mesto so pevci letos določili pri 
Srečku Črpiču v kleti, da se spomnijo, v 
kakšen namen bo tokratno srečanje. Seve-
da brez predsednika Martina ni šlo, saj je 
tudi sam vozil nekaj pevcev. Srečanje zbo-
rov je že postalo tradicionalno in zbori se 
redno srečujejo v Trebnjem. Letos je bilo 
seveda bolj sproščeno, ker corona ni več 
stiskala za vratove. 

Slavčki so tudi dodobra nasmejali dvorano 
z znano »Snočkaj sem prišel prav pozno 
domov«. Večer se je potem nadaljeval ob 
druženju z ostalimi zbori in pesem je krojila dobršen del večera. 

Ker je naše možakarje čakala dolga in deževna pot proti domu, je bilo treba kar kmalu kreniti nazaj. 
No, zaključek je bil pri predsedniku Martinu v degustacijski sobi pred njegovo kletjo. Pevci povedo, da 
so sproščeno in veselo še kakšno dorekli in se potem razkropili domov. 
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Predavanje na temo Škropilni program
Sobota, 14. maj 2022

Toplo in deževno vreme je vzpodbudilo bujno rast 
v vinogradu, s tem pa tudi raznovrstne bolezni 
trte, zato smo pred izvedbo zbora članov izvedli 
predavanje na temo škropilnega programa. 

Podpredsednik Ljubo Bizjak je organiziral 
predstavitev s podjetjem Karsia, ki ga naši člani 
že dobro poznajo. Marjan Kragl, univ. dipl. inž. 
agr., je prisotnim nazorno predstavil najpogo-
stejša bolezenska stanja trte s pomočjo računal-
niškega prikaza, pojasnil kako trto preventivno 
zaščititi, odpraviti bolezni trte, nas seznanil z 
novostmi v prodajnem programu podjetja Karsia 
in odgovarjal na vprašanja udeležencev. 
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Volilni zbor članov Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice
Sobota, 14. maj 2022

Letošnje leto je nasploh v znamenju volitev, tako tudi v našem 
društvu. Obrnila so se štiri leta in potrebne so bile odločitve o 
novem vodstvu. 

V nadaljevanju vam predstavljamo organe društva, ki jih moramo 
imeti zagotovljene po Statutu društva, in njihove izvoljene čla-
ne, ki bodo delo opravljali v mandatu od 2022 do 2026.  

Predsednik društva: Martin Kvartuh
Podpredsednik: Ljubo Bizjak
Tajnica: Darja Šumlaj
Blagajničarka: Anita Vogrin

Upravni odbor: Črtomir Bajs, Primož Čudič, Darko Frigelj,  
Slavko Bizjak, Gregor Bajs, Mihael Kvartuh, 
Gregor Kuhar, Mitja Markl, Bogdan Palovšnik, 
Janez Franko, Jože Budič, Jože Frigelj, Ivan 
Frigelj, Stanko Brce, Aljaž Šumlaj, Andrej 
Kvartuh, Irena Bogovčič in Anton Bogovčič

Nadzorni odbor: Ivan Novoselič, Simon Ivanšek, 
Jože Lončarič

Častno razsodišče: Dušan Burja, Miroslav Laktič, 
Stanislav Barkovič

Praporščaki: Andrej Prišel, Jože Frigelj, Darko 
Frigelj

Po daljšem posvetovanju in razpravi je upravni 
odbor društva predlagal člane društva za posa-
mezne organe. Bistvenih sprememb v vodstvu 
društva ni, so pa tudi prisotni na zboru čla-
nov izrazili zadovoljstvo z dosedanjim delom 
vodstva in soglasno z dvigom rok potrdili nove 
mandate.

V upravni odbor so ponovno imenovani pred-
stavniki vseh vasi obeh krajevnih skupnostih, 
zato tudi tako številna zasedba. Novost je le-
tos imenovanje predstavnika mladih članov 
društva, katerega so izmed sebe izbrali sami, 
to pa je Aljaž Šumlaj. Mladih članov imamo v 
društvu zaenkrat 13 (to je do starosti 30 let), 
si pa prizadevamo število povečati in mlade 
aktivno vključiti v delovanje društva. Zaradi 
tega smo mnenja, da mora biti predstavnik 
mladih vinogradnikov tudi član upravnega od-
bora ter tako iz prve roke in pravočasno dobiti 
informacije o delovanju društva in planiranih 
aktivnostih.
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Izbor za Županovo vino 2022
Torek, 17. maja 2022

Ocenjevanje vin v sklopu izbora za Županovo vino za leto 2022 je potekalo v 
Mestni hiši Brežice. Svoja vina je na ocenjevanje oddalo vseh šest vinogra-
dniških društev v občini Brežice, ocenila pa jih je komisija v sestavi Milena 
Rožman (predsednica), Adi Brod, Jože Prah, Miha Balon in Roman Baškovč. 

Naše društvo je oddalo 10 vzorcev cvičkov PTP za izbor Županovo vino 2022 
in 2 vzorca laškega rizlinga za izbor Izbrano županovo vino 2022, in sicer so 
vzorce cvička PTP oddali Matjaž Črpič, Aleksander Čudič, Maja Zofič, Jože 
Frigelj, Martin Kvartuh, Miroslav Škofjanc, družina Bizjak, Stanislav Barkovič, 
Milan Valek in Marjan Črpič, vzorca laškega 
rizlinga pa družina Bizjak in Milan Valek.
 
Zmagovalcev letošnjega jubilejnega 10. iz-
bora za Županovo vino še niso razkrili, ven-
dar v društvu opravičeno upamo na najviš-
je rezultate, glede na visoke ocene naših 
vin na največjih ocenjevanjih v državi. Naj 
spomnim, da je naziv Županovo vino v naše 
društvo romal kar štirikrat: leta 2016 in 
2017 v roke Stanislava Barkoviča, leta 2018 
ga je prejel Matjaž Črpič in leta 2020 Lju-
bomir Semenič.

Podelitev plaket zmagovalcem bo letos po-
tekala v sredo, 22. junija, v sklopu Dneva 
kruha, vina in salam na grajskem dvorišču. 
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Predstavitev članov Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice 
V preteklem letu smo si zadali nalogo, da v vsakem biltenu predstavimo nekaj naših članov vinogradni-
kov, predvsem pa dobitnike medalj za številčno najbolj zastopana vina na društvenem ocenjevanju vin 
- najboljši cviček in najboljše dolenjsko belo vino ocenjeno v Društvu vinogradnikov Dolina - Jesenice. 
Letos sta najboljša vina pridelala Matjaž Črpič, ki je s svojim odličnim cvičkom postal Kralj cvička v letu 
2022 in Jože Zobarič, ki v svoji kleti hrani najboljše dolenjsko belo vino. 

Vinogradnike je tokrat obiskala Irena Bogovčič in takole zapisala njihova zgovorna pričevanja. 
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Matjaž Črpič 

Obiskovalec, ki ga pot pripelje v Gaj k  
Svetnikovim, ostane brez besed že ob dih je-
majočemu razgledu, ki se ponudi ob vstopu na 
dvorišče njihove domačije. Pogled sega preko 
lepo urejenih vinogradov, ki obkrožajo pose-
stvo, daleč onstran občinskih meja vse do hr-
vaškega Zagorja in še dlje.

V tem idiličnem kraju že od davnine raste vinska 
trta, ki je lani obrodila grozdje za letošnji najviš-
je ocenjeni cviček na društvenem ocenjevanju. 
Tako si bo letos mladi gospodar Matjaž Črpič že 
drugič ponosno nadel krono kralja cvička. V po-
letnih mesecih pa bo v njihovem vinogradu zapel 
svojo pesem tudi društveni klopotec.

In kako se je vse skupaj začelo? Sadil in negoval vinsko trto je že Matjažev praded, ki so mu nadeli šaljivo 
ime Svetnik, saj je bil vedno vesel in zgovoren možakar. So rekli, da je pravi svetnik. In to domače ime 
je ostalo živo do današnjih dni.

Družina Črpič se je intenzivneje začela ukvarjati z vinogradništvom po letu 2002, ko je Matjaž končal 
šolanje in se vrnil med domače griče. Z očetom Ivanom sta zasadila nov 1.2 ha velik vinograd. Z najetim 
vinogradom danes obdelujejo 2 ha in še vedno nekaj grozdja odkupijo pri domačih vinogradnikih.

Dobrih 15 let so ob delu v vinogradu in na kmetiji ponujali svojim gostom ob vikendih prostor za 60 
oseb za različna praznovanja in dogodke. Matjaž je kot odličen kuhar poskrbel za hrano in pijačo. Nje-
govi sirni štruklji so bili znani daleč naokoli. Kmalu je ob hiši zrasla velika pokrita terasa in našel se je 
prostor za še 100 oseb. Seveda pa ne smemo pozabiti na klet, v kateri hranijo do 20 000 litrov vina in 
predstavlja, ob velikanskem sodu pred kletjo, dodatno ponudbo kot prostor za degustacije in druženje 
manjših skupin.

Novi časi, nove potrebe so prinesle spremembe tudi pri Črpičevih. Matjaž se je zaposlil in od 2018 
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leta nudijo gostom le še najem 
prostorov za zaključene druž-
be. Tudi v našem društvu se ve-
likokrat odločimo za srečanja, 
predavanja in ocenjevanja v 
teh prostorih saj nudijo edin-
stveno kuliso, ki dogodke še po-
lepša. Poudariti je treba, da v 
njihovi kleti dobrega vina nikoli 
ne zmanjka.

Matjaž redno sodeluje kot licen-
cirani degustator na društve-
nih ocenjevanjih. Svoje znanje 
uporabi pri pridelavi vrhunskih 
vin in se kot dvakratni društveni 
kralj lahko pohvali tudi z lepo 
bero medalj in priznanj na ra-
znih ocenjevanjih. Tako je nje-
gov cviček nosil naziv Županovo 
vino, prejel medaljo za najbolj-
ši cviček na Agri in drugo mesto 
za modro frankinjo. Za cviček 
je prejel tudi že tri velike zlate 
medalje na Tednu cvička. 

V ponudbi imajo poleg cvička 
še modro frankinjo, rumeni mu-
škat in beli couve, ki jih pozna-
jo ne le v domačem okolju, tudi 
na Gorenjskem in Štajerskem 
pijejo Črpičeva vina.

Matjaž je aktiven član domače-
ga vinogradniškega društva in 
kar dva mandata član Upravne-
ga odbora. V tem času je bil in 
je še vedno predsednik Društva 
prijateljev podeželja Svetniki, 
ki je aktivno delovalo več kot 
10 let. Obnovili so Vogrinov hram v Vršku z etnološko zbirko kmečkih orodij.

Načrtov mlademu vinarju ne manjka. S podporo družine, na pomoč pri delu zraven žene Nade priskočita 
že otroka, načrtujejo ureditev apartmajev. In tako bi ponudbo Svetnikovih nadgradili.
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Jože Zobarič

Jože je član društva že skoraj 15 let. V tem času 
sta z ženo Andrejo pridelala veliko dobrega vina v 
njunih vinogradih v Ribnici in na Cirniku.

Letošnjo najvišjo oceno za dolenjsko belo je pre-
jel prav Jože, ki nam ponosno pokaže še druge 
medalje in priznanja prejeta na ocenjevanjih v 
domačem društvu.

Vinograd na čudoviti lokaciji v Ribnici sta po-
dedovala po Andrejini mami Štefki, po domače  
Hrokojevi in je štel 300 trt. Danes je na tem mes-
tu sadovnjak in brajda, ki spominja na pretekle 
dni. Vinograd z 800 trsi pa sta do lanskega leta 
obdelovala na Cirniku in tam pridelala grozdje za 

letošnje zmagovalno dolenjsko belo vino.

Zobaričeva vina nista 
prodajala, spili so ga 
na družinskih sreča-
njih in praznovanjih. 
V njihovi zidanici se je 
velikokrat nazdravilo s 
prijatelji. Posebej ve-
selo je bilo pri njih v 
času trgatve, ko so se 
jim pridružili sorodni-
ki in znanci. Ob odlični 
kapljici in dobri hrani 
je delo nemoteno steklo.

Zobaričeva sta aktivna člana v društvu in kadar jima čas dopušča 
se rada udeležita tudi ekskurzij. Zaradi narave njunega dela, v 

njuni lasti je Mesni butik Tina 
v Brežicah, imata malo proste-
ga časa, vseeno rada priskočita 
na pomoč pri pripravi hrane na 
prireditvah v društvu. Mi pa z 
veseljem degustiramo mesne 
dobrote iz njune mesarije, saj 
tovrstno "suho sadje" vedno 
paše zraven dobrega cvička.

Vendar, kot že rečeno, narava 
dela ju zahteva skozi ves dan 
in za delo v vinogradu zmanj-
ka časa. Tako sta letos prodala 
tudi vinograd na Cirniku, z dušo 
in srcem pa ostajata zvesta čla-
na Društva vinogradnikov Doli-
na - Jesenice. In mi se njihovim 
dobrotam ob dobrem vinu ne 
bomo odrekli.
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Martin Šeberle

Tokrat smo obiskali člana 
društva vinogradnikov Dolina - 
Jesenice Martina Šeberle ml. in 
njegovo ženo Jasmino. Sprejela 
sta nas v Ribnici, kjer se nahaja 
eden njunih vinogradov. Drugi 
vinograd je na Veliki Dolini in 
prav tam zraste grozdje za nji-
hov odličen chardonnay, za ka-
terega je Martin dobil že veliko 
priznanj na društvenih ocenje-
vanjih.

Začetki vinogradništva pri Še-
berletovih segajo v davno leto 
1950, ko je še njegov dedek za-
sadil vinograd v Margetiču pri 
Rajcu, a so tega sčasoma opus-
tili. Leta 1955 so zasadili nove-
ga na Veliki Dolini in še enega v 
Ribnici. Martin je ljubezen do vinograda in 
dobre kapljice podedoval po svojem oče-
tu Martinu st., ki še danes pomaga pri delu 
v vinogradu. Zelo rada na pomoč priskoči-
ta žena Jasmina in sin Jan Martin ponosno 
pove, da želi Jan tradicijo vinogradništva 
tudi nadaljevati.

Pridelava vina pri Šeberletovih je ljubitelj-
ska. S prodajo se ne ukvarjajo. Cviček in 
ostala sortna vina porabijo med drugim kot 
promocijsko darilo gostom, ki najamejo 
apartmane v njihovi počitniški hiši Vinska 
Trta ob vinogradu v Ribnici. Gostom sta 
na voljo dva apartmana ap2+2 in ap5+2 in 
predstavljata Šeberletovim dopolnilno de-
javnost. Na ta način predstavijo gostom 
vina tega področja, cviček spoznajo gostje iz Slovenije in širom po svetu.

Martin je dolgoletni član društva, ki si ob službi, delu v vinogradu in z dopolnilno dejavnostjo želi, da bi 
našel več časa in bil aktivnejši tudi pri delu v društvu.
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EPILOG
Za nami je še eno leto delovanja društva, pred vami pa nov Bilten 2022, ob listanju katerega želimo za 
vedno ohraniti naša druženja. Včasih je zgodbo težko opisati z besedami, zato jo dopolni fotografija in 
tako nastane večni spomin. 
 
Veseli smo, da nam je uspelo, kljub dokaj okrnjenemu delovanju društva zaradi covid ukrepov, izpeljati 
precejšnje število aktivnosti. Ne glede na vse pa je potrebno omeniti, da delovanje društva temelji 
izključno na prostovoljnem delu članov. Svoj čas, ki bi ga lahko porabili za sebe, pa naj bo za delo ali za-
bavo, namenimo domačemu kraju in krajanom, članom društva, da naredimo nekaj nesebičnega in dob-
rega za drugega. To je tisto, kar nas žene naprej. Ravno zaradi tega smo bili pripravljeni na letošnjem 
volilnem zboru članov ponovno sprejeti funkcije v društvu, čeprav to pomeni tudi precejšnje odrekanje. 
Sprejeli smo odgovornost za nadaljevaje našega dela, zato se bomo tudi v tem mandatu trudili aktivno 
vključevati vse člane v delo društva. Eden izmed prvih korakov v to smer je bil narejen že na zboru čla-
nov, ko smo v upravni odbor izvolili predstavnika mladih članov, ki bo zadolžen za izvedbo aktivnosti v 
sodelovanju mladih vinogradnikov. Tako sledimo reku: »Na mladih svet stoji!«

V pripravah na zbor članov, v planih za prihodnje delo v društvu, pa nas je 5. aprila 2022 presenetila 
vest, da se je od nas za vedno poslovil Martin Petrič iz Male Doline. Bil je dolgoletni član upravnega 
odbora in bil pripravljen sprejeti funkcijo tudi v naslednjem mandatu, vendar volilnega zbora članov, 
žal, ni dočakal. Na upravnem odboru in zboru članov društva smo se mu člani poklonili z minuto molka.

Pred nami so že nove aktivnosti, nekaj od teh jih bomo izvedli še pred izdajo tega biltena. Kot vedno vas 
vabimo k aktivnem sodelovanju pri dogodkih društva in vam želimo veselo prebiranje biltena. In seveda, 
ne pozabite spremljati delovanja društva tudi na spletni strani: https://dv-dolina-jesenice.si/.
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Jesenice 11 a
8261 Jesenice na Dolenjskem

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

E-mail: ks.jesenice@siol.net
www.ksjesenicenadol.si



Donatorji

MARSI GROUP, d.o.o, Slovenska vas

KOVIS, d.o.o, Brežice

Kovinska Galenterija – izdelava zobnikov - Darko Novosel, s.p.,  
Nova vas pri Mokricah

Mesni butik Tina, Andrejka Zobarič s.p., Brežice

FILTEC, d.o.o.

Geodetski biro, d.o.o., Brežice

Univerzal d.o.o., Jesenice na Dolenjskem 

Poslovne storitve - Palovšnik Diana, s.p., Slovenska vas

Vesna Mirt, s.p., Blanca

Gostilna Šempeter, Bistrica ob Sotli

Gostilna KUNST, Leskovec pri Krškem

ARtisk, Aleksander Rožman, s.p.

Družina Bizjak, Cirnik

Tabo Stik inštalacije Aleš Bogovčič, s. p. Velika Dolina

Gozdarske storitve, Izidor Požgaj, s.p., Jesenice na Dolenjskem

Kmetija Črpič - Svetnik, Gaj

Kmetija Budič, Podgračeno

Roman Zofič, Cirnik

Rudi Kos, Rajec

Iskrena hvala vsem donatorjem, ki ste nam tudi letos priskočili na pomoč z denarnimi in 
ostalimi prispevki. Kot vedno bomo s prispevki ravnali gospodarno in tako upravičili vaše 
zaupanje!



Izdalo: Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice, junij 2022
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.



Bilten 2016

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

2022


