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2 Slavonija: dežela dobrega vina in prijaznih ljudi 
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Drage vinogradnice in vinogradniki!
VTKD Cerklje ob Krki je sedaj že v »srednjih letih« - ustanovljeno je bilo 24. 2. 1980. 
V društvu smo povezani ljubitelji dobre kapljice z desnega brega Save. Naši vinogradi 
se razprostirajo od Gazic pa vse do Čateža ob Savi. Največ pridelamo cvička, nikakor 
pa ne zaostajamo s pridelavo ostalih vin. Naši vinogradniki so iz leta v leto uspešnejši 
- vse to dokazujejo številne medalje, tako v sklopu društva kot tudi širše. 
 
Z zanosom in navdušenjem nadaljujemo in negujemo našo pogruntacijo »Cvičkorel«. 
Trudimo se, da dobro sodelujemo z vsemi, ki si želijo povezanosti z nami. Prijetno 
je delati v društvu, ki so ga do današnjega uspeha in prepoznavnosti pripeljali vsi 
predhodni predsedniki in njihovi sodelavci.
  
Vlogo predsednice sem prevzela 4. februarja letos. To poslanstvo sem sprejela z 
mešanimi občutki. Zavedam se, da ni lahko upravljati s tako velikim društvom, a se 
hkrati veselim vsega, kar me čaka. V tem vidim še dodaten izziv, saj jih zelo rada 
sprejemam. 
 
Prav je, da se predstavim.
 
Sem v ravno pravih letih, poročena in mama 17-letni Lari in 10-letni Evi. Po izobrazbi sem kmetijski tehnik. Izhajam 
iz kmečke družine, zato mi delo ni tuje. Z vinogradništvom sem se srečala, ko sem se poročila na Žejno. Z družino 
obdelujemo cca. 900 trt, na katerih zraste material za cviček, dolenjsko belo in frankinjo, pa tudi kaj sladkega zame se 
najde kje ob zidu kleti.
  
V tem letu smo že opravili zbor članov, Prešernov pohod in ocenjevanje mladih vin. Ponovno smo dokazali, da znamo 
pridelati in »donegovati« zelo kvalitetna vina. Pred nami je Cvičkarija, na kateri bomo sodelovali z vzorci vin, v povorki 
in z našim na novo ustanovljenim vinogradniškim pevskim zborom, ki se bo predstavil na reviji ob Tednu Cvička. 
Nikakor ne bomo izpustili Cvičkorela, saj morajo na svoj račun priti tudi umetniške duše. Konec meseca maja se bomo 
podali na izlet, v juniju pa se veselimo sodelovanja na festivalu Brežice, moje mesto. Tudi izobraževanju bomo posvetili 
nekaj časa – imeli bomo vsaj 3 strokovna predavanja. Ves čas se bomo družili in povezovali tudi z drugimi, sosednjimi 
društvi.
  
Kljub delu in dejstvu, da nas vinograd kliče zase vso vegetacijo, si vzamemo čas za kozarček vina s prijatelji. Samo tako 
doseže vinogradništvo smisel in svoj namen. Jesenska dela bomo proslavili ob martinovem, 27. decembra pa bomo 
svojo kapljico prinesli na sv. Vid, kjer bo že tradicionalni blagoslov vina. Preden se bomo ponovno zbrali na zboru članov 
in naredili inventuro, pa bomo 22. januarja proslavili še vincencevo.

  
Lep vinogradniški pozdrav,

  
 

Melita Oštrbenk, predsednica

Slavonija: dežela dobrega vina in prijaznih ljudi 

foto: Tadej Baškovč fotografija iz naslovnice: Meho Tokić
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Častna članica... Marija, Marjana, Marjanka - naša Maka
Vsakodnevni nasmeh, vzpodbudne besede, topli objemi, neizmerna dobrota... to so 
malenkosti, ki imajo v življenju velik pomen. Malenkosti, ki jih doživljajo le redki… 
in veliki ljudje so tisti, ki takšno ljubezen širijo v svet. Velik človek je zagotovo tudi 
oseba, ki meni osebno pomeni sonce v temnem dnevu. Človek, na katerega se lahko 
zanesem vedno, ne glede na karkoli. Človek, katerega bližina prinaša toploto, mir 
in zadovoljstvo. 

Da je naša Maka poseben človek, vreden spoštovanja in zaupanja, vemo že od 
nekdaj. Že od mladih nog so številke, dokumentacija, zapiski in denar njen vsakdan.

Da je bila računovodkinja, vredna občudovanja  lahko potrdi veliko ljudi, več kot 
odlično pa se je odrezala tudi kot blagajničarka našega društva. Več kot deset let vodi 
društvene račune, pobira članarine, vodi evidence in skrbi, da se vsak privarčevani 
evro pametno obrestuje. 

Že nekaj let se v nas poraja ideja, da si za svoje požrtvovalno delo zasluži nekaj več. Nekaj več, kar nima vsak. Nekaj, 
kar vsaj malo povzame ves vložen trud, znanje in čas. Nekaj, kar lahko vsaj malo pokaže našo hvaležnost za vsako 
malenkost, ki jo je naredila za društvo in za vsakega posameznika posebej. In to je NAZIV »častni član Vinogradniškega, 
turističnega in kulturnega društva Cerklje ob Krki«. 

Na novo izvoljeni upravni odbor je skupaj z vodilnimi člani prejšnjega vodilnega sestava soglasno sprejel odločitev, da 
si Marjanka zgornji naziv častne članice društva tudi zasluži. 

Maka, za velik pečat, ki si ga pustila v društvu se ti iz srca zahvaljujemo. Hvala, da boš svoje znanje z veseljem še vedno 
delila z nami naprej in nam priskočila na pomoč.  Ker si oseba vredna spoštovanja, nam je v čast, da smo lahko del 
tvojega življenja.

Prah Manca  in UO VTKD Cerklje ob Krki
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Letni zbor članov VTKD Cerklje ob Krki
Na zboru članov, 5. februarja 2016 v dvorani na Skopicah, so vinogradnice in vinogradniki društva enoglasno 
potrdili novi odbor za mandatno obdobje 2016 -2020. Bivši predsednik Jože Prah je novemu vodstvu na čelu s 
predsednico Melito Oštrbenk zaželel veliko uspeha in uspešno izpeljane projekte na vseh področjih delovanja društva.  

Novi upravni odbor društva bo deloval v sestavi:  Melita Oštrbenk – predsednica, Franci Ajster - podpredsednik, Franc 
Žibert ml. - podpredsednik, Tadej Baškovč- tajnik, Manca Prah - blagajničarka in člani odbora:Andrej Ajster, Suzana 
Barkovič, Gregor Kvartuh, Damjan Mlekuž, Sandi Plevanič, Marjan Preskar, Martin Tomše in Miha Tomše. Nadzorni 
odbor bodo sestavljali Anton Petrič, Roman Baškovč in Jože Prah ter disciplinska komisija v sestavi: Benjamin Baškovič, 
Janez Hribar, Karel Kožar, Branko Račič in Stane Zadnik.

Foto: Tadej Baškovč
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Društveno ocenevanje vin 2016

V četrtek, 25. februarja 2016, je potekalo društveno ocenjevanje vin VTKD Cerklje 
ob Krki v dvorani gasilskega doma na Skopicah. Na ocenjevanje so člani oddali 206 
vzorcev, le-to pa je potekalo po Pravilniku o društvenemu ocenjevanju vin. Komisija 
A s predsednikom Prah Jožetom in člani: Tomše Ana Marija, Preskar Marjan, Bosina 
Branko in Žugič Martin. Komisija B, kateri je predsedoval Zupančič Jože, in člani 
komisije: Plevanič Sandi, Ajster Franc, Mlekuž Damjan in Baškovč Roman. Vina so 
bila letos primerne kvalitete, kar pove že samo število izločitev (12 oz. 6%). Največ 
izločenih je bilo cvičkov (5). Edini napaki, ki sta bili prisotni pri vseh izločenih vinih, sta 
bili bekser (H2S) ter rahla oksidacija -  torej nič kritičnega, saj se da to s pravočasnimi 
pretoki in dožveplanjem odpraviti. Dosegli smo 53 velikih zlatih medalj, 93 zlatih 
medalj, 42 srebrnih medalj, 6 pisnih priznanj. Najboljši cviček v društvu je v letu 
2015 pridelala družina Tomše – Martinovi iz Globočic z oceno 16.27. Šampion 
ocenjevanja je postala družina Mandeljc z vinom Sauvignon jagodni izbor letnik 
2013 z oceno 19,03. Čestitke zmagovalnima družinama in vsem vinogradnicam in 
vinogradnikom za dobro kletarjeno vinsko kapljico.

Franc Ajster, predsednik ocenjevalne komisije
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Poročilo predsednika komisija A:

Spoštovane vinogradnice, spoštovani vinogradniki. 

Počaščen sem, da sem lahko vodil ocenjevalno komisijo, ki so jo sestavljali Tomše 
Ana Marija, Preskar Marjan, Bosina Brane in Žugič Martin. Svoje delo so opravili 
strokovno in kvalitetno, za kar se jih zahvaljujem. Letos sem prvič spremljal naša 
vina kot član komisije in ne kot predsednik društva. Zelo sem vesel, da vsa leta 
mojega predsedovanja niso bila zastonj. Držali ste se napotkov, ki smo jih 
dobivali skozi razna predavanja tokom let. Pozna se tudi, da vedno organiziramo 
pokušino mladih vin, na katero prinašate veliko vzorcev in skozi zimo prinašate 
vina tudi na naše treninge ocenjevalne komisije - danes je tu fantastičen rezultat 
ocenjevanja, saj imamo le 4 % izločitev in še to niti enega bolezenskega stanja, 
le napake, kot so rahla oksidacija in H2S, ki pa se jih da brez večjih težav hitro 
odpraviti. Letnik, ki smo ga skletarili, je bil deležen obilo sonca, ter malo 
padavin in v kleteh se je nabralo lepo, zdravo in dozorelo grozje, ki ste ga znali 

odlično skletariti  v čudovita vina, ki smo jih imeli čast poskusiti in jih oceniti. Na srce vam polagam, da izmerite 
žvepla in vina po potrebi dožveplate, kar je letos zelo pomembno, saj se vina še niso povsem stabilizirala.  
Naša komisija je najprej ocenila nekaj  žametnih črnin: vse zelo lepe, sadne, harmonične – takšne, kot morajo biti. Nato 
smo dobili vzorce  modrih frankinj, ki je bilo prava poezija in harmonija barv, arom in okusov. Še nikoli do sedaj nisem 
ocenjeval tako veliko število modrih frankinj, ki so bile vrhunsko ocenjene (z 18 točkami ali več). Ocenjevali smo tudi 
dolenjska bela vina. Eno vino je bilo boljše od drugega. Če se ozremo po ocenah nekoliko v zgodovino, se spomni mo, 
da so ta vina prejela komaj malo nad 15 točkami; danes pa že fantastičnih 17 točk. Ocenili smo tudi 11 vzorcev bele 
zvrsti; enako čudovitih in enkratnih z najvišjo oceno 17,57 točke. Potem smo ocenjevali sortna vina, za katere niti ne 
najdem pravih besed, saj ocene teh vin govorijo same zase.  Veliko število vzorcev je bilo vrhunsko ocenjenih. Ocenili 
smo tudi zelo lepo in tipčno šmarnico. Za zaključek ocenjevanja smo dobili enkratne muškate, sauvignjone in tramince. 
Za šampijona ocenjevanja smo ocenili družino Madeljc z največjo oceno, ki jo lahko doseže vino souvignon suhi jagodni 
izbor: 19,03. Vsem iskreno čestitam za tako dobra vina in želim še v bodoče tako dobre letnike. 

Lep vinogradnišk pozdrav, 

Prah Jože

Poročilo predsednika komisija B:

Ob degustaciji vaših vin je naša komisija v sestavi 5 članov opravila zelo zahtevno 
delo. Ocenila je vse vaše cvičke  in nekaj deželno rdečih vin. Pri vaših vinih se vidi, 
da vaše društvo izredno  veliko  truda vlaga v nenehno spremljanje ocenjevanja vin 
in prav tako tudi preventivno deluje na izobraževanju. Ker ste člani res s srcem in 
voljo in z vašim nenehnim izobraževanjem  o kvaliteti vina prišli na takšno raven, da 
je rezultat izločitve  le 4% vseh vzorcev. To je izjemen rezultat in ga bo težko preseči, 
za kar vam čestitam.  Sama vina so za letnik primerna, kar pomeni da izstopajo od 
drugih letnikov tako v barvi kot tudi v vonju in okusu. Nekatera vina so sicer malo 
groba, kar kaže na daljše maceracije. Od napak v vinu se pojavlja samo oksidacija in 
H2S. Čestitam vsem, ki ste pripomogli k utečeni degustaciji in prav tako še enkrat 
čestitke vsem vam, zelo uspešnim vinogradnikom s prelepimi vini. 

Zupančič  Jože
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Cviček
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Tomše Martinovi Globočice 8 Sleme-Stankovo 16,27 VZ
Horžen Stanko Boršt 19 Pekel 16,20 VZ
Družina Tomše Globočice 2 Stankovo 16,20 VZ
Tomše Martinovi Globočice 8 Sleme-Stankovo 16,20 VZ
Ivanšek Radovan Globočice 9 Stankovo 16,20 VZ
Družina Jurečič Žejno 7 Straža 16,20 VZ
Unetič Darko Bušeča vas 37b Belinje 16,17 ZM
Horžen Stanko Boršt 19 Pekel 16,17 ZM
Ivanšek Robi Straža 75m Straža 16,17 ZM
Popijač Lan Dolenja Pirošica 18 Piroški vrh 16,17 ZM
Strgar Branko Podbočje 95 Gazice 16,17 ZM
Plevanič Natalija Gorenje Skopice 27 Malenški vrh 16,17 ZM
Prah Dušan Krška vas 40a Kozelc 16,17 ZM
Kerin Leopold Račja vas 12 Piroški vrh 16,17 ZM
Andolšek Darko Veliko Mraševo 30 Gazice 16,17 ZM
Hribar David Bušeča vas 33 Belinje 16,17 ZM
Družina Barbič-Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 16,13 ZM
Plevanič Sandi Gorenje Skopice 27 Malenški vrh 16,13 ZM
Kvartuh Jaka Poštena vas 11a Jugovec 16,13 ZM
Boyd John Dolenja Pirošica 18 Piroški vrh 16,13 ZM
Račič Janez Cerina 3 Straža 16,13 ZM
Mlekuž Damjan Čateška ulica 44 Lačenberg 16,13 ZM
Družina Kalin Dolenje Skopice 55 Kraška vas 16,10 ZM
Špolar Mirko Cerina 13 Lačenberg 16,10 ZM
Baškovč Tadej Žejno 12 Bambreg 16,10 ZM
Lopatič Maka in Vladko Velike Malence 13 Vitovec 16,10 ZM
Račič Branko Cerina 11 Straža 16,10 ZM
Družina Oštrbenk Žejno 34 Straža 16,10 ZM
Kalin Marjan Gorenje Skopice 42 Vitovec 16,10 ZM
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 16,10 ZM
Jeke Aleš Veliko Mraševo 55 Gazice 16,10 ZM
Unetič Darko Bušeča vas 37b Belinje 16,10 ZM
Jurečič Jože Hrastje 21 Drenovec 16,10 ZM
Kvartuh Gregor Boršt 24 Poštena vas 16,10 ZM
Popijač Boris Dolenja Pirošica 18 Piroški vrh 16,10 ZM
Oštrbenk Franc Žejno 16 Straža 16,07 ZM
Družina Jurečič Hrastje 2b Vitovec 16,07 ZM
Vodopivc Marjan Veliko Mraševo Gazice 16,07 ZM
Baškovč Roman Kocbekova 4, Brežice Gadova peč 16,07 ZM
Kalin Jožica Gorenje Skopice 42 Vitovec 16,07 ZM
Lapuh Marija Cerklje ob Krki 34a Piroški vrh 16,07 ZM
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 16,03 ZM
Slakonja Gregor Cerina 9d Straža 16,03 ZM
Plevanič Toni Gorenje Skopice 22 Veniše 16,03 ZM
Skočaj Miran Kosovelova 4, Brežice Piroški vrh 16,00 ZM
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Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Lapuh Marija Cerklje ob Krki 34a Piroški vrh 16,00 ZM
Pustovrh Andrej Cesta ob Gaju 4 Madine 16,00 ZM
Špiler Alfonz Župeča vas 29 Piroški vrh 16,00 ZM
Baškovč Vinko Žejno 9 Straža 16,00 ZM
Videnič Janko Gazice 42 Gazice 16,00 ZM
Žibert Franc ml. Gorenje Skopice 10 Pekel 16,00 ZM
Tomše Martinovi Globočice 8 Sleme-Stankovo 16,00 ZM
Baškovč Tadej Žejno 12 Bambreg 16,00 ZM
Piškur Aleksander Cerina 13c Reber 16,00 ZM
Stelja Milan Ob potoku 14 Straža 16,00 ZM
Dušak Andreja Cerklje ob Krki 10 Kozelc 16,00 ZM
Žibert Franc Gorenje Skopice 10 Pekel 16,00 ZM
Sintič Boštjan Dolenja Pirošica 3a Piroški vrh 15,97 ZM
Unetič Franc Vrhovska vas 11 Belinje 15,97 ZM
Družina Prah Velike Malence 16 Vitovec 15,97 ZM
Kodrič Benjamin Gorenje Skopice 19 Vitovec 15,97 ZM
Družina Mandeljc Radna 11 Piroški vrh 15,97 ZM
Ajster Franc Račja vas 6a Piroški vrh 15,97 ZM
Beribak Anton Sobenja vas 3 Bambreg 15,97 ZM
Lopatič Marjan Dolenja Pirošica 13 Piroški vrh 15,93 ZM
Turšič Jože Župeča vas 54 Belinje 15,93 ZM
Zorko Andrej Žejno 33 Straža 15,90 ZM
Ajster Anton Krška vas 6 Pekel 15,90 ZM
Unetič Franc Vrhovska vas 11 Belinje 15,87 SM
Vegelj Ivan Dolenje Skopice 18a Malenški vrh 15,87 SM
Ferenčak Jože Cerina 32 Sv. Vid 15,87 SM
Kranjc Boris Rozmanova 20 Vitovec 15,87 SM
Družina Mandeljc Radna 11 Impolje 15,87 SM
Slakonja Ignac Čateška ulica 13 Lačenberg 15,87 SM
Kožar Jože Poštena vas 6 Gadova peč 15,87 SM
Gramc Marjan Prečna pot 4 Vitovec 15,83 SM
Žabkar Jože Ulica 11.Novembra 2 Veliki Trn 15,83 SM
Turšič Andrej Župeča vas 28 Belinje 15,83 SM
Lajkovič Anton Črešnjice pri Cerk. 64 Gazice 15,83 SM
Pungeričič Dušan Dvorce 6 Straža 15,83 SM
Virč Jože Čateška ulica 20 Straža 15,83 SM
Račič Miha Cerina 34b Straža 15,80 SM
Baznik Benjamin Cerklje ob Krki 34 Piroški vrh 15,80 SM
Junko Mojca Dolenja Pirošica 3a Piroški vrh 15,80 SM
Piltaver Martin Prečna pot 4 Vitovec 15,77 SM
Gramec Andrej Kamence 2 Piroški vrh 15,77 SM
Zevnik Franc Zakot 51 Lačenberg 15,77 SM
Kvartuh Franc Poštena vas 5 Belinje 15,73 SM
Baznik Jurij Cerklje ob Krki 34 Piroški vrh 15,73 SM
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Modra frankinja
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 18,27 VZ
Ajster Anton Krška vas 6 Pekel 18,20 VZ
Ajster Gramc Andrej Račja vas 6a Piroški vrh 18,20 VZ
Prah Karolina Krška vas 40a Kozelc 18,20 VZ
Oštir Alojzija Aškerčeva 8a Grublje 18,17 VZ
Vodopivec Marjan Veliko Mraševo 58 Gazice 18,17 VZ
Tomše Martinovi Globočice 8 Sleme-Stankovo 18,17 VZ
Družina Jurečič Hrastje 2b Vitovec 18,13 VZ
Videnič Janko Gazice 42 Gazice 18,13 VZ
Tomše Martinovi Globočice 8 Sleme-Stankovo 18,13 VZ
Žabkar Jože Ulica 11.Novembra 2 Veliki Trn 18,13 VZ
Kalin Marjan Gorenje Skopice 42 Vitovec 18,10 VZ
Jurečič Jože Hrastje 21 Drenovec 18,10 VZ
Družina Tomše Globočice 2 Stankovo 18,10 VZ
Beribak Anton Sobenja vas 3 Bambreg 18,07 VZ
Jeke Aleš Veliko Mraševo 55 Gazice 18,07 VZ
Račič Robi Dvorce 10b Mladine 18,07 VZ
Preskar Bogdan Račja vas 20 Stankovo 18,07 VZ
Račič Miha Cerina 34b Straža 18,03 VZ
Baškovč Vinko Žejno 9 Straža 18,00 ZM
Pungerčič Dušan Dvorce 6 Straža 18,00 ZM
Družina Oštrbenk Žejno 34 Straža 18,00 ZM
Dušak Andreja Cerklje ob Krki 10 Kozelc 17,93 ZM
Unetič Darko Bušeča vas 37b Belinje 17,90 ZM
Zorko Andrej Žejno 33 Straža 17,83 ZM
Popijač Boris Dolenja Pirošica 18 Piroški vrh 17,83 ZM
Komaricki Srečko Čateška ulica 54 Straža 17,83 ZM
Družina Barbič-Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 17,83 ZM
Žibert Zdenka Gorenje Skopice 10 Pekel 17,83 ZM
Mlekuž Majda Čateška ulica 44 Lačenberg 17,80 ZM
Ivanšek Robi Straža 75m Straža 17,73 ZM
Ivanšek Radovan Globočice 9 Stankovo 17,63 ZM
Družina Krulc Mostec 47 Hudo 17,60 ZM
Tomše Martinovi  Globočice 8 Sleme-Stankovo 18,17 VZ
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 18,47 VZ
Tomše Martinovi Globočice 8 Sleme-Stankovo 18,30 VZ
Ajster Gramc Andrej Račja vas 6a Piroški vrh 18,20 VZ

Žametna črnina
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Družina Jurečič Hrastje 2b Vitovec 16,53 ZM
Preskar Bogdan Račja vas 20 Stankovo 16,53 ZM
Družina Oštrbenk Žejno 34 Straža 16,40 SM
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 16,40 SM
Recer Sašo Gazice Gazice 16,27 SM
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Dolenjsko rdeče
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Plevanič Sandi Gorenje Skopice 27 Malenški vrh 16,57 ZM
Baškovič Benjamin Mrzlava vas 16 Osredki 16,50 SM
Slakonja Ignac Čateška ulica 13 Lačenberg 16,43 SM
Petrič Anton Dvorce 11a Straža 16,43 SM
Družina Krulc Mostec 47 Hudo 16,37 SM
Krčelič Vinko Žejno 32 Skočica 16,27 SM
Račič Robi Dvorce 10 Mladine 16,20 SM
Srpčič Boris Vrhovska vas 13 Belinje 16,17 SM
Družina Zadnik Čateška ulica 42a Lačenberg 16,03 SM

Dolenjsko belo
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Plevanič Natalija Gorenje Skopice 27 Malenški vrh 17,03 VZ
Preskar Bogdan Račja vas 20 Stankovo 17,00 VZ
Plevanič Sandi Gorenje Skopice 27 Malenški vrh 16,97 VZ
Družina Jurečič Žejno 7 Straža 16,97 VZ
Kranjc Boris Rozmanova 20, Krško Vitovec 16,87 VZ
Dušak Andreja Cerkje ob Krki 10 Kozelc 16,83 VZ
Kvartuh Franc Poštena vas 5 Belinje 16,83 VZ
Lapuh Marija Cerklje ob Krki 34a Piroški vrh 16,80 VZ
Kožar Jože Poštena vas 6 Gadova peč 16,80 VZ
Družina Prah Velike Malence 16 Vitovec 16,77 VZ
Vočanec Franc Dolenje skopice 6 Stankovo 16,77 VZ
Sedeljšak Katarina Čateška ulica 13 Lačenberg 16,73 ZM
Družina Oštrbenk Žejno 34 Straža 16,70 ZM
Družina Zadnik Čateška ulica 42a Lačenberg 16,67 ZM
Mlekuž Majda Čateška ulica 44 Lačenberg 16,60 ZM
Kodrič Benjamin Gorenje Skopice 19 Vitovec 16,57 ZM
Petrič Anton Dvorce 11a Straža 16,57 ZM
Ivanšek Robi Straža 75m Straža 16,47 SM
Krčelič Vinko Žejno 32 Skočica 16,47 SM
Plevanič Toni Gorenje Skopice 22 Veniše 15,70 PP

Bela zvrst
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Družina Barbič-Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 17,70 ZM
Sintič Boštjan Dolenja Pirošica 3a Piroški vrh 17,57 ZM
Junko Mojca Dolenja Pirošica 3a Piroški vrh 17,57 ZM
Oštir Alojzija Aškerčeva 8a Grublje 17,27 SM
Unetič Franc Vrhovska vas 11 Belinje 17,23 SM
Žibert Franc Gorenje Skopice 10 Pekel 17,20 SM
Unetič Darko Bušeča vas 37b Belinje 17,07 SM
Fumič Vlado Globočice 1a Gadnje 16,77 PP
Tomše Martinovi Globočice 8 Sleme-Stankovo 15,77 PP
Družina Krulc Mostec 47 Hudo 16,60 PP
Kodrič Benjamin Gorenje Skopice 19 Vitovec 16,53 PP
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Beli pinot
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Družina Prah Velike Malence 16 Vitovec 17,60 ZM

Sivi pinot
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Ajster Anton Krška vas 6 Pekel 18,13 VZ

Laški rizling
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 17,63 ZM
Rimc Ivan Žejno 10a Straža 17,47 SM

Renski rizling
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Ajster Anton Krška vas 6 Pekel 18,03 VZ
Hribar David Bušeča vas 33 Belinje 18,00 ZM

Kerner - polsuhi
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Račič Robi Dvorce 10b Mladine 18,07 VZ

Šmarnica
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Tomše Martinovi  Globočice 8 Brajda 17,00 PP

Rumeni plavec - suho
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 17,40 SM

Rumeni plavec - posluho
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Jalovec Jože Velike Malence 17a Stankovo 17,50 SM

Kraljevina
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Baškovč Vinko Žejno 9 Straža 16,80 VZ

Chardonnay
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Medvedec Ida in Stanko Cankarjeva 13 Mrzlavski Gaj 17,67 ZM
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Sauvignon
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Francetič Vlado Cerina 3f Mladine 18,13 VZ
Popijač Klavdija Dolenja Pirošica 18 Piroški vrh 17,53 ZM

Sauvignon - polsladki
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Tomše Martinovi  Globočice 8 Sleme 18,23 VZ

Rumeni muškat - polsuhi
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Družina Barbič-Barkovič Cerklje ob Krki 66 Piroški vrh 18,23 VZ
Žugič Martin Črešnjice pri Cerkljah 52 Gazice 18,23 VZ

Rumeni muškat - polsladki
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Tomše Martinovi  Globočice 8 Sleme 18,30 VZ
Tomše Martinovi Globočice 8 Sleme 18,20 VZ
Baškovič Benjamin Mrzlava vas 16 Osredki 18,13 VZ

Traminec
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Preskar Marjan Boršt 28 Stankovo 18,47 VZ

Izbor Laški rizling
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Družina Krulc Mostec 47 Hudo 18,27 SM

Pozna trgatev Sauvignon - polsladki
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Tomše Martinovi  Globočice 8 Sleme 16,73 PP

Jagodni izbor Sauvignon
Vinogradnik(ca) Naslov Gorca Ocena Dip.
Družina Mandeljc Radna 11 Impolje 19,03 VZ



www.vtkd-cerklje.si

Bilten 2016 - VTKD Cerklje ob Krki Bilten 2016 - VTKD Cerklje ob Krki

www.vtkd-cerklje.si

14

35 let Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva Cerklje ob Krki
Zahteve po obdelavi vinogradov, gojenju vinske trte ter sodobnejšem in umnejšem kletarjenju ter povezovanje 
s strokovnjaki s področja vinogradništva so navdihnili 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. 2. 1980 v hramu 
Martina Jurečiča v Piroškem vrhu ustanovili Vinogradniško društvo Cerklje ob Krki.

Pri tem so sodelovali Tone Račič kot predsednik, Stanislav Turšič kot tajnik, Ivan Golob kot blagajnik ter Martin 
Jurečič, Vlado Deržič, Sandi Mladkovič st. in Stane Gašperin kot ustanovni člani. Grafično podobo društva je s svojim 
oblikovalskim čutom upodobil Stanislav Turšič.

Društvo je v soboto, 18. 7. 2015, organiziralo društveno praznovanje tega dogodka. Člani društva, sponzorji in 
donatorji ter njihovi prijatelji so prisluhnili izbranemu besedilu za to priložnost in župniku Francetu Novaku, ki je tudi 
blagoslovil spominsko ploščo.

Pot razvoja in sedanjega delovanja društva je opisal predsednik Jože Prah, ki se je za sodelovanje in pomoč zahvalil 
članom društva, nekaterim družinam in organizacijam ter posameznikom, Občini Brežice in čestital vsem članom 
društva, ki na ocenjevanjih vin po Sloveniji in izven nje s svojimi vini dosegajo izjemne rezultate.

Matjaž Jakše, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, je poudaril, da člani društva puščajo svoj pečat v 
delovanju zveze na zelo različnih področjih. Izjavil je, da je društvo prav gotovo modro in odraslo in v njem vidi mnoge 
pridobitve in dosežke, vidi, kako iz majhnega zraste veliko, in najpomembneje, vidi ponosne ljudi, ki s pridom obdelujejo 
zemljo in skrbijo za kulturno krajino – to je preplet preteklosti, sedanjosti in prihodnosti za jutri vseh nas.

Župan občine Brežice Ivan Molan je povedal, da so vinogradniki, združeni v društvu VTKD Cerklje ob Krki, marljivi 
vinogradniki, ki obdelujejo tudi najbolj strme lege, ki bi drugače ostale neobdelane, kar je tudi velik prispevek k 
urejenosti krajine, ki je zelo pomembna za razvoj turizma v občini. Za dolgoletno uspešno in marljivo delo v društvu je 
ustanovnima članoma Ivanu Golobu in Stanislavu Turšiču podelil plaketi Občine Brežice.

Praznovanje ob 35-letnici ustanovitve društva je zajemalo 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 
je končala s skupnim srečanjem udeležencev.

Jože Piltaver
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foto: Boris Kranjc
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Slavonija: dežela dobrega vina in prijaznih ljudi 
 

Častni cilj letošnje strokovne vinogradniške ekskurzije je pripadel Slavoniji oz. natančneje njenemu zahodnemu delu, 
kjer se razprostirajo mnogi vinogradi, ki napolnjujejo tamkajšnje kleti, kjer nastajajo vrhunska vina, z njimi pa svojevrstna 
kulinarika. Nekaj le-teh smo imeli namen tudi poskusiti, a najprej je dolga pot od nas zahtevala zgodnje vstajanje in 
dolgi vožnji.

Iz Brežic smo štartali v soboto, 28. novembra 2015, v zgodnjih jutranjih urah in prečkali mejni prehod Bregana ter se 
med vožnjo kratkočasili s pogovori in harmoniko. Pri mestu Nova Gradiška smo pobrali lokalnega vodiča, ki je z nami 
nadaljeval pot v Požego, našo naslednjo postojanko.
 
Tam so nas pričakale za letni čas malo zgodnje snežinke in nizke temperature, a smo vseeno lahko začutili utrip in lepoto 
Požege. Ogledali smo si trg Svete Trojice, na katerem stoji baročni spomenik iz 18. stoletja v spomin žrtvam kuge, 
stopili pa smo tudi v tamkajšnjo  katedralo sv. Terezije Avrilske. Ker nas je hladen zrak in sneg dodobra prezebel, smo 
se pogreli ob toplih pijačah v tamkajšnjih idiličnih kavarnah v starem mestnem jedru.
 
Naša pot nas je kasneje vodila k vinski kleti Krauthaker, mladi po nastanku, a je v kratkem času prejela za svoja vina 
visoke nagrade. V lepo urejeni vinski hiši smo svoje okušalne brbončice razvajali z vrhunskimi vini. 
 
Na sporedu je bilo kosilo v Kutijevaćkih Podrumih, kjer smo se okrepčali s tradicionalnimi slavonskimi jedmi, po kosilu 
pa se sprehodili po tamkajšnji več sto let stari vinski kleti, ki rujno kapljico prideluje že od l. 1232. Imeli smo priložnost 
prisluhniti pregledu bogate zgodovine tamkajšnje vinske kleti, nato pa smo slavna vina tudi poskusili v modernizirani 
kleti. 
 
Ko smo se v Kutijevaćkih Podrumih dodobra »podložili«, smo skočili še v Slavonski Brod in si, že v mraku, ogledali 
tamkajšnjo Tvrđavo Brod, ki je tam nastala zaradi odlične strateške lege mesta.. Slavonski Brod je sedmo največje mesto 
na Hrvaškem in ima 60.000 prebivalcev ter zelo bogato in dolgo zgodovino. 
 
Naše »romanje« smo zaključili v vinski kleti Zdjelarević v Stupićkih Dvorih, kjer smo se poveselili ob dobri kapljici, med 
zidovi lepo urejene kleti pa je zadonela celo slovenska harmonika. 
 
Po napornem, poučnem, hladnem, a vseeno lepem dnevu, ki nam bo vsem še dolgo ostal v spominu, smo počasi 
krenili proti Sloveniji. Po avtobusu je odmevalo izmenjavanje vtisov o izletu, smeh in harmonika. Prav vsak prisoten je 
imel okoli vrati obešen kozarec za vino, ki smo ga udeleženci dobili za spomin na ta lep dogodek. 
 
Zadnja sobota v novembru je bila preživeta kvalitetno – poleg poglobitve našega vinogradniškega znanja 
smo se spet malo podružili in utrdili vezi med člani našega društva. Strokovne ekskurzije so za to res 
enkratna priložnost. Smo se pa odločili, da naslednji izlet vseeno izvedemo v malo prijetnejših temperaturah. 

Lara Oštrbenk
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Blagoslov vina na Sv. Vidu
Že drugo leto smo v okviru društva organizirali blagoslov naših vin in 
se dobili na žegnanju 27. decembra 2015 pri cerkvici Sv. Vida. Bil je 
lep sončen dan, poln energije, oltar pa poln naših vin. Gospod župnik 
Jože Pacek je blagoslovil preko  30 pridelanih vin naših vinogradnikov 
in vinogradnic. Bil je vesel tako številčnega obiska blagoslova in dal 
vedeti, da bo vesel, če se vidimo drugo leto. Po blagoslovu smo vina 
tudi poskušali; posebno mesto je imelo šentjanževo vino. Sveti Janez 
ali po ljudsko Šentjanž je pri nas in po svetu zelo češčen svetnik. 
Mnogi naši ljudje so pri krstu dobili ime po njem in godujejo 27. 
decembra, ko obhajamo njegov praznik. V vinorodnih krajih na 
njegov god blagoslavljajo vino šentjanževec, ki služi za razne izredne 
prilike. Sveti Janez Evangelist je zavetnik pisateljev, tiskarjev, kiparjev, 
steklarjev in viničarjev. Ob vsej tej dobri kapljici seveda ni manjkala 
kranjska klobasa, da je vinček lepo tekel po grlu.

Tadej Baškovč

Foto: Roman Klančar, Tadej Baškovč
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Srečn'g'a pa zdrav'ga – vinceka!
Ko se novo leto že dodobra navadi januarja in naravo še vedno preveva mir zimskega spanja, lahko prvič začutimo 
pridih pomladanskega vetriča. Ta lahko 22. januarja, na vincencijevo ali »vincekovo«, zaveje tudi do golih in prezeblih 
vinogradov.
 
Ime Vincenc izhaja iz latinščine, in pomeni »zmagujoč«. Če to drži, lahko preverite sami, če poznate kakšnega Vinka ali 
Ceneta; da pa nas ta imena nehote po svoji obliki spominjajo na besedo »vino«, nikakor ni naključje.
  
Sv. Vincencij iz Saragozze, diakon in mučenec iz 4.stoletja, ki goduje 22. januarja, je zavetnik vinogradnic in 
vinogradnikov. Ta dan se ujema tudi z uradnim začetkom letnega vegetativnega ciklusa, ko začnejo sokovi teči po trti. 
Takrat si vinogradniki ponavadi zaželimo srečno novo vinogradniško leto; gre za zapovedan vinogradniški praznik. Po 
tradicionalnem običaju na vincencijevo odidemo v svoje »hramčke« ter si s posebnim obredom zaželimo, da bi bila 
letošnja trgatev uspešna. 22. januarja naj bi vinogradnik obiskal svoj vinograd v vsakem vremenu, četudi ima snega do 
kolen.
 
Z dnevom sv. Vincencija je pri nas povezanih tudi mnogo pregovorov: »Če na Vincenca 
sonce sije, se dobro vino v čaše vlije. Če na Vinka sonce sveti, bo dosti rujnega vinca v kleti.« 
Da je treba začetek novega vinogradniškega leta dostojno proslaviti in se pokloniti godu sv. Vincencija, pa se dobro 
zavedamo tudi vinogradniki VTKD Cerklje ob Krki. Da trta dobro rodi, je treba zanjo skrbeti celo leto in ceremonijo 
obeležitve »vincekovega« smo letos, 22. januarja 2016, obeležili v Lačenbergu.
  
V oblačnem in hladnem zimskem dnevu smo opravili prvi rez vinogradov v letu 2016; po ljudskem izročilu smo na 
obrezane trte obesili klobase in jih zalili (»krstili«) z vinom, da bo letošnje grozdje lepo in zdravo. Vejice odrezane rozge 
smo tradicionalno postavili v vaze po naših domovih – ko bodo odgnale, bodo pokazale, kakšno vinogradniško leto nas 
čaka.
  
Pravijo, da na vincencijevo ni niti lepo niti dobro biti sam v kleti; tudi tega smo se vinogradniki držali in poskrbeli za 
vegetacijski začetek svojih vinogradov s skupnimi močmi. Po Lačenbergu so se med vinogradi razlegali glasovi kot v času 
trgatev; seveda nismo pozabili niti na obvezno pokušino vina.  Po opravljenem delu smo napolnili svoje lačne želodčke 
in se družili ob rujni kapljici – in tako osmislili ta za nas vinogradnike tako poseben dan.
 
Vincencijeve obeležitve v Lačenbergu smo se udeležili: Damjan in Majda Mlekuž, Stane Zadnik ter Melita in Darko 
Oštrbenk. Misija VINCEKOVO uspešno izpeljana!
 
Srečno novo vinogradniško leto!

  
  

Lara Oštrbenk

Foto: Lara Oštrbenk
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Prek šestdeset pohodnikov po deželi cvička
Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki je že četrto leto zapored organiziralo pohod po okoliških 
vinogradih. Namen pohoda je druženje ter spoznavanje okolja in običajev. Sama trasa pohoda se spreminja iz leta 
v leto. Začetek letošnjega je bil v Vitovcu in se je nadaljeval čez Stankovo in Kraško vas, do Globočic, kjer je bil na 
Turistični kmetiji Pri Martinovih zaključek pohoda.

Več kot šestdeset pohodnikov je hodilo po vinorodnih krajih oziroma po deželi cvička. Vinogradniki so v vsakem kraju 
organizirali postojanke z okrepčili. Za zaključek je bila pri Martinovih organizirana topla malica (leta 2012 je bil gospodar 
turistične kmetije Franc Tomše Kralj cvička) ter prijetno druženje za vse udeležence. Na vseh postojankah je donela 
pesem ter citati našega velikana Franca Prešerna. Iz Globočic so se pohodniki podali še nazaj do izhodišča. Na koncu so 
vsi bili zadovoljni in v en glas obljubili, da se vidijo tudi na petem pohodu.

MehoTokić

Foto: Meho Tokić
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Acetaldehid in etilacetat v vinu 
Zanimivi molekuli, celo podobni na ime, sestavljeni iz enakih osnovnih 
gradnikov: ogljika, vodika in kisika, pa vendar tako različni.
 
Obe spojini sta v vinih nezaželeni, pojasnimo zakaj. Prva spojina, acetaldehid, 
se v višjih koncentracijah pojavlja v oksidiranih vinih in po vonju spominja 
na naribana postana jabolka, suh kruh... Takšna vina porjavijo, tudi rdeča 
izgubijo leskajočo barvo, izgubijo buket in svežino, delujejo postarano. Acetaldehid je največji porabnik prostega žvepla 
in vmesni produkt od etanola do ocetne kisline (cika), zato je cilj vsakega kletarja, da v tehnološki shemi zmanjša 
možnosti za nastanek te spojine. Za vino, v katerem zaznamo acetaldehid, pravimo da je oksidirano in kot takšno 
neprimerno za promet. Oksidacija vina velja za eno najpogostejših napak vina, ki jih srečujemo.

 Naravna težnja sladkorja v moštu je, da se, z vmesnimi produkti med alkoholnim vrenjem pretvori v alkohol. Tukaj 
bi vinarji želeli zaustaviti to spontano reakcijo, pa ni čisto preprosto, kajti alkohol, z dostopom kisika iz zraka, se želi 
oksidirati naprej, v to ga sili naravna težnja po vrnitvi v stabilnejše stanje. Produkt oksidacije etanola je acetaldehid, 
ki ob dostopu zraka nadalje oksidira še do kisa oz. ocetne kisline, rezultat pa je ocetni cik. Na potek teh reakcij, ki 
spontano potekajo v naravi, lahko vplivamo s temperaturo, pH vrednostjo, najbolj učinkovito pa z vzpostavitvijo ne-
oksidacijske sfere v vinu - oz. z žveplanjem! Če bi obilno zažveplali že most, bi začasno prekinili proces spremembe 
sladkorja v alkohol. Ko pa zažveplamo alkoholno raztopino, povretega vina torej, preprečujemo potek oksidacije od 
etanola, ki je želeni produkt alkoholnega vrenja, do acetaldehida in naprej do ocetne kisline. Pomembno je vedeti, da 
količina prostega žvepla, ki na ta oksidacijski proces učinkuje zaviralno, ni stalna, zaradi kisika in porabnikov žvepla 
se porablja. Iz tega razloga moramo skrbeti, da v naših vinih med zorenjem vin kisika ni preveč ter da imamo v vinih 
zadostno količino prostega žveplovega dioksida, ki nam zavira oksidacijo. Nastanek acetaldehida in povečanje njegove 
koncentracije torej preprečujemo tako, da omejujemo dostop zraka in vina primerno žveplamo.

Pri mnogih kletarjih velja zmotno prepričanje, da vina pozimi rabijo manj žvepla. Vprašajmo se, kdaj je topnost kisika 
oz. zraka (ki vsebuje 21% kisika) večja, pri nižji ali višji temperaturi? Henryjev zakon o topnosti plinov nas med drugim 
uči, da se topnost plinov v tekočini z nižanjem temperature povečuje! Tudi v rekah je vsebnost raztopljenega kisika poleti 
nižja kot pozimi. Predstavljajmo si torej sod, ki ni povsem poln. Pozimi se bo zrak v vinu raztapljal hitreje in bolj kot 
poleti. Če v takšnem vinu ni prebitka prostega žveplovega dioksida, se ravnotežje reakcije prevesi v tvorbo alkoholnega 
oksida, nastaja acetaldehid, vino postaja oksidirano in je, če takšnega vina hitro ne zažveplamo, le korak od ocetnega 
cika! Tudi v dolitih in polnih posodah je kontakt vina do zraka omogočen, le v manjših količinah (med pretoki, skozi doge 
na sodih...), zato takšna vina žveplamo skromneje, saj je v zaščitenih vinih tudi porabnikov manj. Dilem torej ni več, 
poskrbimo, da bomo težnjo alkohola za oksidacijo med zorenjem zavirali!

Etilacetat pa je spojina, ki se v vinu formira z esterifikacijsko reakcijo, ki poteče med etanolom in ocetno kilsino. Reakcija 
nastopi kot posledica delovanja ocetnih bakterij, vonj etilacetata pa spominja na lepilo, nitro, čistilo... Spojina nastaja 
tudi zaradi delovanja nežlahtnih kvasovk, predvsem Pichia anomala, Kloeckera apiculata in Hanseniaspora uvarun. 
Senzorični prag zaznave znaša od 150 do 200 mg/l, prisotnost v zaznavnih koncentracijah pa se smatra kot bolezen 
vina. 
Pojav etilacetata je pogostejši v vinih, v katera pred vrenjem nismo dodali žlahtnih selekcioniranih kvasovk! Možnosti za 
tvorbo etilacetata so toliko večje, če so temperature pri trgatvi in predelavi višje, če je grozdje nagnito ali poškodovano, 
če drozga v teh primerih ni rahlo zažveplana že pred mletjem.

Oksidativni ton, zgodnji pojav acetaldehida oz. rahlo oksidacijo, lahko z obilnejšim žveplanjem zaustavimo in, če 
ukrepamo pravočasno, skoraj v celoti odpravimo. Pomagamo si lahko tudi z drugimi enološkimi sredstvi, npr. želatino, 
PVPP. svežimi drožmi, kazeinom in aktivnim ogljem. Vsa našteta sredstva sicer vina bolj ali manj osiromašijo, zato pred 
tretiranem naredimo predpoizkus v malem. 
Pojav etilacetata pa je v glavnem nepovraten, le v blažji obliki ga izženemo z zračnim pretokom in žveplanjem. 
Preprečujemo ga torej s čistočo, ki se začne s trgatvijo že v vinogradu (odbiranje gnilih in od mrčesa in ptic poškodovanih 
jagod grozdja), zaščito pred oksidacijo, dodatkom selekcioniranih kvasovk in z ostalimi priporočili dobre kletarske prakse. 
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Slikarska kolonija »Doga tempore ex – cvičkorel« prvič na Raki
Pri cvičkovem hramu na Cirju pri Raki je v soboto 9. maja 2015 potekala 6. slikarska kolonija »Doga tempore 
ex – cvičkorel«, na kateri so člani posavskih društev likovnikov spet ustvarili čudovite motive, povezane z vinom in 
vinogradništvom. Kolonija je prvič potekala na Raki (dosedanjih pet slikarskih druženj je namreč potekalo na pobočjih 
Gorjancev).

Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki je organiziralo prvih pet slikarskih kolonij, letos pa je s 
strani cerkljanskega društva prišla pobuda za spremembo lokacije. V dogovoru z Društvom vinogradnikov Raka je šesto 
kolonijo organiziralo prav slednje. Kot nam je zaupal Jože Šterk, koordinator in udeleženec kolonije, je letos ustvarjalo 
15 do 20 udeležencev, ki prihajajo iz vrst brežiških, krških in tudi dobovskih likovnikov, in sicer Anton Zorko, Branko 
Bosina, Mija Baškovč, Tatjana Potokar, Andreja Komočar, Kristina Bevc, Tanja Kržan, Stojan Ržek, Mihaela Prevejšek, 
Jožica Petrišič, Olga Piltaver, Jože Šterk, Rajko Čuber, Jože Marinč in Jože Kotar. Kot je povedal Šterk, ki je ustvaril dve 
sliki cvičkovega hrama, eno v tehniki cvičkorela, drugo pa z akvarelom, so se cerkljanski vinogradniki odločili, da bo 
odslej slikarsko kolonijo vsako leto gostilo drugo društvo vinogradnikov. Tako bosta naslednji dve leti kolonijo gostila DV 
Šentjernej in DV Dolina-Jesenice.

Nastali so čudoviti motivi, povezani predvsem z vinogradništvom.»Najbolj primeren kraj za slikarsko kolonijo je zagotovo 
cvičkov hram na Cirju pri Raki, saj se da tukaj ustvariti odlične motive, povezane z vinogradništvom, poleg tega pa je tudi 
čudovit razgled na Rako,« je dejal Šterk, sicer član DV Raka ter Društva likovnikov Brežice in Društva likovnikov Krško 
- OKO, in dodal, da je rdeča nit kolonije ustvarjanje z vinom na akvarelnem papirju in akrilom na dogah, nekateri pa 
so slikali tudi z akvarelom, akrilom na platnu ipd. Motivi so bili sicer svobodni s poudarkom na vinu in vinogradništvu. 
Udeleženci so svoje izdelke še isti dan pokazali na priložnostni razstavi. Glavna razstava pa se je odvila 12. junija 2015v 
gostilni Tratnik na Raki. V DV Raka so zelo ponosni, da so bili lahko organizator slikarske kolonije, nam je povedal 
predsednik društva Vinko Simončič, in se zahvalil Šterku, da je v njihove konce pripeljal to ekipo slikarjev. 

Rok Retelj, Posavski obzornik. 

Foto: Rok Retelj, Jože Šterk
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Slovenska vinska kraljica Sara Stadler
Slovenskim vinorodnim deželam letos kraljuje jubilejna 20. vinska kraljica Slovenije Sara Stadler iz Bistrice ob Sotli. Študentka 
agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, v domačem kraju pa tudi dejavna gasilka, kulturnica in voditeljica prireditev 
je dolžnost kraljice prevzela po svečani zaobljubi v hotelu Radin v Radencih 8. januarja letos. Od tedaj je njena naloga, da 
bo skrbi za promocijo slovenskih vin, vinogradništva, slovenske vinorodne dežele kot zanimive turistične destinacije ter za 
dvigovanje kulture pitja vina.

Pot od kandidatke za vinsko kraljico do prevzema krone 
ni enostavna. Organizatorji izbora pravijo, da morajo 
dekleta poleg lepote izkazati tudi visoko mero znanja, 
splošne razgledanosti in komunikativnosti. Kako je bilo 
na samem izboru?
Devetčlanska komisija, ki jo za to priložnost imenuje nosilec 
projekta, Pomurski sejem, in pri kateri gre seveda za poznavalce 
vinogradništva in vinarstva, osebe iz javnega življenja, vsaki 
posebej postavlja vprašanja iz področja slovenske in evropske 
politike, kulinarike, turizma, vinogradništva in vinarstva. 
Izkazati smo se morale tudi s poznavanjem vina v tujem jeziku 
in postrežbo. Dodatno oceno prispeva splošni vtis, ki ga v 
tistem trenutku naredimo na komisijo. Pred samim izborom 
nismo dobile nobene pisne literature, iz katere bi črpale znanje, 
smo pa dobile kategorije vprašanj. Sama mislim, da sem se 
najbolje izkazala ravno pri poznavanju vin, največje težave pa 
so mi delale kulinarične regije. Da sem se najbolje odrezala, 
sem izvedela dva dni po srečanju s komisijo. V nedeljo zvečer, 
potem ko sem se vrnila iz Maribora s tekmovanja z našim 
pevskim zborom, me je pričakalo elektronsko sporočilo, v 
katerem je bila v prvem odstavku zahvala za sodelovanje. Ko 
sem ga prebirala mi je v glavi rojilo, da pač nisem izbrana. V 
drugem odstavku pa je pisalo, da sem se izkazala z veliko mero 
razgledanosti in dobrim poznavanjem vin ter jih navdušila s 
svojo iskrenostjo in sproščenostjo in da me vabijo na kronanje! 

A želja po osvojitvi vinskega dvora je pričela tleti že mnogo prej, kajne? 
Že ko sem bila majhna, mi je oče večkrat rekel, da bom nekoč vinska kraljica. To željo sem nekako potlačila vase, potem 
pa je v gimnaziji spet prišla na dan. Tudi sošolci in nekaj profesorjev mi je napovedovalo kariero v tej smeri in kaže, da 
se res niso motili.

Kdo je bil najbolj zaslužen za tvoje navdušenje nad vinom in kasneje za to, da si želiš s svojim znanjem predstavljati 
slovensko vinsko kulturo in vina slovenskih vinogradnikov?
Oče me je naučil dela v vinogradu in me vzgajal v veri do spoštovanja vinske trte. Zagotovo lahko njemu pripišem tudi 
največje zasluge pri tem, da imam danes krono. V gimnaziji smo imeli krožek Kulture pitja vina pod mentorstvom Ožbeja 
Peterleta, ki mi je pokazal še drugo plat vinske zgodbe – da vino ni zgolj alkoholna pijača, ampak plemenita kapljica.

Kdaj se je torej tvoje zanimanje začelo poglabljati vinogradništvo? 
Največ znanja sem pridobila doma ob delu v vinogradu in kleti. Velik vir znanja je bil tudi, kot sem že omenila, krožek 
kulture pitja vina na gimnaziji. Ta je ponudil precej raznovrstno obravnavo tem, med drugim smo se naučili prepoznavati 
vse vinorodne dežele sveta. Lani pa sem sem obiskovala tečaj za Poklicni certifikat o poznavanju vin in žganih pijač 
(WSET) II. stopnje.

Foto: Jure Zauneker
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Si prva vinska kraljica z izbiro dveh vin, ki jih boš predstavljala širom po državi in na tujem. Tomaža Zorenča, čigar 
vino si izbrala, poznamo kot izvrstnega, tudi na prestižnih svetovnih vinarskih tekmovanjih večkrat nagrajenega 
vinogradnika. Kako je prišlo do izbire »tvojih« vin?
Vinogradnika Tomaža Zorenča spoštujem. Je izjemen vinogradnik, kar dokazujejo tudi najvišji predikati v njegovi kleti, 
česar vsak vinogradnik ne zna pridelati. Ledeno vino je res krona med vini in zelo sem vesela, da mi je Tomaž Zorenč 
ponudil tako plemenito vino za kraljičino vino.

Tvoje novo poslanstvo je torej promocija slovenskih vin, vinogradništva, slovenske vinorodne dežele ter turizma 
in dediščine. Katere dogodke boš za to obiskala in kakšne napotke ali spodbudo ti pred odhodom na gostovanje 
dajejo tisti, ki te pri tem vodijo?
Obiskovala bom številne dogodke, povezane z vinom in Slovenijo kot vinorodno deželo. Moj prvi veliki dogodek je bil že 
minuli teden, ko sem skupaj s kmetijskim ministrom mag. Dejanom Židanom sodelovala na zelenem tednu v Berlinu. 
Kakšnih posebnih napotkov in spodbud še nisem bila deležna in po pogovoru s predhodnicami, se bom morala zanašati 
najbolj sama nase.

V čem si želiš pustiti največji domet? 
Vino je bogastvo in kot tako bi ga rada približala predvsem mladim. Vino je pijača z bogato tradicijo v slovenski kulturi. 
Rada bi dosegla to, da se mlade začne zgodaj vzgajati, da bodo vino spoznali kot bogastvo, da ga bodo znali spoštovati 
in ceniti. Alkohol in vino nista tabu temi, to sodi k izobraževalnemu programu že v osnovne šole …

Slovenci, naj gre za mlajšo ali starejšo populacijo, v povprečju nismo ravno vzdržni pri pijači in največkrat 
zabavo povezujemo z alkoholom. Kje meniš, da je tista prava meja, ko s svojim odnosom pokažemo, da je vino 
spoštovana pijača?
Kadarkoli pijemo, moramo piti ponižno in s spoštovanjem. Moramo ceniti delo rok vsakega vinogradnika in vinarja, ki 
so pridelale to žlahtno kapljico. 

Se je že porodila kakšna ideja izven začrtanega programa, ki jo kot vinska kraljica želiš uresničiti? 
Predvsem si želim iti v izobraževalne ustanove in tam podučiti mlade o osnovah kulture pitja vina.

Posebna podpora te spremlja v domačem kraju, kjer so te kot vinsko kraljico sprejeli z velikim veseljem in ti 
izkazali nemalo časti. Kaj ti pomeni podpora družine, prijateljev, lokalne skupnosti in domačinov?
Še vedno sem ganjena. Takšnega sprejema še zagotovo ni imela nobena 
kraljica. Ponosna sem na svoj kraj in vesela, da sem del njega. Ne vem, s 
čim sem si prislužila vse te ovacije, a mi je bilo prijetno, priznam. Podpora 
vseh okoli mene mi ogromno pomeni, to me drži pokonci, če mogoče kdaj 
ne vem, kako naprej …

Vsaka dama poslanstvo vinske kraljice opravlja eno leto, potem ga preda novi izbranki in gre svojo pot, 
mnoge ostajajo v vinogradništvu in vinarstvu tudi poklicno. Nameravaš tudi ti v nadaljnje ostati povezana z 
vinogradništvom? 
Pustimo se presenetiti. Zagotovo je to področje, ki me zanima in veseli, vendar nikoli ne veš, kam te pelje življenjska 
pot. 

Hvalospeve vinu so pisali mnogi pesniki, pisatelji, glasbeniki … Kakšen pa bi bil tvoj hvalospev vinu?
Spoštujmo plemenito žlahtno kapljico in uživajmo v njej ob vseh lepih trenutkih svojega življenja.

Emilja Štrlek
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Donatorji
Hvala vsem 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
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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 
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AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA

Andrejaš

Boršt 16, Cerklje ob Krki, Tel.: 031 614 949
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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 %

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!!

ŠTIRJE MUŠKETIRJI 
za učinkovito in ekonomično zatiranje 

peronospore na vinski trti!!

KARSIA, Dutovlje, d.o.o., svetovanje:
Marjan KRAGL, mobilni tel.: ++386-41-207-523
Primož ŠTEPIC, mobilni tel.: ++386-51-319-517

MOXIMATE 
725 WG

®

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 %

NA TRTI IN KROMPIRJU ZA 

BLOKIRANJE OKUŽB!!

MOMENTUM FMOMENTUM F
®

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

Embalaža: 1 in 5 kg, Uporaba: 0,40 %

DOLGOTRAJNA SISTEMIČNA 

ZAŠČITA!!

2016 VTKD Cerklje ob Krki A4 color 14mar16.indd   1 14.3.2016   10:45:18
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Modeli prikolic 2016

TPV PRIKOLICE d.o.o.

TPV Avto, Novo mesto

Kandijska cesta 60
8000 Novo mesto, Slovenija

T: 07 39 18 117
E-naslov: tpv-avto@tpv.si

TPV Avto, Brežice

Cesta bratov Cerjakov 11
8250 Brežice, Slovenija

T: 07 49 91 906
E-naslov: tpv-avto@tpv.si

www.tpv.si
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60 28
Dru
Tel.: 07/49-61-057          www.martinovi.com
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Trdinova 1, 
8250 Brežice

www.optika-keber.si
Tel: 07 499 22 33

dioptrijski okvirji • son na o ala
korekcijska stekla • kontaktne le e

o esna ordinacija • okulisti ni pregledi
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•	 Proizvodnja	škropilne	tehnike
•	 Proizvodnja	traktorjev	AGT
•	 Prodaja	Antonio	Carraro	
				in	Deutz	Fahr

V I N O G R A D N I Š T V O 

Boyd - Popijač

 

Piroški vrh - 051 320 331
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Cetin Jože s.p.

Mostec 46, 8257 Dobova • Tel.: 00386/07/4522 040, GSM: 041/331 744
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Stankovo
Proizvodnja in prodaja vina

Preskar Marjan
Boršt 28

Tel.: 040 796 791

VI-PLAN 
INŽENIRING IN PROJEKTIRANJE

PŠENIČNIK VIKTOR s.p., 
TRDINOVA UL. 1, 8250 BREŽICE

Slavka März

Bar Mojca
Junko Mojca s.p.

Dolenja Pirošica 3a, 8263 Cerklje ob Krki

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

Jože Prah
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Beležka
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foto: Tadej Baškovč

Humor
Ko sosedi poveš, da ima SLABO vino!

Cepivo 
 
... ... ... imamo dovolj cepiva, temeljito raziskanega, potrjenega s 
strani najboljših dolenjskih znanstvenikov s tega področja. Še nikoli 
nobeden od njih ni imel gripe. 
 
Cepivo se imenuje  
  
CVIČEK  
  
kratica za: 
*C*epivo za 
*V*ečjo 
*I*munost
*Č*revesja 
*E*xtra 
*K*valitete 
 
Za bolj zahtevne primere 
pa imam malo močnejšo in 
seveda tudi dražjo 
različico (za prijatelje skoraj 
zastonj) cepiva  
  
ŠNOPC 
 
kratica za: 
*Š*iroko 
*N*amenjena 
*O*pcija 
*P*osebnega 
*C*epiva).

Bolj STAR, bolj NOR!
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39UO VTKD strokovna ekskurzija

foto: Tadej Baškovč
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IZDALO:  VTKD Cerklje ob Krki, marec 2016

UREDITEV BILTENA: Tadej Baškovč

LEKTORIRANJE: Lara Oštrbenk

FOTOGRAFIJE: Tadej Baškovč, Meho Tokić, Roman Klančar,

              Luka Rudman in Posavski Obzornik

NAKLADA: 300 izvodov

GRAFIČNO OBLIKOVANJE IN TISK: ARtisk Dobova
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