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Nagovor predsednika društva na praznovanju 35-letnice 
ustanovitve društva 

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, sponzorji in donatorji, dragi gostje in prijatelji 
dolenjskih vin, lepo pozdravljeni.

Veseli me, da ste praznovanje Društva vinogradnikov Cerklje ob Krki ob 35-letnici 
ustanovitve počastili z vašo udeležbo in se nam pridružili tako v pripravah na to praznovanje 
in na današnji svečanosti. 
V prisotnosti Tita Doberška, so februarja leta 1980 v hramu Martina Jurečiča v Piroškem 
vrhu ustanovili Vinogradniško društvo Cerklje ob Krki, ki je danes v občini Brežice 
najstarejše. Ustanovitelji so bili Tone Račič, Stane Turšič, Ivan Golob, Martin Jurečič, 
Vlado Deržič, Sandi Mladkovič st. in Stane Gašperin. Grafično podobo društva je s 
svojim oblikovalskim čutom upodobil Stane Turšič. 
V prvih letih so se člani posvečali obnovi vinogradov in skrbi za pravilno agrotehniko, 
obdelavo in pridelavo kvalitetnega grozdja, kasneje je društvo svojo osnovno dejavnost 
usmerilo predvsem v oskrbo vinogradov in pridelavo kvalitetnega grozdja, trgatvi in 
negovanju vina. V zadnjih desetih letih je dejavnost usmerjena tudi v širitev programov 
pridelave sortnih vin, še vedno pa je cviček tisti, ki je v osrčju prizadevanj za doseganje njegove kvalitete, promocije in prodaje. 
Društvo je v vseh letih veliko naredilo na področju izobraževanja in promocije vin. Rezultat so vidni v boljši kvaliteti vin, kulturi 
pitja in v odnosu do vina. 
Posebej smo ponosni na dosežke posameznih vinogradnikov na posameznih ocenjevanjih vin v Sloveniji in izven, h katerim 
je veliko pripomogla prav aktivnost društva z organizacijo predavanj, delovanjem društvenega laboratorija, degustacij in 
ocenjevanjem mladih vin, organiziranjem tečajev za organoleptično pokušanje in ocenjevanje vin, spoznavanjem napak in 
bolezni vin ter medsosesko pomočjo.
Organizirali smo sodelovanju med sosednjimi društvi vinogradnikov, ostalimi društvi in organizacijami iz katerih so nastali 
projekti dnevi odprtih vrat hramov in zidanic, kot je bil projekt dnevi odprtih vrat Gadova peč in Stankovo. 
Gojimo tradicijo druženja članov, s sosedi, prijatelji in vsemi ljudmi dobre volje ter prijatelji dobrih vin. 
Zaradi širjenja dejavnosti se je društvo v letu 2011 preimenovalo v Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob 
Krki.
Tako od leta 2010 naprej društvo vsako leto organizira kolonijo pod imenom DOGA TEMPORE EX – CVIČKOREL, na kateri 
umetniki svoje stvaritve rišejo tudi  z vini.
Člani društva se radi udeležijo tudi Prešernovega vinogradniškega pohoda, ki  je bil  prvič organiziran leta 2013 in poteka med 
domačimi vinskimi goricami.  Na več postojankah se  pohodniki okrepčajo, večkrat ubrano zapojejo, seveda pa ne manjka niti 
recitatorjev Prešernovih stvaritev. 
Da je društvo doseglo izjemne uspehe na vseh področjih so najbolj zaslužni ustanovni člani društva, od njih sta danes z nami 
le še Ivan Golob in Stane Turšič, vsi dosedanji predsedniki in vsa dosedanja vodstva društva, seveda pa nobenega uspeha ne bi 
bilo, če v društvu ne bi aktivno in požrtvovalno delovali člani društva v vseh generacijah. 
Za dolgoletno uspešno sodelovanje in pomoč bi se rad zahvalil predvsem vsem članom društva, podjetju INO iz Krške vasi, 
Kmetijski trgovini Cerjak in njihovem laboratoriju, Krajevnim skupnostim Mrzlava vas, Čatež ob Savi, Velike Malence, Krška 
vas, Skopice in Cerklje ob Krki, gasilskim društvom Sobenja vas, Krška vas, Skopice, Cerklje ob Krki, in še posebej za izjemno 
sodelovanje in pomoč gasilskemu društvu Pirošica. Društvo je bilo vedno odvisno tudi od nesebične pomoči posameznikov in 
družin, zato se naj zahvalim vsaj nekaterim, kot so družine Golob, Kožar, Hribar, Komatar, Jurečič, Baškovč, Žibert, Dušak,  
Turšič, Prah, Tomše in Martinovi. 
Posebej se zahvaljujem tudi Občini Brežice, ki se trudi pospeševati društveno dejavnost preko javnih razpisov, ki so namenjeni 
za izobraževanje in promocijske aktivnosti ter izvajanje prireditev in njenemu županu Ivanu Molanu, ki je dejavnosti društev in 
našo dejavnost pripoznal kot pomembno, in se tudi osebno rad udeleži naših aktivnosti.
Za sodelovanje se zahvaljujem tudi prejšnjima cvičkovima princesama Vesni Komatar in Martini Baškovič, vsem donatorjem, 
sponzorjem in drugim, ki so omogočili današnjo prireditev. 

Naj končam z verzom Jožeta Murna, ki pravi: Ni ga na svetu lepš'ga kotička, kot griči so naši, deželica cvička. 

Vinogradniški pozdrav, predsednik Jože Prah
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Spoštovane vinogradnice in vinogradniki Vinogradniškega, 
turističnega in kulturnega društva Cerklje ob Krki!
Kot pravi stari latinski izrek, da je v vino resnica, se ta tudi odraža v delu vinogradnika, ki se trudi celo leto, da pridela dobro 
vino. Ko po martinovem mošt postane vino, se pokaže resnica, kako dobro in predano je vinogradnik skrbel za vinograd. 
Marljivo delo je poplačano z dobrim vinom in vinogradniki, združeni v društvu VTKD Cerklje ob Krki, ste marljivi vinogradniki, 
ki obdelujejo tudi najbolj strme lege, ki bi drugače ostale neobdelane. To pa je veliki prispevek k urejenosti krajine, ki je zelo 
pomembna za razvoj turizma v naši občini.  Vino je bilo vedno povezano tudi s kulturo in umetnostjo. Vaše Vinogradniško, 
turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki  je prepoznalo  umetnost kot privlačen in zanimiv način za promocijo dolenjskega 
posebneža cvička. Društvo tako že vrsto let organizira slikarsko kolonijo pod nazivom »Doga tempore ex in cvičkorel«, kjer ljubi-
teljski in tudi profesionalni umetniki ustvarjajo poslikave na dogah in klasične risbe, ki so narejene s cvičkom ter drugimi rdečimi 
vini. Tematika je temu primerna - vinogradniška v povezavi s pokrajino, kjer uspevajo trte in zori grozdje.  Slikarski dogodek je 
lep dokaz, da se da narediti nekaj inovativnega za promocijo vina tudi na področju umetnosti. Občina Brežice se zaveda pom-
ena vinarstva v občini, zato poskuša v čim večji meri pospeševati društveno dejavnost preko javnih razpisov, ki so namenjeni za 
izobraževanje in promocijske aktivnosti ter izvajanje prireditev. Vsa vaša prizadevanja poleg promocije vaših vinogradnikov in 
vinarjev pripomorejo tudi k promociji naše celotne občine. 

Čestitam vam ob vašem jubileju in vam želim še veliko uspeha pri vašem delu, veliko dobrega vina, predvsem pa dobro prodajo 
le-tega.

Ivan Molan, župan 
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Mogočna slika vinogradniške pokrajine Cerklje ob Krki
V času, ko se sodobna družba sooča s pomanjkanjem časa in introvertiranostjo, se zdi še 
kako dragoceno, ko znamo v društvih na prostovoljni osnovi stopiti skupaj in udejanjiti 
hotenja, zamisli, poglede in konkretna dejanja. Ko znamo svoje misli, ideje in znanje 
deliti z drugimi, vse to na način medsebojnega sodelovanja tudi oplemenititi in prenesti 
na okolja, v katerih živimo in na proizvode ali pridelke, ki jih proizvajamo ali pridelu-
jemo. Zelo ponosen sem, da tudi sam soustvarjam v organizaciji, Zvezi društev vino-
gradnikov Dolenjske, kjer se povezujemo mnogi tisti, ki delamo za naš vinogradniški 
prostor, za dolenjskega človeka in za naš pridelek, vino. S spoštovanjem izhajamo iz 
korenin naših prednikov, delamo za sedanjost in hkrati tlakujemo pot našim otrokom 
in vnukom. Je že res, da se ni enostavno soočati z vso zakonodajo, barierami in z nene-
hnimi političnimi spektakli. A vinogradniki smo že mnogokrat doslej dokazali, da ničesar 
več ne prepustimo zgolj naključju, da smo enotni, da znamo stopiti skupaj in udarno 
zastopati svoje interese. Vinogradništvo je del kmetijstva, kmetijska panoga pa je tista, 
od katere živimo, ki nas »napoji in nasiti«. Zato bomo tudi v prihodnje zastopali svoje in-
terese in stremeli k odgovornemu, trajnostnemu in družbeno sprejemljivem obnašanju 
in pridelovanju pridelkov. In kot pravi Henry Ford: »Priti skupaj je začetek, obdržati se 
skupaj je napredek, delati skupaj je uspeh«.

Kadar obiščem svoje prijatelje, ki ste združeni v Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki, občudujem 
ponos pripadnosti vinogradnic in vinogradnikov dejavnosti vinogradništva in vinarstva, ki na brežiškem področju predstavljata 
pomembno dejavnost že od srednjega veka, ko se je vino tovorilo po Savi preko pristanišča v Brežicah. Prav gotovo pa se orga-
nizirani začetki vinogradništva štejejo od pomembnega datuma, 24. 02. 1980, ko ste ustanovili Vinogradniško društvo Cerklje 
ob Krki in ko so se pričela strokovna usposabljanja, izobraževanja, ekskurzije, obnove vinogradov, sodelovanja s strokovnimi 
institucijami in organizacijami glede zaščite cvička, promocije, dviga kulture pitja vin, kakovosti in drugo. Organizirati ste pričeli 
prireditve, pohode, pokušine vin, se z vini udeleževati na različnih ocenjevanjih, pripravljati različne promocijske publikacije, 
sodelovati z drugimi društvi in postali ste aktivni član Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Ob Podgorjanski vinsko turistični 
cesti ste na stežaj odprli vrata svojih hramov, zidanic, kleti, vinotočev, turističnih kmetij in ponudili ste svoje pridelke. In še 
pomembnejše, vedno znova znate pokazati zvrhano mero gostoljubnosti, ki je prelepo spletena mreža pestrih ugodnosti in 
užitkov za vse čutila in, kakor pravi  Ralph Waldo Emerson, vsebuje: »toplino, nekaj hrane in mnogo miru«.

Vaši člani puščajo svoj pečat v delovanju zveze društev vinogradnikov dolenjske na zelo različnih področjih. Od strokovnih, orga-
nizacijskih, kulturnih, poleg tega pa vaši člani pridelujejo odlična vina širom Dolenjske. Naj se vam, imenitnim možem in ženam 
ob tej priliki zahvalim za vso pomoč, posebej pa še za vaš čas in zdravo pamet, ki ste jo nesebično delili z mano. Prav gotovo 
ste modro in odraslo društvo. Ko pomislim o vaših članih se zavem, kaj vse se je dogajalo vtem obdobju. Če za koga, velja za 
vas, da imate odlične člane od  A do Ž.  In ko se sedaj, po petintridesetih letih delovanja vašega društva zazremo v mogočno 
sliko, ki ste jo ustvarili in ki bo večno krasila vinogradniški prostor, Cerklje ob Krki, lahko v njej vidimo pisane odtenke različnih 
barv. Vidimo mnoge pridobitve in dosežke, vidimo, kako iz majhnega zraste veliko in najpomembneje, vidimo ponosne ljudi, ki 
s pridom obdelujejo zemljo in skrbijo za kulturno krajino – to je preplet preteklosti, sedanjosti in prihodnosti za jutri vseh nas … 

Matjaž Jakše, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske
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Naših 35- let 

Zahteve po obdelavi vinogradov, gojenju vinske trte in sodobnejšem in umnejšem kletarjenju ter povezovanje s strokovnjaki 
s področja vinogradništva, so navdihnila Martina Jurečiča iz Cerkelj ob Krki, da je idejo o ustanovitvi vinogradniškega društva 
zaupal Ivanu Golobu. V prisotnosti Tita Doberška in Marina Cvelbarja so 24. 02. 1980 v hramu Martina Jurečiča v Piroškem 
vrhu ustanovili Vinogradniško društvo Cerklje ob Krki. Pri tem so sodelovali Tone Račič kot predsednik, Stane Turšič kot tajnik, 
Ivan Golob kot blagajnik, Martin Jurečič, Vlado Deržič, Sandi Mladkovič st. in Stane Gašperin kot ustanovni člani. Grafično 
podobo društva je s svojim oblikovalskim čutom upodobil Stane Turšič.

V prvih letih je bila v ospredju predvsem obnova vinogradov in skrb za pravilno agrotehniko, obdelavo in pridelavo kvalitetnega 
grozdja. Po končanju velikih obnov vinogradov po letu 1985, ko tudi ni bilo več sofinanciranja obnov s strani države in občine, je 
društvo svojo osnovno dejavnost usmerilo predvsem v oskrbo vinogradov in pridelavo kvalitetnega grozdja, trgatvi in negovanju 
vina. V zadnjih desetih letih je dejavnost usmerjena predvsem v širitev programov pridelave sortnih vin, še vedno pa je cviček 
tisti, ki je v osrčju prizadevanj za doseganje njegove kvalitete, promocije in prodaje. Društvo je v vseh letih veliko naredilo na 
področju izobraževanja in promocije vin. Rezultat so vidni v boljši kvaliteti vin, kulturi pitja in v odnosu do vina. 

Delovanja društva so usmerjena k porabnikom vina in kulturi pitja. Na tem področju je društvo bilo še posebej aktivno pri 
pripravi vinske zakonodaje, ponovni oživitvi projekta Podgorjanske vinske turistične ceste in promociji. Pomembno je bilo 
sodelovanje pri snovanju zaščite cvička, Zakona o vinu, Pravilnika o ocenjevanju vin v okviru Tedna cvička, projektu označevanja 
in gradnje odsekov Podgorjanske vinske turistične ceste, gradnji vodovodov in elektrifikacije vasi in vinskih goric na območju, 
kjer pridelujejo grozdje člani društva, izdelavi biltenov in zloženk, izdelavi panoramske karte, podpiranju projektov posameznih 
vinogradnikov za vinotoče, turistične kmetije, turizem v zidanicah in podobno. 
Posebej smo ponosni na dosežke posameznih vinogradnikov na posameznih ocenjevanjih vin v Sloveniji in izven, h katerim 
je veliko pripomogla prav aktivnost društva z organizacijo predavanj, delovanjem društvenega laboratorija, degustacij in 
ocenjevanjem mladih vin, organiziranjem tečajev za organoleptično pokušanje in ocenjevanje vin, spoznavanjem napak in 
bolezni vin ter medsosesko pomočjo.

Organizirali smo sodelovanju med sosednjimi društvi vinogradnikov, ostalimi društvi in organizacijami iz katerih so nastali 
projekti dnevi odprtih vrat hramov in zidanic, kot je bil projekt dnevi odprtih vrat Gadova peč in Stankovo. 
Na področju povezovanje in druženje ljudi ter izmenjavi izkušenj gojimo tradicijo druženja članov med družinami, sosedi, 
prijatelji in vsemi ljudmi dobre volje ter prijatelji dobrih vin. Društvo je tako že od vsega začetka delovanja organiziralo skupna 
druženja vsaj dvakrat letno in ta tradicija ostaja tudi za naprej stalnica delovanja društva. Znotraj teh srečanj so se razvila 
številna sodelovanja, tako z organizacijami, ki se profesionalno ukvarjajo s proizvodnjo, ali prodajo potrebščin, ki jih uporablja 
vsak vinogradnik in vinar, z izobraževalnimi ustanovami, kmetijskimi zavodi in drugimi organizacijami.
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V zadnjih letih so se potrebe po druženju in povezovanju pokazale tudi na drugih področjih. Tako se je društvo v letu 2011 
preimenovalo v Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki
Od leta 2010 naprej društvo vsako leto konec avgusta organizira kolonijo pod imenom DOGA TEMPORE EX - CVIČKOREL. 
Prvič in drugič sta umetnike gostila Mija in Roman Baškovč v Topolovi Dragi. V letu 2012 je kolonijo gostil  kralja cvička Franc 
Tomše, ki je gostil umetnike in vinogradnike na svoji turistični kmetiji Pri Martinovih. Leta 2013 je kolonijo gostila  družina Prah 
v svojemu vinotoču in okolici Vitovca 5. Cvičkorel je nastajal pri Vinska klet Baškovč, ki stoji na Bambregu med vinogradi pod 
Cirnikom. Društvo je organiziralo prvih pet slikarskih kolonij, letos pa je smo dali pobudo za spremembo lokacije. Pri cvičkovem 
hramu na Cirju pri Raki je potekala 6. slikarska kolonija, na kateri so člani posavskih društev likovnikov spet ustvarili čudovite 
motive, povezane z vinom in vinogradništvom.  Namen kolonije je predvsem celodnevno slikarsko, kulturno in kulinarično 
druženje umetnikov in vinogradnikov v vinskih goricah naše okolice. Na koloniji vsako leto ustvarja okoli 20 umetnikov iz 
Posavja in širše okolice Slovenije. V tako kratkem času nastanejo prav zanimivi cvičkoreli. Cvičkorel je slikanje na akvarelni 
papir z vinom. Ker smo na področju cvička, se kot osnovna barva uporablja cviček, za temnejše tone pa slikarji uporabijo 
modro frankinjo in gamay. Pravtako poslikajo slikarji vinske sode in doge le teh. Vsaka doga dobi novo podobo. Cvičkoreli in 
doge se razstavijo vsako leto na dan kolonije in v mesecu oktobru ob prazniku občine Brežice. Razstavo smo na ogled postavil 
tudi v Cvičkovi ambasadi na Raki, ob prazniku KS Cerklje ob Krki, ob otvoritvi 40. Cvičkarije v Novemu mestu kjer se lahko 
pohvalimo, da si je dela ogledalo več tisoč obiskovalcev tega dogodka, saj je marsikatero oko ob degustaciji najboljših vin v Hiši 
kulinarike ustavilo na razstavljenih cvičkorelih in dogah. Tako kot je poseben cviček, so tudi naši cvičkoreli in doge. Nekdanja 
brežiška podžupanja Milena Jesenko je v tovrstni prireditvi prepoznala hvalevredno simbiozo med vinogradniki in slikarji, kot 
nov korak v promociji cvička pa je prireditev pohvalil ambasador cvička Ivan Urbanč.

Posebaj je naše društvo ponosno, da smo imeli kralja cvička Tomše Franca - Martinovi. Na kmetijskem sejmu v Gorni Radgoni 
je družina Mandelc dosegla za svoja vina tudi najvišji naziv ŠAMPIJON, enako tudi na Tednu cvička.

Prešernov vinogradniški pohod je bil  prvič organiziran 8. februarja na slovenski kulturni praznik leta 2013. Med vinskimi 
goricami je prvi pohod  potekal iz Sobenje vasi, skozi Bambreg na Sv. Vid, kjer so pohodniki prisluhnili nekaj Prešernovim 
verzom. V Lačenbergu so se pohodniki ustavili pri Vinski kleti Mlekuž in se okrepčali s kranjsko klobaso in cvičkom. Po nekaj 
premorih v zidanicah in hramih se je pohod zaključil na izhodiščnemu mestu. Letos smo se v lepem, sončnem jutru zbrali 
na Žejnem, od koder nas je pot vodila mimo Ivanjškove in Piltaverjeve zidanice v Straži in nato v Kozelc k Dušakovim, skozi 
Mrzlavo vas v Mrzlavski gaj k Tomšetovim in dalje v Vitovec k predsedniku društva Jožetu Prahu, od koder smo pot nadaljevali 
na Stankovo, kjer nas je sprejela prijazna družina Tomšetovih, Miha pa se je za to priliko preoblekel iz zidarja v kuharja. Na več 
postojankah se je trideseterica pohodnikov okrepčala, večkrat ubrano zapela, seveda pa ni manjkalo niti recitatorjev Prešernovih 
stvaritev. 

V mesecu decembru organiziramo žegnanje naših vin pri cerkvi na Šentvidu. Za pomoč in organizacijo se zahvaljujemo gospodu  
župniku Jožetu Packu.

Vse prireditve, ki jih društvo organizira so strokovno turistična narave. Cilj je promocija Podgorjanske vinske turistične ceste in 
občine Brežice obiskovalcem iz drugih krajev ter turistom, ki bivajo v občini Brežice, ter srečanje ljubiteljev vin z vinogradniki 
in člani društva. Praznovanje ob 35-letnici ustanovitve društva zajema postavitev spominskega obeležja pri hramu Martina 
Jurečiča, predstavitev društvenega biltena, zloženke Podgorjanske vinske turistične  ceste v brežiški občini, degustacijo vin 
članov društva, srečanje članov društva in prijateljev ter donatorjev in sponzorjev ter podelitev priznanj in zahval. Prireditev se 
bo končala s skupnim srečanjem udeležencev.

Jože Piltaver
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Strokovna ekskurzija v Belo krajino
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Moji spomini na delo v Društvu vinogradnikov Cerklje
Ko smo se na pobudo pokojnega Račič Antona in Jurečič Martina zbrali v hramu pri Jurečič Tinetu v Piroškem vrhu v prisotnosti 
vabljenih Tita Doberška in Cvelbar Martina iz Novega mesta, smo se dogovorili in ustanovili Društvo vinogradnikov Cerklje ob 
Krki, ki pa je bilo podružnica Novega mesta. To  je že bilo napisano. 

Ob tej priliki je bil konstituiran odbor, v katerem sem bil določen za blagajnika. To delo sem opravljal vse do 17. 3. 2005, ko 
sem na lastno željo zaprosil za razrešitev in je bila opravljena primopredaja. V vsem času mi je veliko pomagala pokojna žena 
Breda, ki je bila aktivna pri sprejemanju vzorcev vin za društveno ocenjevanje in pri vsem drugem.

Ivan Golob
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Doga Tempore Ex – Cvičkorel
Nova Zgodba Dolenjskih Vinskih Goric
Prva slikarska kolonija slikanja z vinom je bila pred šestimi leti v Gadovi peči. Bila je zelo uspešna, odmevna in pozitivno 
sprejeta med ljubitelji likovne umetnosti. VTKD Cerklje ob Krki je bilo organizator kolonije petkrat. Letošnji Cvičkorel pa smo 
organizirali s pomočjo Vinogradniškega društva  Raka, na njihovem področju in sicer pri Cvičkovi ambasadi na Raki. Kolonija 
je bila zelo uspešna, kot tudi razstava v gostilni Tratnik.  Za tako uspešno izvedeno kolonijo se zahvaljujemo  ustvarjalcem  in 
Vinogradniškemu društvu Raka.
Vino je sok zemlje in sonca, je naravna barva. Slikanje z vinom daje novo dimenzijo promocije vina, druženja in mirnega načina 
sproščanja in ustvarjalnosti. Na sliki vino pokaže svojo duhovno moč in veličino, okrepi našo utrujeno in izčrpano notranjost in 
razum.
Cvičkorel ni primerljiv z dnevi odprtih vrat. Pohodi od zidanice do zidanice se večkrat končajo kaj klavrno. Nekateri  zaradi 
nepoznavanja kulture pitja vina in kulturnega obnašanja na prireditvah od »utrujenosti« obsedijo ali celo obležijo.  V preteklosti 
in tudi sedaj še vedno velja pravilo: » Pri pitju vina se ne delaj junaka!«
Že dolgo je znano, da najboljše vino dozori v lesenih sodih. Današnji način kletarjenja je lesene sode izrinil iz kleti. Vsak sod 
ima svojo zgodovino in veliko zanimivih zgodb, zato je škoda, da se porabijo za kurjavo. Poslikane doge in sodi lahko obogatijo 
in polepšajo marsikatero zidanico in naredijo prostor veliko bolj prijazen za bivanje in tako predstavljajo in ohranjajo tudi našo 
kulturno dediščino, ki je v naših vinskih goricah zelo bogata in velikokrat tudi pozabljena. 
Vse velike stvaritve tega sveta so nastale ob kozarcu dobrega vina, del te resnice kažejo tudi slike in doge naslikane na 
cvičkorelovih delavnicah. Vino, čudoviti božji dar narave , je zdravilo, je hrana za telo in dušo, nas vzpodbuja k dobremu 
razmišljanju, nas plemeniti in bistri naš um. To veličino in bogastva vina nam ponuja tudi Cvičkorel,  ki nudi tudi tistemu, ki ne 
pije vina, kulturni užitek.
Prvi koraki Cvičkorela so narejeni uspešno. Zato želimo vsem, ki so pomagali to lepo kulturno zgodbo ustvariti, še veliko uspe-
hov in zadovoljstva pri nadaljnjem delu.

Roman Baškovč
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Zavetniki vinogradnikov 

Svetniki in vino spadajo skupaj. Če namreč vino ni za svetost in za dobro, čemu ga potem opevamo? Kdor razume vino kot 
tekočino, s katero se nacejamo brez mere, potem tudi nikakor ne zna cenit dela pridnih vinogradnikov. Dober vinogradnik 
povezuje besedo vino s prijateljstvom in upanjem. Tako ga je razumel tudi naš pesnik Prešeren: “ Spet trte so rodile pr’jatlji vince 
nam sladko ... V potrtih srcih up budi”. Človek mora spoznati vino tako, kot spozna prijatelja, pravi star pregovor.

Svetniki so veliki Božji prijatelji. So pa tudi naši veliki spodbujevalci za dobro. Mnogo stvari je človek spoznal kot plemenite in 
dobre. Da bi te stvari res uporabljali Bogu v čast in v medsebojni blagor, so jih izročali zavetnikom, tistim, ki naj bi varovali to 
plemenitost in dobroto. Tako je tudi z vinom. Kdor se posmehuje tem velikim zavetnikom, jih na nedostojen način posnema ali 
smeši, sam kaže izjemno nizko človeško kulturo. S tem zasmehuje in prezira tudi dobre vinogradnike in njihovo delo. 

Najstarejši zapis o vinu iz leta 2230 pred Kristusom predstavlja vino kot zdravilo. Vino je marsikje in marsikdaj ljudi obvarovalo 
pred številnimi hudimi infekcijami. Hipokrat, grški zdravnik, utemeljitelj znanstvene medicine, ki je zdravnike zadolžil, da bodo 
služili življenju, je o vinu rekel: »Vino je lahko za človeka čudovito in primerno, s predpostavko, da ga pri dobrem in slabem zdravju 
uživamo preudarno in zmerno« (prim. Kapš P., Vino in zdravje, 14−16).

Svetniki so naši veliki prijatelji, ki nas učijo preudarnosti, zmernosti in dobrote. Morda nas kdaj s svojim zgledom čistega 
služenja Bogu nekoliko presenetijo, hkrati pa začrtujejo jasno smer svetega življenja, ki je Bogu po volji. Tudi vino je treba piti 
tako, da se ne prekoračijo Božje zapovedi, ampak se te uresničujejo v veselju. 

V Svetem pismu se vino najprej pojavi ob Noetu. Potem, ko so vode vesoljnega potopa usahnile, je Noe zasadil vinograd in se 
napil. Izgubil je dostojanstvo. Vendar pa sta mu njegova sinova Sem in Jafet vrnila dostojanstvo in ga oblekla, medtem ko Ham 
tega ni storil (prim 1 Mz 9,20−27). Sveto pismo torej glede vina najprej poudarja ohranjanje dostojanstva. 

Abraham (9. 10.) je kot prvi očak predstavljen kot oče vere, ki ni dvomil v Božjo previdnost. Bil je zelo pozoren človek, ki je v 
svoji gostoljubnosti pogostil celo Boga (prim 1 Mz 18). Abraham je zavetnik gostilničarjev. 

V Stari zavezi ne moremo mimo modrega Siraha, ki o pitju vina pravi tako: »Pri vinu se ne delaj junaka, vino je namreč že mnoge 
pogubilo. Peč in voda kalita jeklo, srca samopašnežev pa v prepiru preizkuša vino. Za človeka je vino kakor življenje, če ga pije zmerno. 
Kakšno je življenje za tistega, ki pogreša vino! Tudi to je bilo namreč ustvarjeno ljudem v veselje. Vino poživlja srce in razveseljuje 
dušo, če ga piješ ob pravem času in zmerno. Preveč popitega vina pa človeku zagreni dušo, povzroči razdraženost in nasilnost. Preo-
bilje vina je za neumnega past, zmanjšuje njegove zmožnosti in zadaja rane. Ne oštevaj soseda pri vinski gostiji, ne ponižuj ga, če 
postane razpoložen, ne zbadaj ga z žaljivimi besedami in ne nadleguj ga s terjatvami. (Sir 31, 25−31)

V Novi zavezi se zdravemu pitju vina pridružuje tudi, sicer nekoliko asketski, sveti Pavel, ki pravi svojemu učencu Timoteju: Ne 
pij več le vode, temveč popij malo vina zaradi želodca in svojih pogostih bolezni (Tim 5,23). 

V celotnem Svetem pismu se beseda vino in vinograd v različnih besednih oblikah pojavi 411 krat, kar priča o pomembni temi, 
ki zadeva človekovo življenje. Vino je največkrat predstavljeno kot simbol veselja do življenja, kot ljubezen in blagoslov (Zah 
10,7; Iz 55,1; 1 Mz 49,11 ...).

Jezusov prvi čudež v Kani galilejski je povezan z vinom in zakonom. Vino predstavlja ljubezen med zakoncema, katere lahko 
kdaj pa kdaj tudi zmanjka. Tedaj  prihiti na pomoč Marija kot priprošnjica za ljubezen, in Jezus, ki po trudu služabnikov, kateri 
so napolnili vrče z vodo, naredi, da znova vzplamti ljubezen (prim Jn 2,3−10). 

Vrhunec simbologije vina pa prinašajo Jezusove besede pri zadnji večerji, ko kruh postane njegovo telo in vino njegova kri. Kri je 
simbol življenja, ki po teh Jezusovih besedah postaja simbol nove in večne zaveze med Bogom in človekom. Pri maši duhovnik 
primeša nekaj kapljic vode. Vino predstavlja Kristusa in njegovo trpljenje za odrešenje človeka, da pride v nebesa. Kapljice vode 
pa predstavljajo človeško trpljenje, ki se združuje s Kristusovim in gre v odrešenje. Svetopisemski simbol vina tako posega v 
eno največjih skrivnosti človeškega bivanja − vprašanje trpljenje, ki pa mu prav po Jezusovi daritvi daje smisel večnega življenja. 
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Zavetniki 

Sveti Janez evangelist (27. 12.)

Že v svojem evangeliju s prvim čudežem daje vinu − simbolu ljubezni, posebno mesto. Kot pisec zadnje knjige Svetega pisma 
− Razodetja, pa kaže na nebeški Jeruzalem. Posebej je v tej knjigi, kateri rečemo tudi Apokalipsa, izpostavljeno vino Božje jeze, 
ki predstavlja trpljenje. Trpi tisti, ki nekaj izgubi, naj bo to zdravje, prijatelje ... Če pa se Božje obličje obrne od tebe stran, pa 
si s tem izgubil vse, saj je Bog vse ustvaril in živeti popolnoma brez Boga, ki je ljubezen, je kruto trpljenje brez primere. 

O svetem Janezu pravi stara legenda, da so mu ponudili čašo zastrupljenega vina. On pa jo je blagoslovil in strup je izgubil 
svojo moč. Star običaj je, da na Janezovo blagoslavljamo Janezovo vino − imenovano tudi »Janezova ljubezen«. Ta običaj je znan 
predvsem na nemških vinorodnih območjih in tudi ponekod pri nas. Tudi v družinskem krogu se pije »Janezova ljubezen«. Bla-
goslov naj bi nas obvaroval pred boleznimi telesa in duše in ohranjal mir med ljudmi (Svetniki in Godovni zavetniki, str. 667). 
Poseben blagoslov vina je predviden za god svetega Janeza zato, ker je Janez posebej naglašal v svojih spisih ljubezen do Boga 
in bližnjega (Blagoslovi str. 42−46).

Sveti Urban I., papež (25. 5.)

Urbana zelo častijo v vinorodnih krajih. Marsikje njegova slika stoji v vinogradu, nekoč so jo po njih nosili v procesijah. Je 
zaščitnik proti nevihti in streli. Urban je postal zavetnik viničarjev, vinogradnikov in vina, ker ima god v času, ko vinogradniki 
končujejo obdelovanje vinogradov. Ljudski pregovorov pravi: »Če svetega Urbana greje zelo, trgatev dobra bo.« Je priprošnjik 
za dobro letino. 

Sveti Martin (11. 11.)

Sveti Martin je med drugim zavetnik sodarjev, vinogradnikov, gostilničarjev, popotnikov in revežev. Postal je poseben zaščitnik 
vina, čeprav v njegovem življenju, kolikor nam je znano, ni zgodb povezanih z vinom. 

Martin se je rodil leta 316 v Sabarii v Panoniji, današnjem Sombotelu na Madžarskem. Kot 10−leten je vstopil med pripravnike 
za krst. Želel je biti puščavnik. Oče pa je poskrbel, da je postal vojak. Čudež s plaščem, po katerem slovi Martin, se je zgodil 
blizu Pariza. Pri mestnih vratih ga je ogovoril slabo oblečen berač in ga milo prosil za dar. Martin ni imel pri sebi  ne denarja, 
ne hrane in najprej ni vedel, kako bi človeku pomagal. Tedaj pa je vzel svoj široki častniški plašč in ga z mečem prerezal na 
dvoje. Polovico je dal tresočemu beraču, da bi se vsaj malo ogrel. Martin je naslednjo noč zagledal Kristusa, oblečenega v po-
lovico njegovega plašča. Martina so pozneje izvolili za škofa. Legenda pravi, da zato, ker so ga izdale goske, druga pa, da je bil 
izvoljen, ker je vedno prvi zjutraj prihajal v cerkev. Bil je izreden prijatelj revežev in velik misijonar. Na pogreb škofa uboštva in 
ubogih, kot so Martina imenovali, so prišle v Tours velikanske množice. Pogreb je bil 11. 11. leta 397,  in od tod tudi njegov 
godovni dan. 

Od kot torej povezava Martina z vinom? Morda, ker so goske jed in znamenje gostincev in se ob dobri jedači spodobi dobro 
vino. Morda pa zato, ker je rimski plašč, ki ga je delil Marin z ubogim, rdeč kakor vino. So pa v ozadju te povezave tudi poganski 
običaji, ki nimajo s svetnikom nobene povezave. Kakorkoli že, nam Martin ostaja pristen zgled dobrote in prijateljstva, ki naj 
spremljata tudi zmerno pitje vina. 

Sveti Barnaba (11. 6.)

Sveti Barnaba, ki ga časti tako katoliška kot pravoslavna cerkev, se je rodil na Cipru. Apostolska dela pripovedujejo, da je prodal 
svojo njivo in ves izkupiček dal na razpolago za skupno dobro (prim. Apd 4,36−37). Del te njive naj bi bil tudi vinograd, čeprav 
to v Svetem pismu izrecno ni zapisano. Barnaba se je pozneje pridružil svetemu Pavlu in je misijonaril v Grčiji in Italiji. Po tradiciji 
naj bi bil to prvi škof v Milanu. Je zavetnik sodarjev pa tudi zavetnik proti prepirom in proti toči ter proti žalosti. Prav zato so ga 
za svojega vzeli tudi vinogradniki. Nekaj pregovorov v zvezi z njegovim godom je znanih predvsem v Italiji: 
»Če dežuje za svetega Barnaba, belo grozdje ne zori, če pa zjutraj in zvečer dežuje tudi črno ne zori.« Drugi pregovor pa 
podobno pravi, da grozdje ob svetem Barnabu zori. 
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Sveti Vincencij Ferrer (5. 4.)

Sveti Vincencij se je rodil okoli leta 1350 v Španiji in je umrl 5. aprila 1419 v Vannesu v Franciji. Velja za enega najpomembnejših 
spokorniških pridigarjev. Izročilo pripoveduje, da je na oslu jahal po deželi, obdajale pa so ga trume spokornikov. Legenda 
pripoveduje, da mu je Bog naročil, naj gre med vinograde v Franciji, da jih blagoslovi. Svetnik pa je, potem, ko je poskusil 
vino, skoraj zgrešil pot do nebes. Pogosto je upodobljen tudi s kupom grozdja v rokah. Je zaščitnik polj, zavetnik proti boleznim 
vseh vrst, za dobro poroko, plodnost in za blaženo smrt. Priprošnjik proti nevarnostim vseh vrst. Častijo ga predvsem francoski 
vinogradniki. 

Sveti Remigij iz Reimsa (13. 1.)

Rodil se je okoli 436 v Franciji in je umrl 13. januarja 533 v Reimsu. K njemu se zatekajo za pomoč proti kugi, epidemijam, 
bolečinam v grlu, vročici, proti kačam in proti verski brezbrižnosti. Pripisujejo mu tudi čudeže v zvezi z vinom in vinogradi in tako 
ga častijo predvsem predeli v Franciji, kateri slovijo po pridelavi vina in šampanjca.

Sveti Krispin (25. 10.)

Bil je mučen skupaj s Krispijanom v času cesarja Dioklecijana. Sta zavetnika čevljarjev, sedlarjev, krojačev, tkalcev in rokavičarjev. 
Ker se v italijanščini bere Krispin kot Graspin (graspo = grappolo) kar spominja na besedo »žganje«, so ga predvsem v Italiji imeli 
kot zavetnika tisti, ki so pili in izdelovali žganje. 

Sveti Zenon (12. 4.) 

Sveti Zenon, škof, je zavetnik Verone in priprošnjik proti vodnim nevarnostim; je tudi zavetnik otrok, ki se težko učijo govoriti 
in hoditi. S svojimi govori je spreobrnil mnoge pogane in krivoverce. Bil je odličen poznavalec vinogradništva in marsikdo je 
prišel k njemu po nasvet glede pridelave in nege vina. Njegova podoba je pogosto upodobljen na nalepkah italjanskih vin. Vino 
pridelano iz merlota in caberneta nosi njegovo ime »San Zeno«.

Sveta Elizabeta Portugalska (4. 7.)

Portugalska ima kot priprošnjico za vino svojo sveto kraljico Elizabeto, ki je zavetnica bolnih in vinarjev (enologi). Tudi njo 
pogosto prikazujejo kako deli miloščino in kako tolaži bolnike. 

Sveti Venčeslav (28. 9.)

Na Češkem slavijo kneza in mučenca Venčeslava. Poleg tega, da je zavetnik Češke, je tudi zavetnik tistih, ki prešajo grozdje. 
Tudi sam je prideloval grozdje in velikodušno je daroval vino za mašo. 

Blaženi Anton Martin Slomšek (24. 9.)

Tudi na Slovenskem imamo velikega priprošnjika dobrih vinogradnikov in to je naš škof Anton Martin Slomšek. Njegov god je 
postavljen v čas obiranja grozdja. Vsem je dobro poznana njegova pesem: 

»En hribček bom kupil bom terte sadil, prijatle povabil, še sam ga bom pil.

Tam gori za hramam en tersek stoji. Je z grozdjam obložen, de komaj derži.

Že čriček prepeva, ne more več spat. V tergatev veleva, spet pojdemo brat.

Konjički škrebljajo in vozjo težko, ker vince pelajo, k je močno sladko.

Prelepo rumeno, kak čisto zlato; le pijmo pošteno prežlahno blago.«
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Slomšek je bil ljudski škof, ki je živel z ljudmi. Njegovi pregovori o vinu izražajo predvsem skrb za Slovenski narod. »Ako se bo 
vino pilo za potrebo, bo zdravilo, kar pa se čez mero žre, živi strup seveda je.« Pomenljivo je dobronamerno svarilo: »Več gostilnic – 
več uboštva; več plesa – več joka.« Zelo je obsojal pijančevanje in pijance. »Dokler pijanca ne zalije, le vino žre in pije.« Glede tega 
tudi ženam ni prizanašal. Pravi temveč: »Grd, da ni gršega, je pijanec, a sedemkrat grša je pijanka.«

Slomšek je s svojim naukom na naših tleh veliko pripomogel, da se je raven kulture pitja tudi med Slovenci dvignila. Marsikje 
krasi naše hrame podoba Slomška, ki je hkrati s Prešernom tudi podoba narodnega prebuditelja in ponosnega Slovenca. 

Po vsem, kar je bilo zapisano, je zanimivo izpostaviti, da so pri zavetnikih vina vinogradnikov izbrani tisti, ki so se izkazali kot 
veliki dobrotniki. Za vinogradnike je značilno, da so dobrosrčni ljudje in kdor ni takšen, ni vreden imena vinogradnik. K temu 
vas spodbujajo vaši zavetniki. Vinogradniki, radi se jim priporočajte. 

Janez Žakelj
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Žegnanje naših vin pri cerkvi na Šentvidu (Sveti Vid)
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V Kostanjevici na Krki je pred 43. tednom cvička, 21. in 22. aprila 2015 potekalo ocenjevanje vin, ki so jih vinogradnice in 
vinogradniki iz 32 vinogradniških društev, zaupali v oceno degustacijskim komisijam Ocenjenih je bilo 643 vzorcev vin (18 % 
manj kot lansko leto), od tega 357 cvičkov. Kandidatov za kralja cvička je bilo 36, kralj pa je postal Franc Kobe, član Društva vi-
nogradnikov Janez Trdina. Naziv “Šampion ocenjevanja” so dosegli Kozinčevi (Vina Kozinc) iz Društva vinogradnikov Studenec, 
in sicer za ledeno vino laški rizling (2009) z oceno 19,33. Ocenjevalne komisije so vodili Samo Hudoklin, Jože Simončič, doc. 
dr. Franc Čuš in dr. Dejan Bavčar.

DOSEŽKI ČLANOV VTKD Cerklje ob Krki

VZM   ZM   SM   PP   ZHV   KN   SKUPAJ
4   5   4   4   1   1    19

CVIČEK         Ocena   Letnik
Zlata medalja (ZM)        
Tomše Martinovi, Globočice 8, 8262 Krška vas       16,17    2014
Srebrna medalja (SM)
Prah (družina), Velike Malence 16, 8262 Krška vas    15,97    2014
Preskar Marjan, Boršt 28, 8263 Cerklje ob Krki     15,93    2014
Unetič Darko, Bušeča vas 37b, 8263 Cerklje ob Krki     15,93    2014
Pisno priznanja (PP)
Kranjc Boris, Rozmanova ulica 20, 8270 Krško     15,80    2014
Žibert Franc, Gorenje Skopice 10, 8262 Krška vas     15,63    2014

DOLENJSKO BELO        Ocena   Letnik
Zlata medalja (ZM)        
Unetič Darko, Bušeča vas 37b, 8263 Cerklje ob Krki    16,70    2014

BELA ZVRST         Ocena   Letnik
Pisno priznanje (PP)
Tomše Martinovi, Globočice 8, 8262 Krška vas     16,43    2014

DEŽELNO RDEČKASTO      Ocena   Letnik
Zahvala (ZHV)
Plevanič Sandi, Gorenje Skopice 27, 8262 Krška vas    15,77    2014

MODRA FRANKINJA       Ocena   Letnik
Velika zlata medalja (VZM)
Tomše Martinovi, Globočice 8, 8262 Krška vas     18,10    2013
Zlata medalja (ZM)
Tomše Martinovi, Globočice 8, 8262 Krška vas    17,60    2014
Srebrna medalja (SM)
Unetič Darko, Bušeča vas 37b, 8263 Cerklje ob Krki    17,07    2014
Pisno priznanje (PP)
Preskar Marjan, Boršt 28, 8263 Cerklje ob Krki     17,00    2014
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RUMENI MUŠKAT       Ocena   Letnik
Zlata medalja (ZM)
Tomše Martinovi, Globočice 8, 8262 Krška vas     17,97    2014

SAUVIGNON         Ocena   Letnik
Velika zlata medalja (VZM)
Tomše Martinovi, Globočice 8, 8262 Krška vas    18,10    2014

JAGODNI IZBORI       Ocena   Letnik
Zlata medalja (ZM)
Mandelc (družina), Radna 11, 8294 Boštanj sorta SAUVIGNON  18,80    2010

SUHI JAGODNI IZBORI      Ocena   Letnik
Velika zlata medalja (VZM)
Mandelc (družina), Radna 11, 8294 Boštanj, sorta SAUVIGNON   19,27    2011
Mandelc (družina), Radna 11, 8294 Boštanj, sorta SAUVIGNON  19,27    2009

Društvo je prejelo preko 7 % od  vseh velikih zlatih medalj, več (5) jih je prejelo le društvo iz Rake. Suhi jagodni izbor družine 
Mandelc je bilo drugo najbolje ocenjeno vino in njihova dva od treh z oceno nad 19.

Iz rezultatov ocenjevanja na 43. tednu cvička povzel Jože Piltaver.
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Rezultati društvenega ocenjevanja vin 2015 

Cviček 
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Družina Prah Velike Malence 16 Vitovec 16,23 VZ
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 16,13 ZM
Kvartuh Franc Poštena vas 5 Belinje 16,10 ZM
Kalin Dejan Dolenje Skopice 55 Kraška vas 16,10 ZM
Jeke Aleš Veliko  Mraševo 55 Gazice 16,10 ZM
Kvartuh Drago Orehovec 8a Belinje 16,10 ZM
Žibert Franc Gorenje Skopice 10 Pekel 16,10 ZM
Martinovi Globočice 9 Stankovo, Sleme16,10 ZM
Videnič Janko Gazice 42 Gazice 16,07 ZM
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 16,07 ZM
Družina Jurečič Žejno 7 Straža 16,07 ZM
Kranjc Boris Rozmanova 20, Krško Vitovec 16,07 ZM
Lajkovič Tone Črešnjice pri Cerkljah 64 Gazice 16,07 ZM
Horžen Stanko Boršt 20 Pekel 16,07 ZM
Dornik Bojan Hrastje 16 Gazice 16,03 ZM
Popijač Boris Dolenja Pirošica 18 Piroški vrh 16,03 ZM
Družina Jurečič Hrastje 2b Vitovec 16,03 ZM
Unetič Darko Bušeča vas 37b Belinje 16,03 ZM
Lopatič Maka, Vladko Velike Malence 13 Vitovec 16,03 ZM
Preskar Bogdan Račja vas 20 Stankovo 16,03 ZM
Hribar David Bušeča vas 33 Belinje 16,03 ZM
Horžen Stanko Boršt 19 Pekel 16,03 ZM
Plevanič Sandi Gorenje Skopice 27 Malenški vrh 16,00 ZM
Vodopivec Marjan Veliko Mraševo 58 Gazice 16,00 ZM
Andolšek Darko Veliko Mraševo 30 Gazice 16,00 ZM
Slakonja Gregor Cerina 9d Straža 16,00 ZM
Dušak Andreja Cerklje ob Krki 10 Kozelc 16,00 ZM
Martinovi Globočice 8 Stankovo, Sleme16,00 ZM
Ajster Gramc Andrej Račja vas 6a Piroški vrh 16,00 ZM
Junko Mojca Dolenja Pirošica 2 Piroški vrh 16,00 ZM
Družina Barbič Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 15,97 ZM
Ozimc Roman Sobenja vas 34 Bambreg 15,97 ZM
Skočaj Miran Kosovelova ulica 4, Brežice Piroški vrh 15,97 ZM
Turšič Andrej Župeča vas 28 Belinje 15,97 ZM
Špolar Mirko Cerina 13 Lačenberg 15,97 ZM
Turšič Jože Župeča vas 54 Belinje 15,93 ZM
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Sedeljšak Marcel Lačenberg 6 Lačenberg 15,93 ZM
Baškovč Tadej Žejno 12 Bambreg 15,90 ZM
Žabkar Jože Ul 11. Novembra 2, Leskovec Veliki Trn 15,90 ZM
Ivanšek Vinko Globočice 4d Stankovo 15,87 SM
Zorko Andrej Žejno 33 Straža 15,87 SM
Družina Barbič Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 15,87 SM
Račič Janez Cerina 3 Straža 15,83 SM
Mlekuž Majda Čateška ulica 44, Čatež Lačenberg 15,83 SM
Vegelj Ivan Dolenje skopice 18a Malenški vrh 15,80 SM
Ajster Franc Račja vas 6a Piroški vrh 15,80 SM
Račič Branko Cerina 11 Straža 15,80 SM
Stelja Milan Ob potoku 14, Brežice Gadne 15,77 SM
Oštrbenk Franc Žejno 16 Strjak 15,77 SM
Beribak Anton Sobenja vas 3 Bambreg 15,77 SM
Dušak Andreja Cerklje ob Krki 10 Pekel 15,73 SM
Ferenčak Jože Cerina 32 Sv. Vid 15,73 SM
Virč Jože Čateška ulica 20, Čatež Straža 15,70 SM
Plevanič Toni Gorenje Skopice 22 Veniše 15,67 SM
Slakonja Ignac Čateška ulica 13, Čatež Lačenberg 15,67 SM
Ivanšek Robert Mrzlava vas 75M Straža 15,63 SM
Kalin Marjan Gorenje Skopice 42 Pekel 15,60 SM
Oštrbenk Darko Žejno 34 Straža 15,53 SM
Srpčič Boris Vrhovska vas 13 Belinje 15,40 PP
Popovič Klemen Globočice 3 Stankovo 15,30 PP
Prah Dušan Krška vas 44 Vitovec 15,20 PP

Modra frankinja
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Martinovi Globočice 8 Stankovo, Sleme 18,17 VZ
Gramc Boris Čedem 2 Stankovo 17,80 ZM
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 17,70 ZM
Žabkar Jože Ul 11. Novembra 2, Leskovec Veliki Trn 17,67 ZM
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 17,63 ZM
Ajster Gramc Andrej Račja vas 6a Piroški vrh 17,60 ZM
Družina Barbič Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 17,57 ZM
Komaricki Srečko Čateška ulica 54, Čatež Straža 17,50 SM
Lekše Alojz Nova pot 4, Leskovec Senuše 17,23 SM
Ivanšek Robert Mrzlava vas 75M Straža 17,23 SM
Preskar Bogdan Račja vas 20 Stankovo 17,07 SM
Unetič Darko Bušeča vas 37b Belinje 16,37 PP
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Modra frankinja - starejši letniki in barique

Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Martinovi  - 2013 Globočice 8 Stankovo, Sleme 18,13 VZ
Ajster Franc - 2012 Račja vas 6a Piroški vrh 17,67 ZM
Martinovi - barique, 2011 Globočice 8 Stankovo, Sleme 18,13 VZ

Žametna črnina
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Preskar Tine Cerina 3d Straža 16,17 SM

Dolenjsko rdeče
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Družina Barbič Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 16,37 SM
Baškovič Benjamin Mrzlava vas 16 Osredki 16,23 SM
Gramc Piltaver Prečna pot 4 Vitovec 16,17 SM
Popijač Boris 1 Dolenja Pirošica 18 Piroški vrh 16,13 SM
Lopatič Albert Boršt 10 Mrzlak 16,10 SM
Plevanič Natalija Gorenje Skopice 27 Malenški vrh 16,10 SM
Družina Mustar Tomšičeva 9, Krško Piroški vrh 15,93 PP

Dolenjsko belo
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Oštrbenk Melita Žejno 34 Straža 16,57 ZM
Družina Jurečič Žejno 7 Straža 16,53 ZM
Slakonja Gregor Cerina 9d Straža 16,50 SM
Turšič Andrej Župeča vas 28 Belinje 16,50 SM
Plevanič Sandi Gorenje Skopice 27 Malenški vrh 16,40 SM
Plevanič Toni Gorenje Skopice 22 Veniše 16,40 SM
Preskar Bogdan Račja vas 20 Stankovo 16,37 SM
Mlekuž Damjan Čateška ulica 44, Čatež Lačenberg 16,33 SM
Jurečič Antonija Žejno 7 Straža 16,20 SM
Družina Barbič Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 16,20 SM
Horžen Stanko Boršt 19 Pekel 16,10 SM
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Slakonja Ignac Čateška ulica 13, Čatež Lačenberg 16,03 SM
Virč Jože Čateška ulica 20, Čatež Straža 16,03 SM
Kodrič Benjamin Gorenje Skopice 19 Vitovec 16,00 PP

Bela zvrst
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Sintič Boštjan Dolenja Pirošica 2 Piroški vrh 17,17 VZ
Unetič Darko Bušeča vas 37b Belinje 16,97 VZ
Kalin Marjan Gorenje Skopice 42 Pekel 16,53 ZM
Lopatič Albert Boršt 10 Mrzlak 16,50 SM
Oštir Alojzija Aškerčeva 8a Grublje 16,50 SM
Dušak Andreja Cerklje ob Krki 10 Kozelc 16,23 SM
Zorko Andrej Žejno 33 Straža 16,47 SM

Rumeni plavec
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Jalovec Jože Velike Malence 17a Stankovo 15,97 PP

Laški rizling
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 16,80 PP
Ajster Franc Račja vas 6a Piroški vrh 16,70 PP
Ivanšek Radovan Globočice 10 Stankovo 16,63 PP
Jeke Aleš Veliko  Mraševo 55 Gazice 16,57 PP

Rumeni muškat - sladki

Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Unetič Darko Bušeča vas 37b Belinje 17,73 ZM
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Rumeni muškat - polsuhi

Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Družina Tomše Globočice 2 Stankovo 18,00 ZM
Družina Tomše Globočice 2 Stankovo 17,97 ZM
Družina Barbič Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 17,33 SM
Ajster Gramc Andrej Račja vas 6a Piroški vrh 17,27 SM

Beli pinot
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Kralj Anton Velike Malence 50k Vitovec 16,83 PP

Traminec
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 18,13 VZ

Sauvignon
Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Medvedec Ida, Stanko Cankarjeva 13, Brežice Mrzlavski gaj 16,53 PP
Francetič Vlado Cerina Mladine 16,87 PP

Sauvignon - polsuhi

Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Martinovi Globočice 8 Stankovo, Sleme 17,70 ZM

Sauvignon - suhi jagodni izbor

Vinogradnik(ca)    Naslov    Gorca  Ocena         Diploma

Družina Mandeljc - 2011 Radna 11 Impolje 19,07 VZ
Družina Mandeljc - 2009 Radna 11 Impolje 19,33 VZ
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Ocenjevanje vin 

je leta 2015 potekalo v gasilskemu domu na Skopicah. Ocenjevali sta dve komisiji v sestavi:

Komisija A: predsednik Jernej Martinčič  in člani: Roman Baškovč, Sandi Plevanič, Franc Ajster  in Damjan Mlekuž.

Komisija B: predsednik Samo Hudoklin  in člani: Branko Bosina, Marjan Preskar, Martin Žugič in Jože Prah. 

Ocenili so 138 vzorcev. 12 % vzorcev je bilo izločenih zaradi napak. Ocenjevanje je potekalo po Pravilniku o društvenemu 
ocenjevanju vin. 

Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitamo za lepe ocene. Posebna čestitka gre družini Prah za pridelan najboljši CVIČEK 
v letu 2014 in prav tako šampionu ocenjevanja družini Mandeljc, ki je z oceno 19.33 prejela veliko zlato medaljo za vino 
SAUVIGNON suhi jagodni izbor letnik 2009.
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Predsednika komisij sta o ocenjevanju zapisala
V petek 27. februarja smo se zbrali pri vašem letnem ocenjevanju vin na Skopicah. Zaupano 
mi je bilo vodenje “cvičkove” komisije, kjer smo dobili v oceno 73 različnih cvičkov. Naj že na 
začetku pohvalim organizacijo ocenjevanja, ki je bila na visoki ravni in tudi same degustatorje, 
katere sem vodil. Z veseljem jih lahko pohvalim, da so vseskozi zavzeto in zbrano ocenjevali, 
kar se vidi tudi po ocenah, ki so bile oddane. Glede na to, da je bilo v letu 2014 precej manj 
sončnih ur, precej deževnih dni in oblačnega vremena, ste pridelali cvičke, ki so navdušili in 
presenetili. Seveda lastnosti in posebnosti letnika ostajajo in iz teh se lahko vsi skupaj tudi 
največ naučimo. Cvički so bili primerno obarvani, sadni, sveži, nekateri z višjimi in še malo 
grobimi kislinami, kar je pri nekaterih povzročilo neharmoničnost. Biološki razkis v manjšem 
deležu cvičkov je potekal nekontrolirano in je vino zaradi tega imelo moteč okus, zato so 
dobili nižjo oceno. Zaradi prevelikega deleža belega vina so bili nekateri cvički presvetli. Veliko 
število cvičkov je dobilo oceno nad 16 točk, bili so kljub slabemu letu lepo obarvani, svežega 
sadnega okusa in urejenih kislin, harmonični, vendar na telesu pa šibki, to je značilno za vsa 
vina letnika 2014. Izločenih je bilo samo 9 cvičkov, kar je zelo malo in je posledica dobrega 
kletarjenja vinogradnikov. Napake so bile v glavnem bekser in oksidacija lažje oblike in v večini primerov se dajo tudi odpraviti. 
Vina preteklega letnika so bila tudi količinsko skromnejša, kakšnih izjemnih uspehov širše in dolgoročnejše ni za pričakovati, 
tako da bomo vendar jih bomo z veseljem spili in tudi pozabili.
Vsem vinogradnicam in vinogradnikom čestitam za pridelana vina, za vse prejete lepe ocene in priznanja in v tej sezoni nasploh 
želim čim več optimizma, dobre volje in vedrine.

Zahvaljujem se za povabilo in za zaupanje! Jernej Martinčič, univ.dipl.ing.kmet.vinogradnik in trsničar

V petek, 27. februarja 2015 je v Gorenjih Skopicah potekalo ocenjevanje vin članov 
Vinogradniško turistično in kulturnega društva Cerklje ob Krki. Ocenjevanje je bilo organizira-
no in izvedeno na zavidljivem nivoju. Petčlanska komisija, katere vodenje mi je bilo zaupano, 
je skupno ocenila 65 vzorcev vin, od tega 21 rdečih vin (žametovka (2), dolenjsko rdeče(4), 
modra frankinja(15)) in 44 belih vin (dolenjsko belo (19), bela zvrst (7), sortna vina (18)).
Vinski letnik 2014 je bil zelo skromen, tako po količini kot tudi po kakovosti pridelanega 
grozdja. Kletarjenje takega letnika je bilo sila težko, saj je od vinarja zahtevalo precej znanja, 
izkušenj in tudi spretnosti. K sreči je kar nekaj takih vinarjev, ki so se prilagodili lastnostim 
letnika in donegovali vina dobre kakovosti. Pozitivno so presenetila tako dolenjska rdeča vina 
kot tudi modre frankinje. Zlasti nekatere slednje so polne, sortno tipične, tudi presenetljivo 
dobro obarvane. Tu bi izpostavil vzorca 101 in 111. V kar nekaj primerih je harmonijo okusa 
motila nekoliko višja kislina, enostavno je preveč izstopala. Ob določenih korektivnih ukrepih 
bodo te frankinje še mnogo bolj harmonične. Podobne »težave« sta imeli tudi modri frankinji 
letnikov 2013 in 2012, medtem ko je bila modra frankinja letnika 2011 izjemna, zrela, 
vrhunska.
Prijetna so bila tudi dolenjska bela vina, z lepo sadnostjo in prijetno svežino, a tudi tu je v kar nekaj primerih kislina motila 
ravnotežje okusa. Tukaj bi izpostavil vzorec 161. Tudi bele zvrsti so bile zelo dobre, npr. vzorca 172 in 175. Poleg prijetnega 
šopka sadnih arom, jih je odlikovala polnost in uravnoteženost okusa. Manj od pričakovanj so pokazala sortna bela vina, zago-
tovo pa je med njimi največ pokazal traminec, ki je bil resnično sortno značilen, poln in harmoničen, skratka vrhunski. K lepemu 
zaključku prijetnega ocenjevanja pa sta prispevala sauvignon suhi jagodni izbor letnika 2011 in sauvignon suhi jagodni izbor 
letnika 2009. Slednji je v tem trenutku prava mojstrovina.
Izločenih je bilo 10,8 % vzorcev vin, ki jih je ocenjevala naša komisija, kar je po mojem mnenju odličen rezultat, še posebno v 
težavnem letniku 2014, ki je postavil mnoge kletarje na preizkušnjo. Nizek odstotek izločenih vin zagotovo tudi govori v prid 
znanju vinogradnikov in vinarjev Vinogradniško turistično in kulturnega društva Cerklje ob Krki. Dober podatek je tudi ta, da 
med izločenimi vzorci praktično ni bilo nobenega takega, ki bi kazal znake bolezenskega stanja. Glavna vzroka ostalih izločitev 
sta bila bekser in oksidacija, napaki, ki sta v tem času in stanju še odpravljivi, le pohiteti bo treba. Pri številnih vzorcih je bilo 
moč zaznati tudi meglico, ki jo je potrebno čimprej odstraniti s pretokom in filtracijo.

V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja, organizatorju pa se ob tej priložnosti 
zahvaljujem za vabilo in za zaupanje.

Samo Hudoklin, univ.dipl.ing.agr.
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Utemeljitev predlogov za pridobitev plakete Občine Brežice
Ivan Golob je doma iz Dolenje Pirošice. Je ustanovni član društva. Skupaj s pobudnikom ustanovitve društva Martinom 
Jurečičem, sta navezala stik s takratnim koordinatorjem za vinogradniško območje Dolenjske Titom Dobrškom, ki je pomagal 
pri pripravi osnutka pravil in pri ustanavljanju društva in za ustanovitev društva privabila še druge člane. 

Ivan je ob ustanovitvi postal blagajnik društva in je to delo opravljal več kot 25 let. Vsa blagajniška opravila je izvajal vestno, 
dosledno in pošteno.

Pri Ivanu doma so se  vsa leta zbirali vzorci vin za društveno ocenjevanje vin, pri njem so merili alkoholne stopnje vin, se sestajali 
in koristili prostore in organizacijske usluge, ki jih je Ivanova družina društvu vedno nudila. Ivan je bil vsa leta tudi član upravne-
ga odbora društva in bil vedno soorganizator izvedbe vseh aktivnosti društva, tako pri ocenjevanju vin, ekskurzijah, usposa-
bljanju in izobraževanju, kot tudi pri proslavah in društvenih zabavah. Ivan je vseskozi tudi aktiven član PGD Dolenja Pirošica, 
zato je imel priložnost in možnost, da je stkal prijazne in odlične organizacijske odnose in dejavnosti med obema društvoma.

Stanislav Turšič je doma iz Župeče vasi. Je ustanovni član društva. Na ustanovnem sestanku društva je postal njegov tajnik 
in je ta dela opravljal več kot 25 let. Že za ustanovni sestanek in opravljeno prvo vinsko pokušino vin 24. 2. 1980 je ročno 
izrisal in izpisal Listino ustanovnih članov društva v hramu Martina Jurečiča. Na njej je izrisal načrt območja Gorjancev in vrisal 
lokacije vinskih goric ustanovnih članov društva, ter izpisal imena ustanovnih članov in njihove funkcije in narisal znak društva, 
ki je postal tudi uradni pečat. 

S svojim oblikovalskim čutom je kasneje izrisal celotno grafično podobo društva, ki jo v malo spremenjeni obliki društvo upora-
blja še sedaj. 

Stane je svojo funkcijo tajnika opravljal vestno in dosledno. Pisal je tudi vse zapisnike organov društva in komisij, vso dokumen-
tacijo za ocenjevanje vin, izpisal priznanja in diplome, oblikoval in izpisoval vabila, dopise, biltene in vodil vso korespondenco 
društva. Aktivno je sodeloval pri organizaciji in izvedbi vseh dejavnosti društva, največkrat pa je bil tudi Ivanov šofer.

Upravni odbor
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Ivan in Karel
Naša dva vinogradnika Ivan in Karel sta šla v decembru na pevski koncert v Cerklje in kot običajno je vozil Karel, ker pač Ivan 
še nima izpita za vožnjo avtomobila, kljub svojim 83 letom.

Po končanem koncertu so pevci Ivana povabili na prigrizek, Karel pa ga je dobro uro čakal v avtomobilu. Ker ga je začelo že 
hladiti, bil je december, je nekoga poslal poklicati Ivana,vendar so potem vsi skupaj ugotovili, da Ivana na zakuski ni.

Karel tako počasi sam odpelje domov in vpraša Andreja če je ata doma.

Ko mu ta pove, da očeta ni domov začne Karla skrbeti, da se ni Ivanu kaj zgodilo.

Vzame baterijo in jo mahne proti Cerkljam, kaj pa če je Ivan omagal na poti ali pa se mu je kaj zgodilo.

Vendar Ivana nikjer.

Vso zadevo pa je rešila Mojca, ki je prestrašenemu Karlu povedala, da Ivan pije pri njeni mami Mimici kakav.

Kako sta naša prijatelja to zgodbo zaključila, o tem zgodovina molči.

Bruno Potokar
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Sponzorji
Hvala vsem sponzorjem in donatorjem, za pomoč pri izdaji društvenega biltena.
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Mihael Tomše s.p., Globočice 2, 8262 Krška vas

07 49 93 045 | 041 733 804 | 041 721 042

MožnostAKCIJAAKCIJA
plačila na obroke
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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 



www.vtkd-cerklje.si

Bilten 2015 - VTKD Cerklje ob Krki
34

AVTOPREVOZNIŠTVO IN

GRADBENA MEHANIZACIJA

Andrejaš
Boršt 16, Cerklje ob Krki

Tel.: 031 614 949
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PGD Pirošica



Bilten 2015 - VTKD Cerklje ob Krki

www.vtkd-cerklje.si

37

RAIFFEISEN TRGOVINA d.o.o.
Industrijska 8, 2230 Lenart
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ŠTIRJE MUŠKETIRJI 
za učinkovito in ekonomično zatiranje peronospore na vinski trti!!

NOVO!!! TROJNA MOČ PROTI 

PERONOSPORI!!

MOMENTUM TrioMOMENTUM Trio
®

POPOLNOMA SISTEMIČNI, PREVENTIVNI IN KURATIVNI fungicid 
Vsebuje: cimoksanil 4 % + aluminijev fosetil 50 % + folpet 25 %  

Embalaža: 1 in 5 kg, Uporaba: 0,30 %

LOKOSISTEMIČNI, PREVENTIVNI IN KURATIVNI fungicid za zatiranje 
peronospore na vinski trti in krompirjeve plesni na krompirju

Vsebuje: cimoksanil 4,5 % + mankozeb 68 %  
Embalaža: 1 in 10 kg   Uporaba: 0,25 %

MOXIMATE 
725 WG

®

NA TRTI IN KROMPIRJU ZA 

BLOKIRANJE OKUŽB!! NOVO!!!MOMENTUM FMOMENTUM F
®

POPOLNOMA SISTEMIČNI, PREVENTIVNI fungicid 
Vsebuje: aluminijev fosetil  50 % + folpet 25 %  

Embalaža: 1 in 5 kg, Uporaba: 0,40 %

SFINGA 
     EXTRA WDG

®

LOKOSISTEMIČNI, PREVENTIVNI, KURATIVNI in ERADIKATIVNI 
fungicid

Vsebuje: dimetomorf  11,3 % +  folpet 60 %  
Embalaža: 200 g, 1 in 5 kg, Uporaba: 0,15-0,20 %

NA TRTI ZA BLOKIRANJE 

OKUŽB in BRISANJE PEG!!

KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana
Tržaška 132, Ljubljana, Tel.: 08-387-89-31

Brezplačni nasveti: prijava na novice@karsia.si
 

www.karsia.si

Svetovanje:
Marjan KRAGL mobilni tel.: ++386-41-207-523 

in Primož ŠTEPIC  mobilni tel.: ++386-51-319-517

2015 VTKD Cerklje ob Krki 10jun15.indd   1 10.6.2015   13:38:45
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KS Čatež ob Savi

KS Skopice

KS Krška vas

KS Velike Malence

KS Mrzlava vas

PGD Cerina

PGD Cerklje ob Krki

PGD Skopice

PGD Krška vas

PGD Sobenja vas



www.vtkd-cerklje.si

Bilten 2015 - VTKD Cerklje ob Krki
42

Stara Gostilna Prah, Velike Malence 12, Krška Vas
+386 5 99 89 328, Centrala | +386 51 412 881, Centrala | +386 40 894 674, Dragan

Delovni čas:

PONEDELJEK - PETEK                                               6.30 - 22.30 
SOBOTA                                                                     6.30 - 24.00 
NEDELJA                                                                    8.00 - 22.00

info@gostilna-prah.si
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TMS BREZICE d.o.o.

SERVIS, TRGOVINA

HIDRAVLIKA

Trnje 4a, 

8250 Brežice

tel.:++386(0)7 49 66 650, (0)7 49 90 150, HR VIP: 091 349 5889

fax: ++386(0)7 49 66 652, E-mail: tms@siol.net, www.tms-brezice.si

R
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TMS BREZICE d.o.o.

SERVIS, TRGOVINA

HIDRAVLIKA

Trnje 4a, 

8250 Brežice

tel.:++386(0)7 49 66 650, (0)7 49 90 150, HR VIP: 091 349 5889

fax: ++386(0)7 49 66 652, E-mail: tms@siol.net, www.tms-brezice.si
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Velike Malence 16, 8262 Krška Vas
gsm: 051/247 550, tel.: 07/49 59 360

Jože Prah
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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:

• razsipalniki mineralnih gnojil FERTI

• mulčerji kladivarji INO  (vinogradniški, 
sadjarski, poljedelski, komunalni)

• vibracijski podrahljalniki s 
pnevmatsko napravo za globinsko 
dognojevanje (vinogradniški, sadjarski)

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

Krška vas
Market Dušak d.o.o.

PE - Market »Krška vas«
Krška vas 1a

8262 Krška vas
Tel. 07-62 02 244

Market Dušak d.o.o.
PE - Market »Pri Kostevcu«

Tel.� 07 4� �6 22�

Do�ova
Market Dušak d.o.o.

PE - Market »Do�ova«

82�7 Do�ova
Tel.� 07 4� 67 6�0

�resta�ica
Market Dušak d.o.o.
PE - Market »�e�c«

�esta �r vi� �orcev 20
8280 �resta�ica

Tel.� 07 4� 7� 10�

Krško
Market Dušak d.o.o.
PE - Market »Krško«

�esta krški� �rtev 42
8270 Krško

Tel.� 07 48 80 766

�erkl�e o� Krki
Market Dušak d.o.o.
PE - Market »�erkl�e«

� erkl�e o� Krki 10
826� �erkl�e o� Krki
Tel.� 07 4� �� 2�0
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NAKUP HIŠE SO VAŠE SANJE

Velike Malence 41a | 8262 Krška vas

Tudi mi imamo ponudbo za vas!

20 let 
  z vami!

www.slodesign.com/arh/
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Piroški vrh
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Stankovo
Proizvodnja in prodaja vina

Preskar Marjan
Boršt 28

Tel.: 040 796 791

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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VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

Družina Hribar
Bušeča vas 33, 8263 Cerklje ob Krki
Tel: 07 49 69 458, gsm: 031 586 244

Nudimo: cviček, dolenjsko belo, penina

Mešalnica barv

AGROSMER d.o.o. |   Leskovec pri Krškem | www.barve-laki.si 

Premazi za les

SEMENARNA LJ d.d.
VC Kalia-evrovinogradnik

Ulica 11. novembra 45, Leskovec pri Kršekm
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Restavracija Štefanič d.o.o.
Bizeljska cesta 37
8250 Brežice

Tel.: 07 49 62 139
Fax: 07 49 93 931
E-mail: restavracija.stefanic@siol.net
www.restavracija-stefanic.si

Gsm Stane: 041 619 293
Gsm Brigita: 041 734 394

DŠ: SI 2800 4213

250

Bar Mojca
Junko Mojca s.p.

Dolenja Pirošica 3a, 8263 Cerklje ob Krki

EKOLOŠKA VINOGRADNIŠKA KMETIJA V PREUSMERITVI

Nudimo kakovostna in vrhunska vina:
- Renski rizling
- Laški rizling

- Modra frankinja
- Cviček

Anton Ajster
Krška vas 6, 8262 Krška vas

Tel.: 07 49 59 464, Gsm: 040 170 695
E-mail: anton.ajster@siol.net
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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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Beležka
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Beležka
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