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Društvo vinogradnikov Cerklje ob Krki v letu 2012
Društvo je bilo v letu 2012 zelo aktivno na vseh področjih. Zaradi razširitve dejavnosti 
smo na zboru članov 17. 2. 2012 popravili statut in spremenili oz. dodali  novo ime 
društva, Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki.  
V februarju smo organizirali društveno ocenjevanje vin, v Restavraciji Štefanič, kamor 
smo prinesli 178 vzorcev vin in dosegli: 90 velikih zlatih medalj, 52 zlatih medalj, 19 
srebrnih medalj in 7 pisnih priznanj. Med vsemi temi vzorci je bilo samo 19 izločenih 
oziroma kakovostno neustreznih vzorcev vin. Zmagovalci  so postali: CVIČEK: Družina 
Tomše – Martinovi, DOLENJSKO RDEČE: Gramc Marjan, ŽAMETNA ČRNINA: Recer 
Sašo, MODRA FRANKINJA: Gramc Boris, Ojsteršek Franc, DOLENJSKO BELO: Ajster 
Franc, Šporar Tomas, BELA ZVRST: Lopatič Marjan, ZWEIGELD: Medvedec Ida, 
Stane, GAMAY: Žibert Franc, RUMENI PLAVEC: Jalovec Jože, KRALJEVINA: Kerin 
Leopold, LAŠKI RIZLING: družina Prah, BELI PINOT: Kralj Anton, CHARDONAY: 
Medvedec Ida, Stane, LAŠKI RIZLING – polsuho: Ajster Anton, RUMENI MUŠKAT: 
družina Tomše, LAŠKI RIZLING – polsladko: Tomše – Martinovi, BELI PINOT – polsladko: Kralj Anton, RENSKI RIZLING 
– polsladko: Tomše – Martinovi, SAUVIGNON – polsladko: Tomše – Martinovi, RUMENI MUŠKAT – polsladko: Tomše 
- Martinovi, SAUVIGNON – sladko, jagodni izbor 2010 – družina Mandelc in ŽAMETNA ČRNINA – ledeno vino 
2009, sladko: družina Prah. Šampion prireditve je bila družina Mandelc, sauvignon, jagodni izbor z 19,23 točke. 
Svečana podelitev medalj in priznanj je bila 25.3.2012 v domu  KS na Čatežu.
Na velikonočni ponedeljek smo z veliko pomočjo Stankovčanov organizirali odprte hrame in žegnanje konj.  
Na 40. tednu cvička v Novem mestu smo tekmovali z 24 vzorci in dosegli največji uspeh društva. Z  oceno 16,43,  kar 
je bila najvišja ocena cvička na ocenjevanjih v sklopu tedna cvička do sedaj, je naš član Tomše Franc – Martinovi, postal 
KRALJ CVIČKA. Dosegli smo še 4 velike zlate medalje, 10 zlatih, 2 srebrni medalji, 5 pisnih priznanj in zahvalo. Na 
kronanje našega kralja smo organizirali avtobusni prevoz. Kralja smo počastili z vsemi častmi! V sklopu Tedna cvička 
smo tudi predstavili naše cvičkorele in doge več tisoč obiskovalcem te prireditve.
Prvega septembra smo organizirali že tretjo slikarsko kolonijo Doga tempore ex in cvičkorel pri našem kralju Tomše 
Francu v Globočicah. Odprtje razstave je bilo v sklopu praznovanja občinskega praznika v restavraciji Štefanič v Brežicah. 
Odzvali smo se tudi povabilu cvičkove princese Tjaše Metelko in organizirali delavnico cvičkorela za otroke na Studencu.
Z 50. vzorci vina smo sodelovali na ocenjevanju vin na Veliki Dolini. 3. 11. 2012 so nas z obiskom počastili prijatelji iz 
DV Šentjernej, kateri so se sprehodili po naših lepih vinskih goricah. 
Zadnjo soboto v novembru smo organizirali tradicionalni izlet članov društva. Tokratni cilj je bila Gornja Radgona, 
Lendavske gorice, Ormož, Ljutomer … S tem smo zaklučili zelo delovno in uspeha polno leto 2012.

Zahvaljujem se vsem članom, članom upravnega in nadzornega odbora za podporo in uspešno izvedena vsa dela!
                                                                                       

Vinogradniški pozdrav,
predsednik 

Jože Prah

DRUŠTVENI IZLET 
v Prekmurje

Prekmurje, 24. november 2012 
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40. teden cvička odprt v duhu cvičkorela in našega kralja                                                             
Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki premika 
meje v občini Brežice s tem pa širi dober glas, umetnost in  nenazad-
nje dobro kapljico širom naše lepe Slovenije. 
V petek, 11. maja 2012, je potekala v Novemu mestu že štirideseta 
Cvičkarija, ki je imela za vinogradniško društvo poseben pomen. 
Slavnostna otvoritev se je pričela ob 16. uri s predstavitvijo naše 
cvičkorele in doge, ki smo jih ustvarili že na tradicionalni Doga tempore 
ex – cvičkorel koloniji. Lahko se pohvaliimo, da si je naša dela ogledalo 
več tisoč obiskovalcev tega dogodka, saj se je marsikatero oko ob 
degustaciji  najboljših vin v Hiši kulinarike ustavilo na razstavljenih 
cvičkorelih in dogah. Tako kot je poseben cviček, so posebni tudi naši cvičkoreli in doge.
Društvo se je pridružilo vinogradniški povorki in s ponosom predstavilo našega še nekronanega kralja cvička Franca 
Tomšeta iz Globočic, ki je pridelal najboljši cviček z oceno 16.43.  Bilo je veliko govora o našem posebnežu – cvičku. 
Kot je povedal gospod Kuljaj, se je cviček iz zaničevanja in ničvredne kislice v 40-ih letih zbistril in postal evropski 
in celo svetovni posebnež. 
Ob 21. uri  je dotedanji kralj cvička Anton Unetič predal svojo krono novemu kralju Francu Tomšetu. Z bučnim 
aplavzom smo iz publike našega kralja podpirali člani in prijatelji društva. Kot pravi naš Franc, mu je naziv kralj 
cvička v čast, prav tako pa ima posebno težo, ki jo bo s ponosom širil po Sloveniji in preko meja. To je tudi lepa 
promocija za društvo in turistično kmetijo Martinovi, ki jo njegova družina s pridnim delom uspešno predstavlja.
Po kronanju se je nadaljevalo druženje, preizkušanje vin ter kulinaričnih dobrot na novomeškemu trgu in hramu 
kralja ter seveda drugih vinogradniških društev. 

Tadej Baškovč
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Kraljevo leto Franca Tomšeta
Leto se je hitro obrnilo in že bo treba predati krono novemu kralju. Zdi se mi, 
kot da je bilo prejšnji mesec, ko sem izvedel, da je bil naš cviček izbran za kralja. 
Leto je bilo  kar razgibano, saj sem bil povabljen na različne prireditve, ki sem 
se jih zelo rad obiskal, če sem le mogel. Imel sem priliko spoznati večji del 
vinorodne dežele Dolenjske, kjer sem opazil zelo pestro in bogato delovanje 
vinogradniških društev. Obseg delovanja ni samo na področju vinogradništva 
in vinarstva, ampak tudi na kulturnem,izobraževalnem, pohodniškem in 
turističnem področju. Večina društev ima to srečo, da ima sposobne in zagnane 
posameznike, ki večino organizacijskih stvari speljejo dobro.
Povsod sem bil zelo lepo sprejet in vsem povedal, da mora biti cviček naš 
ponos, ki ga z veseljem pridelujemo. Na koncu  sem vedno dodal kakšno 
hudomušno prigodo, ki sva jo doživela s princeso Tjašo. Opisal vam bom dve. 
Bilo je ob otvoritvi vinske vigredi v Metliki, na najinem prvem pohodu. Pod roko sem peljal princeso Tjašo, nakar se 
pred mano ustavi fant, Tjašinih let, in  me pogleda rekoč: «Stric, ni vam lahko!« Bil sem presenečen, saj mi res ne bi 
bilo lahko v več pogledih, ampak da kralju pravi stric …

Zgodilo se je pri pohodu na Triglav poleti. Imel sem namen iti na vrh 
in se slikati s krono. Naenkrat je bila huda nevihta in postalo me je 
strah, kaj bom predal naprej novemu kralju, če mi vanjo udari strela. 
Ker je bilo slabo vreme, smo se kratkočasili v jedilnici na Kredarici. Ob 
harmoniki smo peli in nazdravljali. Ko sem ponudil vino k sosednji 
mizi, me je športni mladenič s pločevinko v roki vprašal, kaj točim. 
Odvrnil sem: «Cviček  seveda.« «Ne, hvala, cviček, adijo tiček,« je 
dodal. Takoj sem stopil v bran cvičku. «Za kralja cvička pa to ne velja. 
Poglejte mojo četico, ki sem jo pripeljal sem gor. Vaša je verjetno 
še večja, ker ne pijete cvička?« Da bi še podkrepil zadevo sem rekel: 
«Žena je pa doma, na koncu je noseča z dvojčki.« Začudeno je zinil. 
Po prigovarjanju dveh prijateljev, je le rekel,  da ima enega otroka. 
Ker pa je cviček že deloval tudi na moj jeziček, sem dodal: »A, samo 
enega, pa še ta je od poštarja, ki pije cviček?« Čez par minut so že 
odšli iz sobe in smo imeli cel večer mir pred njimi…Na začudene 
poglede otrok sem odgovoril, da je treba braniti vrednote cvička na 
vsakem koraku … Pohod na vrh pa smo uspešno opravili drugo jutro.

Rad bi se zahvalil vsem društvom, ki ste me tudi obiskali na naši turistični kmetiji.
Še posebej hvala vsem soustvarjalcem mojega »kraljevega leta«: Cvičkovi princesi 
Tjaši Metelko, organizatorjem tedna cvička, domačemu vinogradniškemu 
društvu Cerklje ob Krki, občini Brežice in vsem drugim, ki ste mi pomagali.
Ob mnogih mojih odsotnostih pa so največje breme krone nosili družinski 
člani. Tako sem bil brez skrbi, da je bilo na kmetiji vse postorjeno in gostje lepo 
postreženi. 
Na koncu bi Vam rad povedal naslednje: Spoštujmo naš trud, delo in skrbi v 
vinogradu in vinski kleti. Pri prodaji vina ne podcenjujmo svojega dela z nižanjem 
prodajne cene. Druge vinarje imejmo za soustvarjalce, partnerje ali celo vzornike 
naše cvičkove zgodbe. Pospešujmo spoznavanje vina in kulturnega pitja, 
predvsem pri mladih. Dosledno in pošteno delo se nam bo vsem obrestovalo.
Novemu kralju Robertu Jarkoviču pa želim uspešno kraljevanje in naj nadaljuje to častno poslanstvo.
Vsem vinogradnikom želim uspešno leto s kakovostnim grozdjem in čim manj vremenskih neprilik. Vino naj postane 
pijača za zdravje , veselje in dobro voljo. 

Življenje je prekratko, da bi pili slabo vino, Bog Vas živi !
                                                                                                                                     Kralj cvička 2012

Franc Tomše 
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Društveno ocenjevanje vin letnika 2012
Ocenjevati vina je zelo zahtevno in strokovno delo. V našem društvu ocenjujejo večinoma 
domači ocenjevalci, ki imajo ustrezno strokovno usposobljenost, kar je zelo dobro, saj 
tako delajo tudi v sosednjih društvih. Ocene vin niso nič slabše, kot če bi ocenjevali 
tuji, dragi ocenjevalci. Veliko članov da svoja vina ocenjevati za primerjavo tudi v druga 
društva. V sosednjih društvih so poleg ocenjevalnih komisij tudi domači ocenjevalci, ki  se 
uvajajo, trenirajo in preizkušajo svoje organoleptične in degustacijske sposobnosti. S tem 
si pridobijo veliko znanja in izkušenj. S takim načinom dela bi morali pričeti tudi v našem 
društvu. Medsebojno pokušanje, degustiranje in ocenjevanje vina zelo veliko prispeva k 
dobri kvaliteti in oceni vina. Tega bi moralo biti med vinogradniki čim več.
Na ocenjevanje so člani društva oddali 167 vzorcev vin. Vina so bila primerne kvalitete, 
zato ni bilo veliko izločitev. Največ je bilo izločenih cvičkov (19), kar je po mojem mnenju 
zaskrbljujoče. Imeli smo veliko predavanj, vodenih degustacij in podobnega z izkušenimi 
strokovnjaki, pa kljub temu rezultati kletarjenja cvičkov niso zadovoljivi. Glavna napaka pri cvičkih je bil bekser (H2S), ki 
bi se ga dalo v večini primerov s pravočasnimi pretoki in dožveplanjem ter pri nekaterih z minimalno uporabo antibekserja 
odpraviti. 
Kvaliteta vin je bila tudi odraz vremena v preteklem letu, saj je suša prizadela marsikateri vinograd tako močno, da se 
je razvoj aromatičnih snovi v grozdu zmanjšal ali pa celo ustavil. Kljub temu da ja grozdje na izgled zelo lepo in zdravo, 
pa so nekatera vina zaradi suše slabšega okusa in manj aromatična. Veliko na kvaliteto vplivajo tudi lege vinogradov. 
Nekateri vinogradi ležijo na manj primernih ali neprimernih legah za pridelavo grozdja. To se vsako leto močno odraža 
na kvaliteti vina, pa čeprav je bilo kletarjenje dobro izvedeno, zato taka vina na ocenjevanju dobijo nekoliko nižje ocene.  
Poleg cvička so čedalje večji ponos vinogradnikov tudi modre frankinje, katerih kvaliteta vsako leto narašča, kar se vidi 
tudi po zelo lepih ocenah. Kletarjenje frankinj je zelo zahtevno in vinogradnik potrebuje zato veliko izkušenj in znanja. 
Frankinje pokažejo svojo veličino in kakovost šele drugo ali tretje leto kletarjenja. Dolenjska bela in rdeča ter ostala 
sortna vina so bila zelo dobre kvalitete in so odražala tipičnost letnika 2012, napak in izločitev je bilo zelo malo, kar je 
zelo pohvalno.
Spoštovane vinogradnice in vinogradniki! Vino je duša in telo vinogradnika in rezultat  vestnega in marljivega dela, zato 
vam želim še veliko uspeha in veselih trenutkov pri vašem delu v vinogradu in kleti, seveda ob dobri kapljici!

Roman Baškovč, predsednik ocenjevalne komisije
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Letnik 2012 je bil radodaren s soncem. V mnogih vinogradih tudi suša trsom ni prizadela 
večjih težav. Tako smo tudi na našem ocenjevanju na kmetiji Martinovih delovno preživeli 
popoldne zadnjega februarja. 
Naša komisija je ocenila 84 cvičkov in dve penini. Cvički so presenetili s svojo kakovostjo, 
igrivostjo. Bili so bogato obarvani, tipično sadni, sveži in sploh taki, kot morajo biti. 
Čestitam vam za napredek, ki ste ga dosegli v zadnjih 10-ih letih, odkar sem nekajkrat 
ocenjeval vaša vina. Komisija, katere vodenje mi je bilo zaupano, je, lahko zapišem, zelo 
zbrano ocenila prinesena vina. Ocene, ki smo jih podali, odražajo ustreznost kletarjevega 
pristopa pri tehnologiji pridelave in donegovanja vina. Seveda vse prevečkrat pozabljamo 
tudi celoletni vinogradnikov prispevek h kakovosti pridelanega grozdja. Kletar lahko s 
svojim premišljenim pristopom ohrani kakovost, jo nadgradi, seveda če je vinogradnik 
pridelal dober temelj  - to je odlično kakovostno grozdje. Zadnja dva letnika sta taka bila. 
Samo ocenjevanje vin je bilo izvedeno zelo vzorno in na visokem strokovnem nivoju. Tak način pozdravljam in se društvu 
posebej zahvaljujem za to. Seveda so lahko tudi člani društva hvaležni za tak pristop aktivnim posameznikom, ki vlagajo 
veliko energije in svojega prostega časa za skupno dobro. 
Ravno tako sta sama organizacija in potek degustacije pripomogla k temu, da je le-ta potekala v prijetnem vzdušju, saj 
smo pokušali sama odlična vina. 
Pri ocenjenih cvičkih nimam veliko pripomb ali priporočil. Grozdje je bilo odlično zrelo in zdravo. Trsi so v veliki večini 
»zmogli dozoreti« količine, ki so jim bile naložene. Predelava je bila hitra, pri primernih temperaturah, kar se kaže v 
primernih barvnih odtenkih in svežini vina kljub značilnostim letnika. Taki cvički so odražali lepo prikupno barvo, pitkost 
in primerno svežino. Kisline so bile ukročene in harmonija vina vsled temu. 
Nekaj malega vin je bilo v naši komisiji izločenih zaradi bekserja ali oksidacije, ki sta dve najpogostejši napaki pri 
predelavi vin v tem času. Obe napaki sta v tej fazi razvoja vina še obvladljivi, seveda odsvetujem čakanje in ravnanje po 
principu: se bo že uredilo ... 
Pri redkih izjemah je bila maceracija nekoliko predolga in pri previsokih temperaturah, kar se kaže v globljih odtenkih 
barve ali v preveč taničnih cvičkih. Le-ti so bili prekategorizirani v deželna rdeča vina. 
Seveda je vedno možno pridelati še boljša vina, ravno tako slabša. Prepričan pa sem, da ste že davno tega izbrali prvo 
možnost in ob nenehnem izobraževanju in izpopolnjevanju ter sodelovanju na ravni društva in med društvi, ste prišli že 
zelo daleč, za kar vam vsem skupaj čestitam in želim, da nadaljujete začrtano smer. Visoko povprečno kakovost vaših 
vin ohranite do uživanja in druženja ali prodaje vaših vin. 
Lepo pozdravljam vse aktivne člane! 

Jernej Martinčič, univ.dipl.ing.kmet 
trsničar in vinogradnik

Predsednik komisije A: Jernej Martinčič, člani: Roman Baškovč, Sandi Plevanič, Branko Bosina in Damjan Melkuž
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Najprej pohvala strežbi in lepemu ambientu, kjer je naša komisija ocenjevala kar veliko 
različnih vin. Ocenjevali smo od belih do sortnih belih vin tudi z ostankom sladkorja 
oziroma belih aromatičnih sort. Poleg teh smo ocenjevali še žametno črnino, dolenjsko 
rdeče, zweigelt ter lepo število modrih frankinj.
Dolenjska rdeča  so bila zastopana s 6 vzorci in so bila povprečna. Marsikatero dolenjsko 
rdeče bi ustrezalo cvičku, vendar je izstopala grobost in po vsej verjetnosti  tudi alkohol. 
Zweigelt in game sta bila kljub polnosti vina ob pomanjkanju žvepla in prisotnosti H2S 
izločena. Izredno presenečeni smo bili nad modrimi frankinjami, saj so bile izredno 
bogate in polnega okusa ter izrazito temne. Le redko katere so bile cvičkove oziroma 
gladke. Ostale so bile zelo visoko uvrščene, vendar moram pripomniti, da so vsebovale 
veliko tanina, in tako bile še neizdelane in grobe. Ta izrazito mogočna vina rabijo čas, da  
dozorijo tanini. Ta vina bodo v večini primerov  naslednje leto vrhunska vina. 

Pri vzorcih, ki imajo preveč kisline in so zaradi tega neharmonični,  treba izmeriti in nato korigirati kisline. Biološki 
razkis vin nam še vedno dela težave in bi bilo temu potrebno posvetiti  več časa. 
Izredna pohvala gre  belim  sortnim vinom, ki so preprosto odlična. Bela vina z ostankom sladkorja  so nas navdušila 
do te mere, da so bile ocene vrhunske. Ta vina so res izdelana in pohvale vredna. Izredno malo je bilo cika, skoraj ni 
omembe vredno. Bilo je nekaj napak, kot je zaprtost v povezavi z H2S ter oksidacij. 
Vsem vinogradnikom čestitam za kvalitetna vina in za tako malo napak ter izločitev. Letnik je izjemen! Hvala za 
povabilo in za prelepo druženje v prekrasnem ambientu  s prelepo strežbo.  

Jože Zupančič

Predsednik komisije B: Jože Zupančič, člani: Franci Ajster, Martin Žugič, Marjan Preskar in Jože Prah
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Razdelitev medalj - ocenjevanje 28.2.2013
VRSTA VINA    VZ ZM SM PP IZL     SKUPAJ
CVIČEK    28 18 8 1 19 74
MODRA FRANKINJA   6 17 7 1 5 36
ŽAMETNA ČRNINA     1 1  2
DOLENJSKO RDEČE   12 3   15
DOLENJSKO BELO   9 3   1 13
BELA ZVRST    6 2   2 10
ZWEIGELT        1 1
GAMAY        1 1
KRALJEVINA       1  1
LAŠKI RIZLING     1   1 2
BELI PINOT    1     1
CHARDONAY    1 1    2
LAŠKI RIZLING - POLSUHO  1     1
RUMENI MUŠKAT   1 1    2
RENSKI RIZLING   1     1
SAUVIGNON    2     2
RUMENI MUŠKAT   1     1
PENINA      1  1 2
SKUPAJ     57 55 20 4 31 167

Cviček 
Vinogradnik(ca)    Naslov   Gorca   Ocena         Diploma
    
Družina Barbič-Barkovič1  Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh  16,27  VZ
Zorko Andrej    Žejno 33  Straža   16,23  VZ
Preskar Marjan 2   Boršt 28  Stankovo  16,23  VZ
Račič Bogdan    Cerklje ob Krki 39 Piroški vrh  16,23  VZ
Ozimc Roman    Sobenja vas 34  Bamberg  16,20  VZ
Preskar Marjan 1   Boršt 28  Stankovo  16,20  VZ
Junko Mojca    Dolenja Pirošica 3a Piroški vrh  16,20  VZ
Jeke Aleš    Vel. Mraševo 55 Gazice   16,20  VZ
Tomše - Martinovi 2   Globočice 8  Stankovo - Sleme 16,20  VZ
Miha Dvornik    Sobenja vas 35  Bamberg  16,20  VZ
Tomše - Martinovi 1   Globočice 8  Stankovo - Sleme 16,17  VZ
Kvartuh Gregor    Poštena vas 5  Slinovce  16,17  VZ
Družina Jurečič    Hrastje 2b  Vitovec   16,17  VZ
Račič Branko    Cerina 11  Straža   16,13  VZ
Strgar Branko    Podbočje 95  Gazice   16,13  VZ
Erjavšek Martin    Žejno 1   Gornja straža  16,13  VZ
Plevanič Natalija   Gor. Skopice 27 Malenški vrh  16,13  VZ
Družina Barbič-Barkovič2  Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh  16,13  VZ
Dornik Bojan    Hrastje pri Cerkljah 16 Gazice   16,10  VZ
Baškovč Vinko    Žejno 9   Straža   16,07  VZ
Horžen Stanko 1   Boršt 19  Pekel   16,07  VZ
Prah Ivan-Micka    Krška vas 40  Kozelc   16,07  VZ
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Vinogradnik(ca)    Naslov   Gorca   Ocena         Diploma

Baškovč Tadej    Žejno 12  Bamberg  16,07  VZ
Plevanič Sandi    Gor. Skopice 27 Malenški vrh  16,03  VZ
Baškovč Roman    Kocbekova 31  Topolova draga  16,03  VZ
Kranjc Klara    Rozmanova 20, Krško Vitovec   16,03  VZ
Andolšek Darko    Vel. Mraševo 30 Gazice   16,03  VZ
Videnič Janko    Gazice 42e  Gazice   16,03  VZ
Lajkovič Tone    Črešnjice 64  Gazice   16,00  ZM
Stelja Milan    Ob potoku 14 , Brežice Straža   16,00  ZM
Petrovič Dragan    Vitovec 51a  Vitovec   16,00  ZM
Gramc Marjan    Prečna pot 4, Brežice Vitovec   16,00  ZM
Lopatič Marjan    Dolenja Pirošica 13 Piroški vrh  16,00  ZM
Žugič Jože    Šolska 9, Brežice Gazice   16,00  ZM
Popijač Boris    Dol. Pirošica 18  Piroški vrh  15,97  ZM
Ajster Anton    Krška vas 6  Pekel   15,97  ZM
Oštir Alojzija    Ašerčeva 8a  Grublje   15,97  ZM
Žugič Martin    Črešnjice 52  Gazice   15,93  ZM
Gramc Tone    Vel. Malence 50 Vitovec   15,93  ZM
Družina Kranjc    Rozmanova 20, Krško Vitovec   15,90  ZM
Ajster G. Andrej   Račja vas 6a  Piroški vrh  15,90  ZM
Kvartuh Drago    Orehovec 8a  Belinje   15,87  ZM
Hribar Janez    Bučeča vas 33  Belinje   15,87  ZM
Plevanič Toni    Gor. Skopice 22 Veniše   15,87  ZM
Lekše Alojz    Nova pot 4  Križe   15,87  ZM
Družina Tomše    Globočice 2  Stankovo  15,87  ZM
Boyd John    Dol. Pirošica 18  Piroški vrh  15,83  SM
Družina Jurečič    Žejno 7   Straža   15,80  SM
Kvartuh Franc    Poštena vas 5  Belinje   15,80  SM
Družina Prah    Vel. Malence 16 Vitovec   15,77  SM
Hribar David    Bučeča vas 33  Belinje   15,77  SM
Unetič Franc    Vrhovska vas 11 Belinje   15,73  SM
Kerin Leopold    Račja vas 6a  Piroški vrh  15,73  SM
Oštrbenk Franc    Žejno 16  Straža   15,73  SM
Dušak Andreja    Cerklje ob Krki 10 Kozelc   15,53  PP

Modra frankinja
Ajster Anton    Krška vas 6  Pekel   18,17  VZ
Horvat Jože    Prilipe 20  Straža   18,17  VZ
Preskar Marjan    Boršt 28  Stankovo  18,07  ZM
Kalin Marjan    Gor. Skopice 42 Pekel   18,00  ZM
Družina Tomše    Globočice 2  Stankovo  18,00  ZM
Slakonja Gregor    Cerina 9d  Straža   18,00  ZM
Tomše - Martinovi   Globočice 8  Stankovo - Sleme 17,93  ZM
Družina Krulc    Mostec 47  Hudo   17,93  ZM
Jeke Aleš    Vel. Mraševo 55 Gazice   17,93  ZM
Prah Dušan, Karolina   Krška vas 40  Kozelc   17,87  ZM
Junko Mojca    Dolenja Pirošica 3a Piroški vrh  17,83  ZM
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Vinogradnik(ca)    Naslov   Gorca   Ocena         Diploma

Žibert Zdenka     Gor. Skopice 10 Pekel   17,80  ZM
Kvartuh Franc    Poštena vas 5  Belinje   17,80  ZM
Jože Jurečič     Hrastje 21  Drenovec  17,77  ZM
Dušak Andreja    Cerklje ob Krki 10 Kozelc   17,77  ZM
Jurečič Martin    Hrastje 2b  Vitovc   17,77  ZM
Baškovč Vinko    Žejno 9   Straža   17,73  ZM
Popijač Boris    Dol. Pirošica 18  Piroški vrh  17,70  ZM
Račič Bogdan    Cerklje ob Krki 39 Piroški vrh  17,67  SM
Videnič Janko    Gazice 42e  Gazice   17,63  SM
Družina Barbič-Barkovič   Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh  17,63  SM
Ivanšek Radovan   Globočice 9  Stankovo  17,57  SM
Ajster G. Andrej   Račja vas 6a  Piroški vrh  17,50  SM
Radanovič Boris    Kapele   Kapele   17,37  SM
Bizjak Sergeja    Boršt 10  Mrzlak    16,30  PP

Modra frankinja - barique in starejši letnik
Popijač Boris    Dol. Pirošica 18  Piroški vrh-2011 barique 18,30  VZ
Tomše - Martinovi   Globočice 8  Stankovo -2011 barique 18,27  VZ
Tomše - Martinovi   Globočice 8  Stankovo Sleme 2011 18,17  VZ
Jože Jurečič     Hrastje 21  Drenovec- 2009 18,13  VZ
Žibert Zdenka     Gor. Skopice 10 Pekel- 2011  18,00  ZM
Šporar Majda     Krška vas 48c  Vitovec- 2011  17,67  SM

Žametna črnina
Dušak Andreja    Cerklje ob Krki 10 Kozelc   16,17  SM
Lopatič Albert    Boršt 10  Mrzlak   15,90  PP

Dolenjsko rdeče
Družina Žibert    Gor. Skopice 10 Pekel   16,50  ZM
Družina Barbič-Barkovič   Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh  16,50  ZM
Baškovič Benjamin   Mrzlava vas 16  Osredki   16,40  ZM
Družina Krulc    Mostec 47  Hudo   16,37  ZM
Špolar Mirko    Cerina 13  Lačenberg  16,33  ZM
Preskar Martin    Cerina 3d  Straža   16,30  ZM
Horžen Stanko 2    Boršt 19  Pekel   16,30  ZM
Špiler Alfonz    Župeča vas 29  Piroški vrh  16,40  ZM
Andrejaš Karl    Hrastje pri Cerkljah 2a Razkrižje  16,40  ZM
Kalin Marjan    Gor. Skopice 42 Pekel   16,40  ZM
Račič Janez    Cerina 3  Straža   16,40  ZM
Družina Žibert    Gor. Skopice 10 Pekel   16,40  ZM
Logar Vili    Gregorčičeva 19 Kozelc   16,20  SM
Ajster Franc    Račja vas 6a  Piroški vrh  16,17  SM
Piltaver Martin    Prečna pot 4, Brežice Vitovec   16,10  SM
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Dolenjsko belo
Vinogradnik(ca)    Naslov   Gorca   Ocena         Diploma

Družina Jurečič    Žejno 7   Straža   17,07  VZ
Rožman Maja    Čolnarska 16  Mrzlak   16,90  VZ
Kodrič Benjamin   Gor. Skopice 19 Vitovec   16,87  VZ
Unetič Franc    Vrhovska vas 11 Belinje   16,83  VZ
Dušak Janez    Cerklje ob Krki 10 Kozelc   16,80  VZ
Plevanič Sandi    Gor. Skopice 27 Malenški vrh  16,77  VZ
Kožar Jože    Poštena vas 6  Gadova peč  16,77  VZ
Lapuh Jože    Zgornji Obrež 21 Čele   16,77  VZ
Družina Prah    Vel. Malence 16 Vitovec   16,60  VZ
Družina Žibert    Gor. Skopice 10 Pekel   16,53  ZM
Horžen Stanko    Boršt 19  Pekel   16,47  ZM
Vočanec Franc    Dol. Skopice 6  Stankovo  16,40  ZM

Bela zvrst
Družina Barbič-Barkovič   Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh- polsuho 18,00  VZ
Baškovič Benjamin   Mrzlava vas 16  Osredki- polsladko 17,80  VZ
Prah Dušan    Krška vas 40  Kozelc- polsuho  17,73  VZ
Kalin Marjan    Gor. Skopice 42 Pekel   17,33  VZ
Oštir Alojzija    Ašerčeva 8a  Grublje   17,27  VZ
Tomše - Martinovi   Globočice 8  Stankovo - Sleme 16,87  VZ
Plevanič Toni    Gor. Skopice 22 Veniše   16,37  ZM
Zorko Andrej    Žejno 33  Straža   16,30  ZM

Kraljevina
Kerin Leopold    Račja vas 6a  Piroški vrh  16,53  PP

Laški rizling
Ajster Anton    Krška vas 6  Pekel   17,80  ZM

Laški rizling - polsuho
Družina Krulc    Mostec 47  Hudo   18,10  VZ

Chardonnay
Medvedec Stanko,Ida   Cankarjeva 13, Brežice Mrzlavski gaj  17,77  ZM
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Chardonnay - polsuho
Vinogradnik(ca)    Naslov   Gorca   Ocena         Diploma

Žibert Sabina     Gor. Skopice 10 Pekel   18,10  VZ

Sauvignon
Tomše - Martinovi   Globočice 8  Sleme   18,33  VZ
Medvedec Stanko,Ida    Cankarjeva 13, Brežice Mrzlavski gaj  18,17  VZ

Rumeni muškat - polsuho
Družina Tomše    Globočice 2  Stankovo  18,37  VZ
Ajster Franc    Račja vas 6a  Piroški vrh  17,97  ZM

Rumeni muškat - polsladko
Tomše - Martinovi   Globočice 8  Sleme   18,30  VZ

Beli pinot - polsladki
Kralj Anton    Vel. Malence 50k Vitovec   18,23  VZ

Renski rizling - polsladko
Ajster Anton    Krška vas 6  Pekel   18,33  VZ

Rdeča penina
Vinogradnik(ca)  Naslov   Gorca     Ocena          Diploma

Hribar Janez  Bučeča vas 33  Belinje polsuha, okus jagode 2012 17,93  SM
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Doga tempore ex III– cvičkorel – kolonija Pri Martinovih
Že tretje leto se je v organizaciji  društva odvila tradicionalna kolonija Doga 
ex tempore  III – Cvičkorel v Globočicah na Turistični kmetiji Pri Martinovih. 
Društvo je bilo zelo veselo povabila aktualnega kralja cvička Franca Tomšeta, 
ki je umetnike odprtih rok povabil na kmetijo in jih razvajal z domačimi 
kulinaričnimi dobrotami. S svojimi kraljevskimi šalami in zgodbami je 
popestril ustvarjanje in umetnikom pričal sonce v oči, njegov sin Martin pa je 
raztegnil meh. Kljub težko pričakovanemu dežju (bilo je zelo sušno poletje), 
ki je ustvarjalce kolonije spremljal skozi cel dan, je nastalo veliko izjemnih 
cvičkorelov in poslikanih dog, ki so jih ustvarili: Andrej Pinterič, Anton Zorko, 
Branka Benje, Branko Bosina, Darko Oštrbenk, Janez Muhvič, Jožica Petrišič, 
Jože Šterk, Mija Baškovč, Nevenka Ruškovič, Olga Piltaver, Rajko Baškovč, 
Sonja Kostanjšek, Stojan Ržek, Tadej Baškovč, Tatjana Potokar, Vesna 
Komatar in Vladka Sumrek.V večernih urah je sledila simbolična razstava na 
kmetiji. Nastalo je preko 30 cvičkorelov z različno tematiko in več kot deset 
dog.  Stojan Ržek, udeleženec kolonije, je zbranim predstavil nekaj svojih 
pesmi. Na obisk je prišla tudi Ledinšca s Črnca, v vlogi Vladke Sumrak, ki je zbranim razložila nekaj zanimivosti o 
vinu. Vsem zbranim sta lepo popestrila večer. Sledila je še simbolična zahvala udeležencem in gostitelju ter seveda 
ogled nastalih del ob kapljici odličnega kraljevskega cvička.
Nastali »cvičkoreli« in doge so bili na ogled 26. oktobra v Restavraciji Štefanič, kjer je bila otvoritev razstave v okviru 
praznika Občine Brežice. Na otvoritvi je nastopila Vokalna skupina Solzice in MPZ Brežice.

Tadej Baškovč
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Slap v kleti
V mesecu novembru smo se odpravili proti glavi naše kokoške s postanki in 
raziskovanjem lepot Slovenije. Seveda ekskurzija ne bi bila takšna brez  tradicionalnih 
rebrc, ki so teknile vsem izletnikom. Ob dobrih rebrcah paše tudi kapljica dobrega 
cvička, ki ga ni manjkalo.
S polnimi želodci smo pot nadaljevali v smeri Maribora, kjer se nam je začelo 
prikazovati sonce in v avtobusu se je slišala dobra volja in viden je bil nasmešek 
na marsikaterih ustih. Prvi strokovni postanek je bil Gornja Radgona, kjer smo si 
ogledali kleti Pod skalo. Občudovali smo 
klet, kjer hranijo steklenice za klasično 
pripravo penine, v kleti Pod rimskim kolesom 
hranijo različne buteljke različnih letnikov in 
seveda zadnjo, najlepšo klet Pod slapom, v 

kateri je naravni slap, ki daje kleti poseben čar. Lahko bi se reklo, da je to 
duša radgonske kleti.
Po degustaciji penine smo pot nadaljevali preko Radencev do gradu v občini 
Grad. Grad je znan po svojih 365 sobah. Izkopavanja dokazujejo nastanek 
v 11. stoletju. Po pripovedovanju naj bi ga začeli graditi vitezi templarji. 
Med obema vojnama in do leta 1990 je grad propadal. Sedaj se že več kot 
15 let trudijo z obnovitvenimi deli. Gradu vlivajo podobo preteklosti in jo 
povezujejo s prihodnostjo. V gradu delujejo različne organizacije za razvoj 
Goričkega in okolice, prav tako se v gradu razvija apartmajski kompleks in 
še marsikaj drugega. V gradu in okolici je tudi veliko energijskih točk, ki 
pozitivno delujejo na telo. Polni energije smo se odpravili v Lendavske gorice. 
V imenu Hiše vina Cuk nas je sprejela prijazna Eva, ki nas je vodila skozi degustacijo hišnih vin. Med degustacijo 
šestih vin smo dobili še dva pereca (podobno prestam, vendar postreženo iz peči na mizo). Za konec nas je popeljala 
še v domačo klet, kjer smo eno zapeli skupaj z našim kraljem. Glede na to, da nas je ura priganjala, smo s težkim 
srcem zapustili klet in se odpravili v Jeruzalem, kjer smo imeli kosilo. Siti in veseli smo se odpravili proti domu. Na 
poti v našo deželico cvička pa nas je pot zanesla še k Nujcu na Bizeljsko.

Tadej Baškovč
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Avstrijska Štajerska vinska cesta
Štajerska je bila pred več kot 800 leti temelj za zvezno deželo Avstrijo. Avstrija je v osnovi dežela belega vina, saj okoli 
dve tretjini vseh površin, poraslih s trto, pripada beli vinski trti. Vinska cesta Spodnje Avstrije v 830-kilometrskem 

loku vodi skozi prostrano podeželje, vije se od Spitza ob 
Donavi na zahodu, preko Retza na severu in Poysdorfa na 
vzhodu ter preko Hainburga vse do Badna na jugu. Na 
površini 51.000 ha letno pridelajo 2,5 milijona hl vina.
Štajerska vinorodna pokrajina obsega jugovzhodni Štajerski 
(okraja Radgona in Feldbach), južno Štajerski (okraj Lipnica) 
in zahodno Štajerski (okraji Gradec-okolica, Voitsberg in 
Deutschlandsberg) okoliš, s skupaj 4000 ha vinogradi s prav 
tolikimi vinogradniki. Južna Štajerska obsega okolico Leibnitza 
ter dele zahodnega in vzhodnoštajerskega gričevja. To je svet 
dokaj strnjenih vinogradov na gričevju, ki se razprostirajo 
proti in ob slovenski meji, svet, kjer stoletja gojijo vinsko trto. 
Če se popeljete po tej cesti, boste Spodnjo Avstrijo doživel z 
ene njenih najlepših plati. Videli boste čudovite vinske gorice, 

vinska gostišča, vinske restavracije »heurige« in vinogradniška posestva. 
Skorajda ni trte, ki je v deželi vina Avstriji ne bi našli. Donegujejo lahka, suha bela vina, močna, polna rdeča vina 
ter sladka vrhunska vina in elegantno peneče se penine ali frizzante.  Bogato uspevajo predvsem sorte kot blaue 
zweigelt, rumeni muškat, sauvignon blanc in beli burgundec ter laški rizling. Za blagovno znamko regije velja 
schilcher, ki je posebne vrste rosé,  je čebulne do rubinsko rdeče barve in ga stiskajo iz wildbaškega grozdja.
Paradno vino je zeleni silvanec, ki so ga zaradi njegovega visokega in zagotovljenega pridelka vse do 1980. leta 
pretežno pridelovali kot preprosto vino za odprto točenje v gostinstvu ali kot »Doppler« (avstrijska oznaka za 
dvalitrsko steklenico). Kasneje so spoznali, da lahko zeleni silvanec ob ustrezni omejitvi pridelka ustvari odlična, 
mnogoplastna in trdoživa vina. V sam vrh sodijo tudi rizlingi, ki se po kakovosti uvrščajo k tistim iz Nemčije in Alzacije 
ter segajo v sam svetovni vrh. 
Še posebej zelo pozna, izbrana 
vina s kamnitih tal regije 
Wachau, dolin Kremstal, 
Kamptal in Traisental se 
odlikujejo po svoji mineraliki, 
svoji prefinjeni kameno-sadni 
noti iz marelic in vinogradniških 
breskev ter svoji sočno-sadni 
aromatičnosti. Najboljše med 
njimi je mogoče skladiščiti, tudi 
do več desetletij, saj ohranijo 
svojo kompleksnost. Paradni 
konj avstrijske Štajerske je predvsem sauvignon blanc. Ta široko razširjena sorta se kaže predvsem po tipični noti 
črnega ribeza in je še posebej aromatična in sočna. Sledita mu rumeni muškat, ki se pogosto pije kot aperitiv, ter 
po rožnih cvetovih dišeči traminec. Dobro uspevajo tudi sorte burgundca, kot so beli burgundec, sivi burgundec 
in chardonnay, ki največkrat dozoreva v barikih. Regionalna specialiteta sta  tudi pozni rdeči sorti »zierfandler« in 
»rotgipfler«, ki zraven majhnega območja na Madžarskem uspevata izključno v termalni regiji južno od Dunaja. 
Gostilniško in vinsko kulturo ter festivale ob trgatvi, kot v Gamlitzu (prvi vikend v oktobru) je mogoče najti ob 
Južnoštajerski vinski cesti, Sausalski vinski cesti in »Klopotčevi« vinski cesti. Znane so tudi ulice z vinskimi kletmi, po 
katerih ljubitelji vina hodijo od kleti do kleti in pokušajo vino, na ogled vabijo tudi stoletja stari, ogromni kletni oboki 
v gradovih in samostanih. Klet v samostanu Stift Klosterneuburg severno od Dunaja – eno najstarejših in največjih 
vinogradniških posesti v Avstriji – na primer, leži neverjetnih 36 metrov globoko v zemlji. Doživljajska klet Retzer 
Erlebniskeller se razprostira na več kot 21 km pod severnim delom Weinviertler Stadt. V štajerskem gradu Seggau, 
se nahaja ena najstarejših vinskih kleti Evrope: 300 let stara, 72 metrov dolga in 8,5 metrov visoka. 
Na obmejnem območju nastajajo novi projekti, kot je  projekt VinoCool, kjer živi in ustvarja kar nekaj vinarjev, ki 
pridelujejo vino prihodnosti že danes: vino iz grozdja, pridelanega na ekološki ali biodinamičen način, povezujejo 
se v skupnih nastopih na zahtevnih vinskih trgih pod blagovno znamko »Ekovino Štajerska«. 

Jože Piltaver
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Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter
V letu 2012 smo navezali stike z Društvom 
vinogradnikov in kletarjev Šempeter. Skupni cilj 
prijateljstva je izmenjava strokovnih mnenj, nasvetov 
in seveda prijetno druženje ob pridelani kapljici. 

Delovanje vinogradniško kletarskega društva iz 
Bistrice ob Sotli sega že več kot dve desetletji 
nazaj, ko smo se vinogradniki pričeli zbirati ob 
raznih priložnostih, teh pa je bilo toliko, da smo 
začutili potrebo po spremembah in si zadali ne 
povsem enostaven cilj – izboljšati kvaliteto vina na 
našem vinorodnem območju. Tako smo začeli s 
pripravo raznih izobraževanj, tečajev in prireditev, 
posredno pa se je urejenost naših vinogradov 
in kvaliteta vin iz leta v leto izboljševala, in tako 
danes na raznih tekmovanjih širše po Sloveniji že 
beležimo zelo dobre rezultate.

Danes društvo združuje okoli 65 članov, ki s skupnimi močmi sodelujemo in organiziramo razne dogodke, povezane 
z vinsko trto in vinom. Najuspešnejši vinogradniki predstavljamo svoje vino na marsikaterem sejmu ali dogodku, 
doma in v okolici, za ostale vinogradnike in obiskovalce prirejamo dan odprtih vrat »Od hrama do hrama« - obiskovanje 
vinskih kleti v kraju in pokušino vin, ob strokovnem pristopu pa smo pridobili še čast za negovanje več kot pol drugo 
stoletje stare občinske vinske trte. Šempeterski vinogradniki se družimo še ob praznovanju martinovega, delovni 
degustaciji mladega vina, ob raznih izobraževanjih ter na tradicionalnem prazniku vina in salam. Letos smo priredili 
že 12. ocenjevanje salam in 21. ocenjevanje vin. Veseli smo, da se našega praznika udeležujejo vinogradniki in 
kmetje iz okoliških in tudi bolj oddaljenih krajev, med njimi so prav tako prisotni člani iz prijateljskih društev TD 
Sladka gora in VTKD Cerklje ob Krki. Z njimi bomo najbrž še večkrat poklepetali o prireditvi iz leta 2006, ko smo v 
Bistrici ob Sotli organizirali finale slovenskih salamiad. Naše prijateljstvo smo v letih obstoja našega društva razširili 
do kmetijsko-vinarskega zavoda iz Maribora, Zvezo salamarjev iz Sevnice, smo člani v Zvezi društev vinogradnikov 
Vinis s sedežem v Mariboru ter Zvezi salamarjev Slovenije s sedežem v Sevnici. 



www.vtkd-cerklje.si

Bilten 2013 - VTKD Cerklje ob Krki

18

Peronospora vinske trte
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Mladi in vino – delavnica za mlade
Na podudo kralja cvička Franca Tomšeta se je 1. septembra 2012 
odvila prva delavnica z naslovom Mladi in vino na turistični kmetiji Pri 
Martinovih v Globočicah. Tomše je mladim razkril svoje razmišljanje 
o današnjem popivanju in uživanju veliko različnih in škodljivih 
alkoholnih pijač. Predvsem ga moti dejstvo, da se na zabavah popije 
vse več žganih alkoholnih pijač in tudi vin z napako. Rad bi, da mladi 
vedo, kaj pijejo in da se da tudi ob samo enem kozarčku lepo zabavati. 
Med drugim je mladina je prisluhnila Romanu Baškovču, agronomu, 
ki opravlja svoje delo na področju vinarstva. Baškovč je udeležencem 
predstavil kratko vsebino vinske trte in vina kot pijače, ki v zmernih 
količinah lahko prej  koristi kot pa škoduje. Nato je sledila degustacija suhih vin. Seveda ni šlo brez kraljevskega 

cvička, modre frankinje in barrique frankinje. Sledil je premor, ko je 
mladino pozdravila  aktualna cvičkova princesa Tjaša Metelko. Dekleta in 
fante je nagovorila z recitalom Pavčkove Hvalnice cvičku in nekaj besedami 
o pitju in kulturi vina. Sledila je še degustcija polsuhih, polsladkih in 
sladkih vin, ki so jih Martinovi pridelali v svojem vinogradu. Zbrani pa so 
lahko poizkisili tudi žametno črnino - ledeno trgatev iz leta 2007, ki jo je 
pridelala družina Prah in prvi lanski mošt.
Tomše je bil nad udeležbo navdušen, saj je bil dogodek lepo obiskan. 
Koliko pa bo mladini to pripomoglo pri uživanju alkohola, kot bi se reklo 
po pameti, bomo videli v prihodnosti. 

Letni zbor članov
Več kot osemdeset članov, kar je polovica društva, se je 
udeležila letnega zbora članov na Čatežu, 15. februarja 
2013. Člani so prisluhnili predavanju dr. Francija Čuša, 
na temo Pesticidi v vinu. Po končanemu predavanju 
je sledil letni občni zbor, kjer so predsednik, tajnik in 
blagajničarka podali letno poročilo. Predstavljen je bil 
tudi program dela za leto 2013, ki pa se ni bistveno ni 
razlikoval od prejšnjega leta. Društvo bo sodelovalo na 
različnih dogodkih in skrbelo za strokovno in družabno 
plat  dejavnosti. 
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Vinogradniški pohod
Osmega februarja, na kulturni praznik, smo imeli prvi vinogradniški pohod po naših vinskih goricah. Začrtana 
trasa pohoda je bila Sobenja vas – Bambreg – Sv. Vid – Lačenberg – Straža – Žejno – Sobenja vas. Na pohod se je 
odzvalo nekaj več kot 30 članov, prijateljev društva in dva psa. 
Ob devetih smo pohodniki krenili proti Bambregu med zasneženimi vinogradi. Prva postojanka je bila pri Baškovčevih, 
kjer smo se okrepčali s kuhanim vinom in vsakemu je pripadal kos ajdovega kolača.  Veseli in okrepčani smo se 

odpravili skozi Žejno proti Šentvidu. Ko smo prispeli k cerkvici Sv. Vida, je prišla na dan kultura. Prebrali smo nekaj 
pesmi Franceta Prešerna in krenili proti Lačenbergu. Pri vinski kleti Mlekuž smo imeli vinogradniško malico. Prav 
prilegel se je deci cvička, ko smo pomalicali kranjsko klobaso. Seveda nas je povabil v svojo klet tudi Špolarjev Mirko 
in na poti proti Straži Račič Branko. 
Ob zaključku smo pohodniki prispeli na Zidarsko pot 1, kjer ima svoj hram družina Franca Oštbenka – Ambija in 
nenazadnje brez Jurečičevega Bineta tudi ni bilo pohoda po tem koncu naših vinskih goric. Se vidimo drugo leto na 
naslednjemu kulturnemu pohodu po drugih vinogradniških gričih, kjer nas bo enkrat več kot letos. 

Rez vinske trte
19. 2. 2013 smo izvedli strokovno 
in praktično predavanje REZ 
VINSKE TRTE v Peklu, pri Franciju 
Ajstru. Predaval je Jože Simončič, 
direktor KGZ Krka. Prikazal je rez 
trte na enoletnemu vinogradu, 
nekajletnem in starem vinogradu. 
Po zanimivemu predavanju nas je 
pogostil vinogradnik  Ajster z deci 
domačega in štucem klobase, 
da smo si slišamo in videno lažje 
zapomnili.
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Sponzorji
Hvala vsem sponzorjem in donatorjem, za pomoč pri izdaji društvenega biltena.

KS Mrzlava vas
KS Skopice

KS Krška vas
KS Čatež ob Savi

KS Velike Malence

PGD Cerklje ob Krki
PGD Skopice

PGD Krška vas
PGD Cerina

PGD Sobenja vas

PGD Pirošica



Bilten 2013 - VTKD Cerklje ob Krki

www.vtkd-cerklje.si

23

 

 

investicijski in izvajalski inženiring -  Boršt d.o.o. 
 

 
SPO Trobentica Brežice 

 
BREŽICE, Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki;  

KRŠKO, MDB 2a, 8273 Leskovec pri Krškem,  
Tel. 07/490 22 60, Fax: 07/490 22 63,  

sl-inzeniring@siol.net, www.sl-inzeniring.si 
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IMPONATURALIS D.O.O.  
www.imponaturalis.com 

TEL: 00386(0) 40 843 720 

60 28
Dru
Tel.: 07/49-61-057          www.martinovi.com
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INO BREŽICE d.o.o.
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas
Te.: +386(0) 7 4959233, Fax.:+386(0) 7 4959151
Mob. 041 561 187
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si

TRADICIJA, KAKOVOST, IZKUŠNJE

PROIZVODNI PROGRAM:

• mulčerji INO (primerni za 
vinogradništvo, sadjarstvo, 
poljedelstvo in
komunalo)

• razsipalniki mineralnih gnojil

• precizne pnevmatske sejalnice 
INO-BECKER za koruzo in ostale 
kulture

• dvovrstni vibracijski podrahljalniki s 
pnevmatsko napravo za globinsko
dognojevanje
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AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA

Andrejaš
Boršt 16, Cerklje ob Krki

Tel.: 031 614 949
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  vse za
travništvo, pašništvo in živinorejo;

  svetovanje
enologije;

 analiza vina po Oenofoss metodi (alkohol, sk.kisl., jab.kisl, hlapne 
kisl., pH, ost.sladkorja);

  ;
  traktorji  in vrtni traktorji  ter kosilnice JOHN DEERE, FERRARI;
  gozdarski stroji, motorne žage in ostala delovna in osebna oprema;

 SEMENSKA  ŽITA, TRAVE

Evrovinogradnik d. o. o.
PE Ulica 11. novembra 45 
8273 Leskovec pri  Krškem
Tel.: 07 49 22 772  
Mob.: 070 894 294     

Bar Mojca
Junko Mojca s.p.

Dolenja Pirošica 3a, 8263 Cerklje ob Krki

IZDELAVA INOX,KOVANIH IZDELKOV
ATESTNO VARILSTVO,VARILSTVO NA TERENU

TRGOVINA IN 
POSREDNIŠTVO

STANKO HORŽEN s.p.
BORŠT 19

8263 CERKLJE OB KRKI

Pridelava 
grozdja in vina

Radovan Ivanšek
Globočice 9, 8262 Krška vas

tel.: 07/49 61 086, 041 638 884
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Cetin Jože s.p.

Mostec 46, 8257 Dobova • Tel.: 00386/07/4522 040, GSM: 041/331 744

Slavka März

Velike Malence 16, 8262 Krška Vas
gsm: 051/247 550, tel.: 07/49 59 360

Jože Prah

Stankovo
Proizvodnja in prodaja vina

Preskar Marjan
Boršt 28

Tel.: 040 796 791

Pizze iz krušne peči, domače izbrane jedi in vedno dobra kapljica...
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Kud Anton Kreč Čatež ob SaviRimska cesta 128250 Brežice

skupina.trta@gmail.comMiha - 041 733 804Vinko - 041 764 254

Skupina

IBER
040 145  734 (Damijan)

skupina.iber@gmail.com
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| tiskarna | grafični studio |

| tisk na tekstil | promocijska darila |

www.artisk.si

ARtisk Aleksander Rožman s.p.
Ulica bratov Gerjovičev 3
8257 Dobova
Tel.: 07 45 22 202

041 402 971
artisk@siol.net

051 458 541
branka@artisk.si

Usluge enobarvnega in večbarvnega tiska
vizitke, letaki, plakati, prospekti, knjige, vabila, kuverte, zloženke, vinske etikete,
razglednice,...

Izdelava reklamnih napisov
jumbo plakati, transparenti, svetlobne table, označevalne table,...

Folijska dekoracija
dekoracija avtomobilov, dekoracija izložb in oken, dekoracija sten,...

Tisk na tekstil
na kape, majice, jakne, predpasnike, copate, torbe, dežnike,...

Darilni program
tisk na vžigalnike, svinčnike, obeske, ... 
                                          

Oblikovanje in priprava za tisk                            
oblikujemo vam vse tiskovine po vaši želji.
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Rezultati ocenjevanja - 41. teden cvička
Vinogradnik(ca)   Naslov   Sorta   Letnik  Ocena
Ajster Anton   Krška vas 6   Laški rizling   2012   17,20
Ajster Anton    Krška vas 6   Modra frankinja  2012   17,50
Ajster Anton    Krška vas 6   Renski rizling   2012   17,47
Ajster Franc    Račja vas 7   Cviček PTP   2012   15,80
Barbič (družina)   Cerklje ob Krki 66 Cviček PTP   2012   16,10
Barbič (družina)    Cerklje ob Krki 66  Bela zvrst   2012   16,87
Baškovč Tadej    Žejno 12   Cviček PTP   2012   15,83
Jurečič (družina)   Hrastje 2b   Cviček PTP   2012   16,27
Jurečič Jože    Hrastje 21   Modra frankinja  2008   18,03
Mandelc (družina)   Radna 11   Sauvignon suhi jagodni izbor  2011   19,27
Plevanič Sandi    Gorenje Skopice 27  Cviček PTP   2012   15,90
Plevanič Sandi    Gorenje Skopice 27  Dolenjsko belo   2012   16,43
Preskar Marjan    Boršt 28   Cviček PTP   2012   16,20
Tomše Martinovi   Globočice 8   Cviček PTP   2012   16,27
Tomše Martinovi   Globočice 8   Bela zvrst   2012   17,00
Tomše Martinovi   Globočice 8   Laški rizling   2011   16,97
Tomše Martinovi   Globočice 8   Modra frankinja  2011   17,80
Tomše Martinovi   Globočice 8   Modra frankinja barrique  2009   18,07
Tomše Martinovi   Globočice 8   Rumeni muškat  2012   17,63
Tomše Martinovi   Globočice 8   Sauvignon   2012   17,40
Tomše Martinovi   Globočice 8   Laški rizling izbor  2009   18,10
Žibert Franc    Gor. Skopice 10  Dolenjsko rdeče  2012   16,70
Žibert Zdenka    Gor.Skopice 10  Modra frankinja  2011   17,60

Želiš zvedeti več o dogajanju v društvu. Obišči našo spletno stran: www.vtkd-cerklje.si
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Foto utrinek iz 41. tedna cvička
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Humor
CVIČKOVA ZDRAVILA

Našega osemdesetletnika iz Dolenje Pirošice si je v lanskem letu privoščil bik,in sicer tako,da ga je povaljal, 
vlekel po travi, mimogrede pa mu zlomil še tri rebra.  Oskrbeli so ga v brežiški bolnišnici, vendar brez 
kakršnegakoli posega, le s tabletami proti bolečinam. Pa niso prav delovale. Čez dva dni ga je obiskal sosed 

Karel, ki mu je naš bolnik naročil, naj mu prinese dva litra zdravil. 
Tako so delovala, da sta se čez dva dni, sicer še s polomljenimi 

rebri, že peljala domov. 
Je pa ravno v tem času razsajala peronospora in naš 
prijatelj je Karlu potožil, češ da bo treba poškropit 

vinograd v Belinju. Karel, kot najboljši sosed, se je ponudil, 
da mu bo on poškropil, Ivan naj samo naredi špric, takoj 
ko pride iz Brežic, kjer mora nujno nekaj postoriti.
Naslednjega dne okrog enajstih je Karel po vseh debatah 
v Brežicah le prispel v Belinje, kjer pa je Ivan ravno 
malical. »No, to je pa ravno prav, sedaj bova pomalicala, 
potem ti bom pa vinograd pošprical.«  »Ja,« pravi Ivan, » 

malcal boš, šprical pa ne, ker sem jaz že gotov.«  
»Vedel sem, da so cvičkova zdravila močna, 
ampak da so takšna, da s tremi zlomljenimi rebri 

lahko poškropiš vinograd, tega pa nisem vedel,« se 
je muzal Karel, malici se pa ni odrekel.

AMBI & FERI d.o.o.

Razmišljate o novemu vinogradu? Bi radi podrli starega? Potrebujete 
nasvet pri podiranju in postavljanju sohov?  Podjetje z dolgoletno 
tradicijo, AMBI & FERI vam priskoči na pomoč. Ambi je dolgoletni 
gradbinec z občutkom za »plajbo«. Feri pa izkušen prevoznik in 
odličen šofer sani po vinogradu. Če pokličete podjetje AMBI & 
FERI, vam bo tudi sosed nevoščljiv, kako lep vinograd imate!

Upravni odbor se bo 
povečal. Boter Gregor je že 
v veselemu pričakovanju. 

 Kjer je volja, tam je tudi moč. 

...naša Neja.

PRAZNIK VINA
Vabi na

s podelitvijo društvenih priznanj

1. junija 2013
na Cerini 18. uri

Zabavala nas bo 
 IBER

VABLJENI!

Degustacija vin
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