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Drage vinogradnice in vinogradniki!
Vinogradniško leto 2017 je bilo za nas, člane in članice Vinogradniškega, turističnega 
in kulturnega društva Cerklje ob Krki pestro, natrpano, delovno in seveda tudi 
zabavno – ob delu v vinogradu so nas povezovale mnoge društvene aktivnosti, kjer 
smo si izmenjevali mnenja in nasvete ter utrjevali naše medčlanske vezi. Tako smo 
lahko, če se ozremo nazaj na preteklo leto 2017, zadovoljni in ponosni na pridelke v 
naših kleteh – in seveda že gledamo novim zmagam naproti.
 
Naše leto smo začeli z zborom članov v januarju, ki smo ga organizirali v gasilskem 
domu na Skopicah.
 
V najkrajšem mesecu leta smo izvedli tudi – sedaj že tradicionalni – Prešernov pohod.  
Štartali smo na Piroškem vrhu pri Popijač-Boydovih in nadaljevali pot proti Pošteni 
vasi ter čez Gadovo peč in nazaj na izhodiščno mesto. Med potjo smo se večkrat 
okrepčali, saj je pravi vinogradniški popotnik vedno žejen in lačen.
 
Konec marca smo v okviru društva organizirali ocenjevanje vin in podelitev priznanj, ki se je odvijalo v Domu krajanov na Čatežu. 
Kljub letniku, ki ga je prizadela pozeba, je bilo oddanih 156 vzorcev. Vina so bila primerne kvalitete, zato ni bilo veliko izločitev.
Ob tej priložnosti smo izdali tudi letni bilten, ki vsebuje rezultate ocenjevanja vin, strokovne vinogradniške nasvete in prikaz 
dogajanja v društvu skozi leto s foto arhivom. 
 
Aprila smo se z našimi vini in pridnimi rokami udeležili dogodka ob praznovanju podjetja Ino Krška vas, skupina Trta pa se je že 
drugič udeležila srečanja vinogradniških pevskih zborov v Trebnjem. Nekaj naših članov je oddalo svoja vina na ocenjevanje za 
»Županovo vino«.
 
Ko so se temperature začele spomladansko višati, se je začel bližati tudi čas oddaje vzorcev vin za prireditev 45. teden cvička. Prejeli smo 
6 VZM, 12  ZM, 1 SM in 6 PP. Članica našega društva pa je tudi družina Mandelc, katere vino sauvignon, suhi jagodni izbor, letnik 2009 
je na 45. Tednu cvička postalo šampion prireditve s častitljivo oceno 20.00, ki je najvišja ocena lestvice. 25. junija smo predstavljali 
društvo na prireditvi Brežice, moje mesto in istočasno organizirali prireditev ob dnevu državnosti na Sv. Vidu. 
 
Avgusta je VD Velika Dolina-Jesenice gostilo slikarsko kolonijo Doga tempore ex - Cvičkorel, kjer so spet nastale odlične likovne 
stvaritve. Na ogled smo jih letos januarja postavili v avlo Upravne enote Brežice. 
 
Na meddnarodnemu sejmu AGRA v Gornji Radgoni je potekalo meddruštveno ocenjevanje VINISa. Družina Tomše – Martinovi je 
tam prejela naziv prvaka sorte za vino modra frankinja, letnik 2015. 
 
V oktobru je potekala pokušina mladih vin v gasilskem domu Dolenja Pirošica, 27. decembra pa smo izvedli blagoslov vin na Sv. Vidu.
 
V tekočem letu 2018 smo že izvedli tradicionalni Prešernov pohod in strokovno predavanje o zimskem rezu vinske trte in gnojenju, 
ki ga je na Stankovem vodil g. Jernej Martinčič.
 
Vinogradniško uspešno in pestro leto 2017 se je izteklo. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem članom za zvesto sodelovanje, 
pomoč in podporo v društvu – z nadaljnjim optimizmom in pripravljenostjo bomo skupaj lahko dosegali vedno nove uspehe, se 
razvijali, nadgrajevali in rasli, kar pa je tudi naš glavni namen.
 
Spremljajte nas na naši spletni strani z naslovom: www.vtkd-cerklje.si

Na zdravje v letu 2018! 

Vinogradniški pozdrav, 

Melita Oštrbenk, 
predsednica

45. teden cvička - Trebnje, maj 2017

foto: Milan Simončič, Tadej Baškovč      fotografija iz naslovnice: Tadej Baškovč



www.vtkd-cerklje.si

Bilten 2018 - VTKD Cerklje ob Krki
4

Častni član Janko Mandelc
Sicer je Janko doma na Radni, svoj vinograd pa obdeluje v Impolju, vendar ga je 
pot leta 1986 zanesla v naše kraje oziroma na vinogradniško področje takratnega 
Društva vinogradnikov Cerklje ob Krki. Ko sta se spoznala z ženo Jožico, je kmalu 
izvedel, da ima tast Jože Škvarč, ki je bil prav tako dolgoletni član našega društva, 
vinograd na Piroškem vrhu. Leto kasneje, leta 1987, so Škvarčevi in Janko s skupnimi 
močmi razširili tamkajšnji vinograd. 

Janko ima veliko vinogradniškega znanja, kletarskih veščin in volje, vse to pa je z 
leti »podedoval« od svojega vzornika, tasta Jožeta; svoje znanje pa nadgrajuje vse 
od tedaj do danes. Seveda ne smemo pozabiti omeniti dobrega, lahko bi rekli celo 
nebeškega vina, ki ga tako uspešno prideluje. Veselje do vinogradništva in svoje 
uspehe veseljem deli z družino, prijatelji in našim društvom, katerega član je že od 
leta 1990. 

Leta 1996 je družina Mandelc ustekliničila prvo vino pozne trgatve, ki se je imenovalo Miklavževo vino. Tako se je pot ledenih vin 
suho-jagodnih izborov pričela. Jankova pot do vrhunskih vin je trajala kar nekaj časa in se še vedno nadgrajuje. Če bi vprašali Janka, 
kako je potekala pridelava vin, ki so se izkazala za tako kakovostna, bi pogledal izpod svojih očal in z nasmeškom v očeh odgovoril, 
da predvsem ni bilo vedno lahko, in da se lahko veliko stvari marsikdaj zapelje v napačno smer.  

Želja po znanju in razvijanju v dobrega kletarja ter predvsem dobrega vinogradnika je bila velika. Udeleževal se je raznih predavaj, 
tečajev in izobraževanj, ki so mu vlivala pogum za napredovanje v kletarski dejavnosti. Prva zlata medalja, ki jo je prejel, mu je dala 
pogum in samozavest, da lahko pridela ne le dobra, temveč celo najboljša vina. Vrsto let v društvu s svojimi vini dosega visoke, 
nenazadnje pa tudi najvišje ocene.  

Leto 2011 je bilo za Janka in njegovo družino prelomno. Na ocenjevanju v Gornji Radgoni je bilo v okviru 37. ocenjevanja 
Vino Slovenija njegovo vino sauvignon, suhi jagodni izbor, letnik 2011 razglašeno za prvega šampiona prireditve. Želja vsakega 
vinogradnika, da pridela vino, ki dobi najvišjo oceno tekmovanja, se je uresničila prav skromnemu vinogradniku z Radne.

Za piko na i in v ponos kleti Mandelc pa je bilo leto 2017 poplačilo za ves pretekli trud, kar jim je vlilo pogum za nadaljnje delo. 
Janko je prejel oceno 20.00 (maksimalno oceno v lestvici z 20 točkami) za vino sauvignon, suhi jagodni izbor, letnik 2009. Biti 
trikrat šampion na Tednu cvička – cvičkariji. Janko, kapo dol!

Zaradi njegovega trdega dela, vinogradniškega znanja in skromnega nastopa lahko Janka označimo za pravega ambasadorja 
Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva Cerklje ob Krki, za kar se mu iskreno zahvaljujemo in mu v prihodnosti želimo 
še veliko dobrih letnikov in najvišjih ocen, predvsem pa zdravja. 

Janko, na zdravje!

Jožica Mandelc, Tadej Baškovč in UO VTKD Cerklje ob Krki
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Miha Tomše praznoval 20-letnico podjetništva dobrodelno
Lepo je, če ljudje znajo svojo srečo deliti s tistimi, ki so se znašli v stiski, in lepo je 
tudi to, da se še znamo iskreno veseliti. Redkokdaj namreč slišimo, da bi kakšen 
zasebnik ob obletnici podjetja povabil prijatelje, znance, sosede in poslovne 
partnerje ter se z njimi iskreno veselil uspehov. Še manj, da bi ob tem komu 
pomagal.

Miha Tomše se že dve desetletji ukvarja z gradbeništvom, sicer pa je veseljak in 
dobrotnik po duši, zato se je odločil za veliko zabavo v stilu gasilskih veselic, in to z dobrodelno noto, saj so zbirali denar za terapije, 
ki jih potrebuje Nastja, 9-letna deklica, ki skupaj s staršema Natašo in Jernejem že od rojstva premaguje težave, ki ji jih prinaša 
spastična oblika cerebralne paralize.

400 povabljenih se je junija 2017 veselilo z Mihom in njegovo družino. Ob tej priložnosti se je spekel vol in druge dobrote, tudi 
kozarci so bili ves čas polni, da pa je bilo še bolj zabavno, so povabili ansambel Jerneja Kolarja ter druge pevce in glasbenike, med 
njimi je na oder stopila tudi skupina Trta, katere član je jubilant Miha.

»Namesto daril, ki bi jih povabljeni prinesli meni, smo se odločili, da bomo zbirali prostovoljne prispevke za zdravljenje Nastje 
Rostohar iz Ponikve pri Veliki Dolini,« je pojasnil nasmejani Miha, ki je prav vsakemu gostu stisnil roko in ga pospremil do mize 
pod velikim šotorom. Na praznovanju in tudi kasneje se je zbralo za Nastjo 7000€. 

Vir: Dolenjski list, Tekst: J. A.,Foto: Video Ivanšek
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Društveno ocenevanje vin 2018
V petek, 23. februarja 2018, je potekalo društveno ocenjevanje vin VTKD Cerklje ob Krki v 
domu na Skopicah.

Ocenjevanje sta izvedli:

Komislija A s predsednikom Grubar Juretom in člani Plevanič Sandijem, Baškovč 
Tadejem, Mlekuž Damjanom in Baškovč Romanom

ter

Komisija B, kateri je predsedovala Badovinac Ivanka s člani Prah Jožetom, Preskar 
Marjanom, Bizjak Ljubom in Ajster Francem.

Ocenjenih je bilo 138 vzorcev, od tega je bilo 8% (10 vzorcev) vzorcev izločenih zaradi napak. 
Ocenjevanje je potekalo po Pravilniku o društvenemu ocenjevanju vin.

Vina so bila letos primerne kvalitete, o čemer majhen odstotek izločitev. Napake, ki so bile razlog izločanja, so bile bekser (H2S), 
oksidacija in etil-acetat. Nekatere napake se da s pravočasnimi pretoki in dožveplanjem popraviti. Nekaj cvičkov je bilo zaradi 
izmerjene previsoke vsebnosti alkohola prekategoriziranih v dolenjsko rdeče. O izločenih vzorcih so bili kletarji obveščeni. 

Osvojili smo 30 velikih zlatih medalj, 57 zlatih medalj, 37 srebrnih medalj, 3 pisno priznanj. Najboljši cviček v društvu je v letu 
2017 pridelal Plevanič Sandi z oceno 16,20. Šampion ocenjevanja je postala družina Mandelc  z vinom sauvignon, suhi jagodni 
izbor, letnik 2009 z oceno 19,57. Čestitke zmagovalcem in vsem vinogradnikom in vinogradnicam za dobro kletarjeno vinsko 
kapljico kljub letu, ki nas je prizadelo s pomladanski pozebo in nekatere tudi s točo ter vremenskimi neprilikami.

Franc Ajster, predsednik ocenjevalne komisije
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Poročilo predsednika komisija A:

Dne 23.2.2018 smo ocenili letnik vina 2017 in nekaj starejših vzorcev. V naši komisiji smo 
ocenjevali cvičke, dolenjsko rdeče, gamay, modri pinot, zweigelt, bele zvrsti in pa 2 vzorca roseja. 

Splošna slika ocenjevanja je zelo pozitivna. Izločenih je bilo le slabih 6% vzorcev. Tu ni 
bilo opaženih bolezenskih stanj, temveč le napake ali pomanjkljivosti. Večinoma so bile tu 
prisotne oksidacije ali bekserji. 

O splošni oceni letnika lahko rečem, da so vinarji skrbno donegovali svoje vzorce. Čutiti je 
bilo nekaj starikavh tonov, kar pomeni, da je ponekod prišlo do mešanja letnikov, kar pa je 
odraz specifičnega letnika. Najprej je po vinogradih udarila zima z nizkimi temperaturami in 
posledično pozebo, potem sta bili faktor, ki je k temu pripomogel, še toča in suša tekom 
poletja ter deževno obdobje v vrhuncu trgatve. Kljub težavnemu letniku so vinogradniki uspeli 
donegovati vina ustrezne kakovosti, kar kažejo tudi ocene. Pri najbolje ocenjenih vzorcih je bilo videti odskok v ocenah, za kar verjamem, 
da ni slučaj, temveč rezultat skrbnega dela skozi celo leto v vinogradu, nato pa predelave in spremljanja ter zorenja vina v kleti.

Ne rečem, da v društvu ni še nekaj prostora za dodelavo vin s pomočjo tehnologij in enoloških sredstev, vendar menim, da se 
vinogradniki tega dobro zavedajo in jim je to prej v veselje kakor v breme, na kar kažejo osnove vin, ki smo jih poskušali.

Če povzamem, lahko z veseljem rečem, da je ocenjevanje potekalo na visokem nivoju. Pogoji dela so bili več kot ustrezni, degustacija 
je potekala nemoteno in tekoče, komisija je bila usklajena, kar kaže na dobro delovanje društva tudi v tem segmentu. Pohvalno!

Hvala društvu za zaupanje in srečno v novem vinskem letniku, ki prihaja. 
Lep pozdrav, 

Grubar Jure
Poročilo predsednika komisija B:

23.2.2018 je potekalo ocenjevanje vin VTKD Cerklje ob Krki. Degustacijska komisija, ki 
sem jo vodila, je ocenila 70 vzorcev vin.

V letniku  2017 marsikateremu vinogradu ni bilo prizaneseno s strani spomladanske pozebe 
in toče. V poletnih mesecih pa so suša in visoke temperature narekovale hitro dozorevanje 
in zgodnjo trgatev. Grozdje je bilo dobro dozorelo, sladkorne stopnje so bile visoke, kisline 
ugodne in zdravstveno stanje ustrezno. Leto je bilo precej ugodno za vinogradnika, vendar 
je bilo potrebno tudi veliko znanja, izkušenj in spretnosti za pridelavo kakovostnega in 
vrhunskega vina. Številni vinarji so izkoristili »dobre razmere« in donegovali odlična vina, 
nekateri nekoliko manj. To se je pokazalo pri modrih frankinjah, ki so bile v povprečju 
dobre kakovosti, kar velik del pa jih je bil celo v zgornjem kakovostnem razredu. Bile so 
lepo obarvane, sortnega značaja ter polnega in bogatega okusa in z opravljen biološkim 
razkisom. V nekaterih primerih je harmonijo motila nekoliko višja kislina in grobi tanini. Ob 

določenih ukrepih bodo te frankinje mnogo bolj harmonične. Modre frankinje starejših letnikov pa so bile vrhunske kakovosti tako 
po barvi kot po vonju in okusu. Prav pri teh vinih se je izkazalo, da je modra frankinja vino za staranje.

Dobra so bila tudi dolenjska bela vina. Nekatera so bila zelo polna, bogata in sadna. Velik del teh vin  potrebuje še nekoliko nege, 
da bodo malce bolj harmonična. Pri sortnih vinih bi izpostavila sauvignon, rumeni muškat in traminec. To so bila vina pridelana iz 
prezrelega grozdja, kar kaže lepa rumena barva vina, tropske arome, prijetna harmonija in vrhunska kakovost.

Tudi ostala vina, laški in renski rizlingi, rumeni plavec ter penina, so bila ocenjena v višjem kakovostnem razredu. Poglavje zase so 
bili predikati starejših letnikov, ki so pokazali izjemno bogastvo v vonju in okusu. Prisotne so bile zrele note botritisa, ki dajejo tem 
vinom še poseben čar. Seveda zahtevajo predikati nekajletno zorenje, saj se šele takrat odlično izkažejo.

Veseli me, da je bilo prisotnih malo napak, med katerimi je prevladoval bekser, manj je bilo oksidacije, v enem primeru pa je bila 
prisotna bolezen – etil-acetat. Z ustreznimi enološkimi ukrepi se te napake lahko popravi, vendar je potrebno ukrepati takoj. 

V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom in vinarjem za doseženo kakovost in odličja, organizatorjem pa 
se ob tej priložnosti zahvaljujem za vabilo in za zaupanje.

Ivanka Badovinac
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CVIČEK
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Plevanič Sandi 1 Malenški vrh 16,20 VZ

Prah Dušan Vitovec 16,17 ZM

Hribar David Belinje 16,17 ZM

Unetič Darko 1 Belinje 16,17 ZM

Krčelič Vinko Skočica 16,13 ZM

Žabkar Jože Leskovec 16,13 ZM

Plevanič Sandi 2 Malenški vrh 16,13 ZM

Unetič Darko 1 Belinje 16,10 ZM

Oštrbenk Franc Straža 16,10 ZM

Ivanšek Radovan Stankovo 16,10 ZM

Žugič Martin Gazice 16,10 ZM

Tomše Martinovi 1 Sleme, Stankovo 16,07 ZM

Kvartuh Gregor Belinje 16,07 ZM

Preskar Marjan Stankovo 16,07 ZM

Sintič Boštjan Piroški vrh 16,03 ZM

Kvartuh Franc Belinje 16,03 ZM

Oštrbenk Darko Straža 16,00 ZM

Ajster Gramc Andrej Piroški vrh 16,00 ZM

Ajster Franc Piroški vrh 16,00 ZM

Tomše Martinovi 3 Sleme, Stankovo 15,97 ZM

Pleteršnik Stane Gazice 15,97 ZM

Račič Branko Straža 15,93 ZM

Lopatič Maka - Vladko Vitovec 15,93 ZM

Tomše Martinovi 2 Sleme, Stankovo 15,93 ZM

Gramc Marjan Vitovec 15,90 ZM

Baškovč Tadej Bambreg 15,90 ZM

Piškur Aleksander Reber 15,83 SM

Vegelj Ivan Piroški vrh 15,83 SM

Prah družina Vitovec 15,80 SM

MODRA FRANKINJA
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Kvartuh Franc Slinovce 18,07 VZ

Barbič Marjan Piroški vrh 18,00 ZM

Junko Mojca Piroški vrh 17,97 ZM

Baškovič Benjamin 2 Osredki 17,97 ZM

Slakonja Gregor Straža 17,93 ZM

Tomše Martinovi 1 Sleme, Stankovo 17,93 ZM

Popijač Boris Piroški vrh 17,90 ZM

Tomše Martinovi 2 Sleme, Stankovo 17,87 ZM

Žabkar Jože Leskovec 17,80 ZM

Prah Dušan - Karolina Kozelc 17,80 ZM

Baškovč Tadej Bambreg 17,77 ZM

Prah družina Vitovec 17,73 ZM

Unetič Darko Belinje 17,63 ZM

Krčelič Vinko Skočica 17,47 SM

Ajster Franc Piroški vrh 17,37 SM

Baškovič Benjamin 1 Osredki 17,30 SM

Baškovč Vinko Straža 17,07 SM

Preskar Marjan Stankovo 17,03 SM

Rezultati ocenjevanja
MODRA FRANKINJA - starejši letniki in barique
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Tomše Martinovi Sleme, Stankovo 18,20 VZ

Preskar Marjan Stankovo 18,17 VZ

Barbič Marjan Piroški vrh 18,10 VZ

Tomše Martinovi Sleme, Stankovo 18,27 VZ

Tomše Martinovi Sleme, Stankovo 18,30 VZ

Prah družina Vitovec 18,20 VZ

DOLENJSKO RDEČE
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Krulc Stane Orehovec 16,67 ZM

Slakonja Ignac Lačenberg 16,63 ZM

Juratovac Jure Kozelc 16,60 ZM

Zorko Andrej Straža 16,60 ZM

Barbič Marjan Piroški vrh 16,57 ZM

Recer Sašo Gazice 16,53 ZM

Komaricki Srečko Straža 16,53 ZM

Baškovič Benjamin Osredki 16,50 SM

Stelja Milan Kozelc 16,50 SM

Skočaj Miran Piroški vrh 16,37 SM

Ozimc Roman Bambreg 16,37 SM

Popijač Boris 2 Piroški vrh 16,37 SM

Lopatič Marjan Piroški vrh 16,33 SM

Družina Jurečič Straža 16,30 SM

Popijač Boris 1 Piroški vrh 16,23 SM

Novoselc Bojan Gadne 16,23 SM

Gregorič Boštjan Gaj 16,20 SM

Horžen Stane 1 Pekel 16,20 SM

Horžen Stane 2 Pekel 16,13 SM

Kalin Marjan Pekel 16,10 SM

Junko Mojca Piroški vrh 16,03 SM

Plevanič Toni Veniše 15,87 PP

DOLENJSKO BELO
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Unetič Darko Belinje 17,00 VZ

Slakonja Ignac Straža 16,83 VZ

Daničič Janja Gadne 16,83 VZ

Prah Družina Vitovec 16,80 VZ

Horžen Stane Pekel 16,80 VZ

Žugič Martin Gazice 16,80 VZ

Družina Jurečič Straža 16,77 VZ

Gregorič Boštjan Gaj 16,67 ZM

Zorko Andrej Straža 16,60 ZM

Oštrbenk Darko Straža 16,53 ZM

Žabkar Jože Leskovec 16,30 SM

Plevanič Sandi Malenški vrh 15,97 PP
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ROSE
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Lopatič Marjan Piroški vrh 16,57 ZM

Družina Petrič Straža 16,77 VZ

BELA ZVRST
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Junko Mojca Piroški vrh 17,10 SM

Tomše Martinovi Sleme, Stankovo 17,10 SM

Preskar Bogdan Stankovo 17,10 SM

Krulc Stane Orehovec 17,03 SM

Baškovč Tadej Bambreg 16,90 PP

Tomše Adolf Cirnik 17,13 SM

Preskar Marjan Stankovo 17,13 SM

Oštrbenk Darko Straža 17,50 SM

GAMAY
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Sintič Boštjan Piroški vrh 17,33 SM

Sintič Boštjan Piroški vrh 17,23 SM

MODRI PINOT
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Slakonja Ignac Straža 17,47 SM

ZWEIGELT
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Medvedec Ida - Stanko Mrzlavski Gaj 17,20 SM

LAŠKI RIZLING
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Preskar Marjan Stankovo 17,63 ZM

Ajster Franc Piroški vrh 17,60 ZM

Družina Mandelc Impolje 17,40 SM

Stelja Milan Gornje Gadne 18,10 VZ

RENSKI RIZLING
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Hribar David Belinje 17,90 ZM

RUMENI PLAVEC
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Preskar Marjan Stankovo 17,53 ZM

CHARDONNAY
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Medvedec Ida - Stanko Mrzlavski Gaj 17,77 ZM

SAUVIGNON
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Tomše Martinovi 2 Sleme, Stankovo 18,13 VZ

Tomše Martinovi 1 Sleme, Stankovo 18,10 VZ

Francetič Vlado Mladine 18,10 VZ

Družina Mandelc Impolje 18,23 VZ

RUMENI MUŠKAT suho
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Sintič Boštjan Piroški vrh 17,90 ZM

Družina Tomše Stankovo 17,77 ZM

RUMENI MUŠKAT polsuhi
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Baškovič Benjamin Osredki 18,13 VZ

Ajster Gramc Andrej Piroški vrh 18,10 VZ

RUMENI MUŠKAT polsladki
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Baškovč Tadej Bambreg 18,30 VZ

Tomše Martinovi 1 Sleme, Stankovo 18,23 VZ

Družina Tomše Stankovo 18,17 VZ

Tomše Martinovi 2 Sleme, Stankovo 18,10 VZ

TRAMINEC polsladki
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Preskar Marjan Stankovo 18,47 VZ

LAŠKI RIZLING pozna trgatev
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Prah družina Vitovec 18,03 SM

Pozna trgatev SAUVIGNON sladki
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Tomše Martinovi Sleme, Stankovo 18,70 ZM

Jagodni izbor SAUVIGNON sladki
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Družina Mandelc Impolje 19,13 VZ

Suhi jagodni izbor SAUVIGNON sladki
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Družina Mandelc Impolje 19,57 VZ

BELA PENINA polsuha
Vinogradnik(ca) Vinska gorica Ocena Dipl.

Hribar David Belinje 17,80 SM

Unetič Darko Belinje 18,13 ZM
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45. teden cvička je za nami
V Trebnjem se je v petek, 26. maja, pričela največja prireditev na Dolenjskem 
- 45. Teden cvička. Poleg Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in Občine 
Trebnje so med glavnimi organizatorji te tridnevne prireditve tudi tri 
vinogradniška društva, Trebnje, Lisec in Čatež.
 
Veličastna množica 1500 vinogradnic in vinogradnikov, včlanjenih v 32 vinogradniških društev na Dolenjskem in v Posavju, 
je bila osrednji člen povorke, ki je skupaj z godbeniki, konjeniki, mažoretami, dosedanjimi kralji cvička, cvičkovimi princesami, 
ambasadorji cvička in drugimi udeleženci ter gosti prišla na prizorišče. Pozdravili so jih navdušeni domačini, obiskovalci prireditve 
ter gostje, med katerimi so bili tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Tanja Strniša, vinska kraljica Slovenije 
Maja Žibert, župani ter podžupani dolenjskih in posavskih občin, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše 
in drugi predstavniki vodstva ZDVD, trebanjski župan in predsednik organizacijskega odbora Alojzij Kastelic, predsednik Turistične 
zveze Slovenije Peter Misja, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cveto Zupančič in predstavniki sponzorjev.
 
Zbrana množica je zaploskala in čestitala novemu kralju cvička, Gregorju Štembergerju, priznanemu dolenjskemu vinogradniku in vinarju 
iz Šentjerneja. Predstavljen je bil novi ambasador cvička - dr. Peter Kapš. »Cviček zdravi dušo in telo!« je zapisal v eni od svojih knjig.
 
Po petkovem nepozabnem žuru z ansamblom Saša Avsenika se je 45. Teden cvička nadaljeval v soboto z vinogradniškim pohodom 
po vinski gorici Gradišče in s tekmovanjem vinogradniških društev v kuhanju golaža.
 
Dolenjska je v večernih urah dobila novo, že 19. cvičkovo princeso – to je postala Dragica Ribič iz DV Mirna Peč, ki je 
zamenjala Anjo Mrhar, ki je svojo vlogo v svojem enoletnem mandatu odlično opravila. Dragica Ribič - nova cvičkova princesa, 
je 24-letna diplomirana novinarka, prihaja iz Ornuške vasi v občini Mokronog-Trebelno. Je aktivna članica Društva vinogradnikov 
Mirna Peč. »Cviček je dolenjski biser. Ko se bomo znali zavedati, kako zdravilen in blagodejen je, in ko se bodo tudi manjši 
vinogradniki zavedali, da je cviček veliko vino, ga bodo tudi drugi v svetu prepoznali kot veliko vino,« je med drugim povedala 
o tem dolenjskem posebnežu, ki ga bo prihodnjih dvanajst mesecev zastopala in promovirala kot nova članica cvičkovega dvora. 
Razgreto občinstvo je nato zabaval Dejan Vunjak. Žur, kjer ni manjkalo dolenjskega posebneža – cvička, se je nadaljeval do poznih ur.
 
V nedeljo je na 45. Tednu cvička ob 14. uri potekala Skupščina ZDVD, na kateri so po izteku rednega mandata izvolili novega 
predsednika zveze (to je postal Miran Jurak) ter druge organe zveze. Na glavnem prizorišču je sledila slavnostna podelitev najvišjih 
odličij ocenjenih vin in zabava z ansamblom Veseli Dolenjci.
 
V nedeljo popoldan so se obiskovalcem pridružili še gostje, ki jih je iz Ljubljane pripeljal »Cvičkov vlak«. Zbrano množico so 
zabavale glasbene skupine vinogradniških društev, zatem pa Veseli Dolenjci. Potekala je redna letna Skupščina ZDVD, ki se jo 
je udeležilo 86 delegatk in delegatov iz vseh 32 vinogradniških društev, včlanjenih v zvezo društev. Sledila je uradna razglasitev 
rezultatov ocenjevanja vin in podelitev najvišjih odličij.

Vsebina povzeta iz spletne strani ZDVD

Foto: Milan Simončič
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CVIČEK PTP
Vinogradnik(ca) Gorca Letnik. Ocena

ZLATA MEDALJA
Tomše-Martinovi Globočice 8 16,17

PISNO PRIZNANJE
Preskar Marjan Boršt 28 15,80
Ajster Franc Račja vas 6A 15,70
Družina Prah Velike Malence 16 15,57

DEŽELNO RDEČKASTO VINO
Unetič Darko Bušeča vas 37B 15,73

MODRA FRANKINJA
VELIKA ZLATA MEDALJA

Preskar Marjan                   Boršt 28 18,10
ZLATA MEDALJA

Tomše-Martinovi  Globočice 8 2015 17,67
Preskar Marjan Boršt 28 2015 17,67
Tomše-Martinovi Globočice 8 17,67
Unetič Darko                       Bušeča vas 37B 17,57

SREBRNA MEDALJA
Ajster Franc  Račja vas 6A 17,30

ŽAMETNA ČRNINA
PISNO PRIZNANJE

Tomše-Martinovi Globočice 8 15,87

BELA ZVRST
PISNO PRIZNANJE

Tomše-Martinovi Globočice 8 16,80

DOLENJSKO BELO
VELIKA ZLATA MEDALJA

Unetič Darko Bušeča vas 37B 16,87
ZLATA MEDALJA

Plevanič Aleksander Gorenje Skopice 27 16,70

RUMENI MUŠKAT
VELIKA ZLATA MEDALJA

Unetič Darko Bušeča vas 37B 18,20
Baškovč Tadej Žejno 12 18,10

ZLATA MEDALJA
Tomše-Martinovi Globočice 8 17,73

SAUVIGNON
ZLATA MEDALJA

Tomše-Martinovi Globočice 8 17,77

TRAMINEC
VELIKA ZLATA MEDALJA

Preskar Marjan Boršt 28 18,17

SUHI JAGODNI IZBOR
VELIKA ZLATA MEDALJA ŠAMPION PRIREDITVE

Družina Mandelc Radna 11 SAUVIGNON 2009 20,00

POZNA TRGATEV
ZLATA MEDALJA

Tomše-Martinovi Globočice 8 SAUVIGNON 2015 18,77Re
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Tehnološka navodila za gnojenje vinogradov (ipg) 
Element DUŠIK (N): 
Gnojenje vinogradov se naj bi izvedlo le na osnovi talnih analiz. Priporočamo, da analizo tal naredimo najmanj na vsak 4-6 let. V 
vinogradih je zelo potrebno zagotoviti povraten vnos organskih snovi v vinograd (listje, rožje, pecljevina, trop, droži), kar znatno 
zmanjša potrebe po gnojenju in dognojevanju vinske trte.
 
Ob pojavu daljšega sušnega obdobja in ob izraženih znakih pomanjkanja posameznih hranil, lahko uporabimo tudi foliarna gnojila, 
ki naj predvsem služijo, kot dopolnilno-korekcijski ukrepvinogradnika pri prehrani vinske trte. Trta je rastlina, ki odvzame manj 
hranil v primerjavi z drugimi rastlinami. Prav zato moramo upoštevati založenost tal in stopnjo mineralizacije dušika. Za hranilo 
dušik je značilna hitra mobilnost. Zaradi te lahke mobilnosti ga lahko samo s humusom bogata tla omejeno vežejo. Tudi zato 
gnojenje z dušikom zahteva specifično ravnanje. 

Maksimalen vnos čistega dušika v kg/ha mora biti v skladu z bujnosto trt in želeno količino pridelka. Pri enkratnem dognojevanju, 
ga je dovoljeno dodati do 50 kg/ha čistega hranila N-(cca200 kg/ha KAN-a). Gnojenje z njim je dovoljeno od časa brstenja do 
konca junija. Pri gnojenju z dušikom je primerneje vnašanje manjših količin od maksimalno dovoljenih, vendar v več obrokih. Tudi 
pri ozelenitvi-zatravljanju je dovoljeno dodati 20-30 kg N/ha, kot dodatno dovoljeno količino. Pred sajenjem vinograda je gnojenje 
z dušikom nepotrebno in je odsvetovano, sicer pa prepovedano. 

V rodnih vinogradih je pomembna ocena bujnosti rasti trsov in, če je velika, se omejimo vsaj pri dodajanju mineralnega dušika. 
Sicer za orientacijo dodajamo spodnjo preglednico 1: 

Preglednica 1: Priporočila za gnojenje z dušikom glede na bujnost rasti trt (kg N/ha)-vir Tehnološka navodila IPG za 2010-MKGP 
BUJNOST TRT      RODNOST VINOGRADA                                                                       
    Nizka pod 5t, sorte z malimi grozdi Srednja 5t-10t-sorte z velikimi grozdi              
MOČNA      0-40      60 
SREDNJA      50      70 
SLABA       70      80                                               

Elementa FOSFOR in KALIJ : 
Oba elementa sta zelo slabo mobilna v tleh predvsem to še zlasti velja za fosfor. Zato je zelo pomembno, da pri napravi nasada 
meliorativno gnojenje izvedemo strokovno pravilno in čimbolj natančno. Obogatiti je potrebno celotno rigolno plast s fosforjem 
in kalijem. Podatke z analize tal potrebujemo, da si ustvarimo čimbolj realno sliko, koliko naša tla sploh vsebujejo posameznega 
elementa fosforja in kalija. Vsakršno kasnejše popravljanje pomanjkljivo opravljenega založnega gnojenja, je praviloma manj 
uspešno in bistveno težje izvedljivo. V preglednici 2 so navedeni odmerki P2O5 in K2O, ki jih je potrebno dodati za založno 
gnojenje, glede na to, v katero stopnjo založenosti spadajo naša tla. Tal, ki jih po založenosti uvrstimo v D in E stopnji založenosti, 
ni potrebno dodatno gnojiti na zalogo. 
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Preglednica 2: Priporočena količina hranil v kg/ha za založno gnojenje glede na založenost tal-vir Tehnološka navodila IPG za 
2010-MKGP
STOPNJA ZALOŽENOSTI P2O5       K2O glede na tip tal                                                         
       lahka   srednje težka  težka                                         
A-zelo nizka   600   600   700   800
B-nizka    300   300   400   500
C-zadostna   150   150   200   250                
 
Za razliko z dušikom, gnojenje z fosforjem in kalijem ni časovno vezano. Ponavadi ju dodajamo v jeseni. Pri trajni ozelenitvi gnojila 
raztrosimo po celotni površini. Vnos hranil v nižje plasti lahko opravijo tudi rastline za zeleno gnojenje. Ob zadostni založenosti zal 
(C stopnja), v mladih vinogradih ni potrebno gnojiti, ker je odvzem hranil manjši. Če je določenega hranila po analizi tal veliko (D) 
stopnja, ali zelo velika (E) stopnja, moramo za nekaj let ali do naslednje analize tal opustiti gnojenje s tem hranilom. Šele ko se 
zniža nivo posameznega hranila pod stopnjo založenosti (C), je potrebno le-tega tudi dodati in to le v količinah, ki jih odvzamemo 
s pridelkom (grozdje), če ostaja listje in les v vinogradu. 

Preglednica 3: Gnojenje s kalijem in fosforjem pri stopnji založenosti C-dobro, pri pridelku 5t-10t/ha pri odprtih in ozelenjenih tleh 
Hranilo / pridelek   Odprta tla   Trajna ozelenitev                                               
FOSFOR P2O5    30    35
KALIJ K2O    70    80                                                                            

Med zorenjem trta potrebuje več kalija, ki je pomemben za kakovost grozdja in dozorelost lesa. V sušnem obdobju se priporoča 
foliarno dognojevanje s kalijem, ker kalij zmanjša potrebo po vodi. Pomanjkanje kalija vpliva na slabšo dozorevanje lesa in s tem 
slabšo odpornost trte za prenašanje nizkih zimskih temperatur. Gnojenje s fosforjem in kalijem ni potrebno vsako leto. 
Vir: Tehnološka navodila IPG za 2017-MKGP 

Jernej Martinčič
univ.dipl.ing.kmet.

3. Dan tehnike pri Žarnovih v Nemški vasi
Pod pokroviteljstvom Občine Krško se je v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Biotehniške fakultete in 
Kmetijskega inštituta Slovenije na kmetiji Žaren v Nemški vasi minulo soboto zvrstil Dan tehnike, s prikazom vinogradniške tehnike, 
namenjene učinkovitemu in okolju prijaznemu varstvu vinogradov.

Hkrati so na stojnicah razstavljavci predstavili zadnje trende v vinogradništvu in njihov proizvodno prodajni program, v vinogradu 
Žarnovih, ki so bili že tretjič gostitelji navedene prireditve, pa je potekal tudi voden prikaz uporabe vinogradniške tehnike, pri 
čemer je bil dan poudarek obdelavi tal v vinogradniških vrstah, kakovostnemu nanosu fitofarmacevtskih sredstev in predstavitvi 
izkušenj in ukrepov varstva pred škodljivci in boleznimi pri ekološki pridelavi grozdja. O pomenu tovrstne prireditve za pridelovalce 
in trendih v Evropi in doma so ob uradni otvoritvi dogodka zbranim spregovorili Jernej Žaren, nosilec pridelovalnega podjetja Žarn 
dan tehnike in varstvo vinogradov_zarn_nemska vas (36)S harmonikarskim nastopom sta dogodek popestrila tudi sinova gostitelja 
Jerneja Žarna, Matej in Jernej Žarnvinarstvo in sadjarstvo, Jože Simončič, direktor KGZ Novo mesto, predsednik KGZS Cvetko 
Zupančič, Magda Krošelj z oddelka za gospodarske dejavnosti na Občini Krško, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu 
mag. Tanja Strniša in evropski poslanec Franc Bogovič. Simončič je med drugim poudaril, da bo potrebno dati večji poudarek 
obnovi vinogradov, saj jih je od skupno okoli 4.000 ha vinogradniških površin na območju Dolenjske in Posavja na letni ravni 
obnovljenih le po 40 ha, Zupančič je spregovoril o napredku kmetijske tehnike v zadnjih 40 letih, ki omogoča veliko pridelave 
hrane, ki pa ne dosega takšne vrednosti, ki ji priprada, mag. Strniša je predstavila ukrepe na resornem ministrstvu spričo letošnje 
pozebe in neurij, Franc Bogovič pa o ekološkem kmetovanju, mladih prevzemnikih kmetij in da je mogoče z novimi tehnikami in 
več znanja dvigniti proizvodnjo tako hrane kot ohraniti trajnostno kmetovanje. Vir: Posavski obzornik
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Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter
Ob starih vinskih trtah se veselimo

Vinogradniki in kletarji iz Šempetra smo se tudi lani razveselili dobre vinogradniške 
bere na starih občinskih vinski trtah. Slavnostno trgatev smo priredili 1. septembra, 
za razliko od preteklih let smo jo opravili po starih običajih v družbi domačinov. 

Trgatev občinskih vinskih trt, četudi so le štiri, a se njihova starost po prepričanju domačinov vzpenja že krepko čez dve stoletji, 
predstavlja v pestrem mozaiku društvenih aktivnosti enega izmed vrhuncev, gotovo pa gre v najveselejši jesenski društveni dogodek. 
Slovesnejši značaj smo mu, kot se spodobi za starostnice na pročelju občinske stavbe, ki so preživele že marsikatero vremensko 
ujmo, pridali z obujanjem običaja trgatve po starem. Z lesnimi škafi, vedricami, kadmi, prešo, sodi… in dobro voljo ob delu. 

Moški del druščine se je na povabilo predsednika društva Blaža Černelča s klobuki na glavah, v rdečih predpasnikih ter z lesenimi 
vedricami v rokah podal do trt in pričel z delom. Da so bila grla pripravljena za prepevanje vinogradniške pesmi je poskrbel nosač 
pijače, vmes je po pridelek prihajal brentač Tomaž Zorenč, ki se je na leskovo palico sproti označeval število odnesenih brent. Prikaz 
kletarjenja smo pripravili pod kozolcem, za to priložnost opravljenim kot prava mala vinska klet. Mojca Denžič in Branka Teržan sta, 
potem ko jima je gospodar splaknil noge, bosi stopili v leseno kad s pridelkom ter potlačili grozdje, Dušan Planinc, Darko Ulčnik 
in še nekaj drugih vinogradnikov pa so poskrbeli, da je mošt stekel iz stiskalnice. Ves čas so se veselili ob pesmi družine Dobrina 
ter vokalne skupine La Vita. Likof smo proslavili z jedačo in pijačo: kot nekoč v vinograd sta malico v jerbasu in košarah prinesli 
Hermina Gracar in Mimica Babič iz Društva kmetic Ajda, aktiva Bistrice ob Sotli. 

Vinogradniki našega društva za nego starih občinskih vinskih trt skrbimo že vse od tedaj, ko je v nekdanji Gabronovi gostilni svoje 
prostore uredila občinska uprava. Ponosni smo, da so nam zaupali tako pomembno nalogo, kot je nega starih trt, ki simbolizirajo 
našo vinogradniško krajino, običajno pa se k njim za spominsko fotografiranje postavijo tudi visoki protokolarni obiski naše občine. 
Lani smo se v upravnem odboru uspeli dogovoriti, da skrb za trte predamo mlajšim generacijam. Našemu podpredsedniku in 
dolgoletnemu skrbniku trt Dušanu Planincu sta se pridružila Urh Hohnjec in Matej Kajba. Prvo opravilo, rezatev in vezatev, so 
19. marca ob Jožefovem sejmu opravili godovniki Jožeti, sledilo je šest škropljenj ter ostala sezonska opravila. Z bero smo bili 
zadovoljni, saj je grozdje s štirih trt laškega rizlinga, žametne črnine in sivega pinota dalo okrog 50 litrov mošta, sladkorna stopnja 
pa je znašala 75 Oe. Nadaljnja kletarska opravila je v svoji kleti opravil predsednik društva Blaženko Černelč. Vino sorte rose vsako 
leto namenimo za občinska protokolarna darila, kot vsak skrben gospodar pa njegovo kakovost preverimo tudi na Šempetrskem 
prazniku vina, kjer vselej požanjemo katero izmed priznanj. 
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Cvičkorel – že mednarodna kolonija
Vinogradniško društvo Cerklje ob Krki je pred osmimi leti pričelo s slikarsko kolonijo  DOGA TEMPORE EX – CVIČKOREL v 
Gadovi peči. Začetek je bil za slikarje zelo izzivalen, saj nihče od udeležencev ni imel izkušenj slikanja z vinom. Toda kljub temu 
so nastala čudovita dela, zato smo se takoj odločili, da bo potrebno kolonijo nadaljevati. Kolonije so bile organizirane po različnih 
vinskih goricah v našem društvu. Zelo dober odziv je vil tudi pri Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske, zato smo se odločilo, da bi 
kolonije organizirali z našim sodelovanjem tudi v drugih društvih po Dolenjski. Zadnja kolonija je bila organizirana na Veliki Dolini, 
ki je prešla že v meddržavno sodelovanje, saj so se je udeležili tudi slikarji iz sosednje Hrvaške. Zahvaljujemo se Vinogradniškemu 
društvu  Dolina-Jesenice za organizacijo, posebna zahvala pa gre vsem ustvarjalcem -slikarjem, ki so se kolonije udeležili.

Otvoritev razstave slik 8. slikarske kolonije je potekala 19.1.2018 v avli UE Brežice. Udeležba na otvoritvi je bila zelo velika. V 
kulturnem programu so sodelovali: Pevski zbor VIVA, moški zbor Slavček iz Velike Doline in glasbena skupina Trta. Pozdravni 
govor je imel župan Ivan Molan, ki je razstavo tudi odprl in podelil priznanja slikarjem, ki so na koloniji ustvarjali. Po končani 
otvoritvi so vinogradniška društva občine Brežice: Bizeljsko, Pišece, Sromlje Gadova peč, Dolina -Jesenice in Cerklje ob Krki, 
pripravila degustacijo mladih vin in pogostitev.

Slikarska kolonija DOGA TEMPORE EX – CVIČKOREL  je zelo uspešna zgodba, ki jo mora VTKD Cerklje ob Krki nadaljevati!

Roman Baškovč
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Pokušina mladih vin 2017

Foto: Tadej Baškovč

6. Prešernov pohod pri sosedih

Prostih dni in praznikov se ponavadi vsi veselimo. Mi, vinogradniki, pa vemo, da 8. februar ni samo navaden dela prost dan, 
temveč se takrat družimo na že tradicionalnem Prešernovem pohodu.

Letos smo se združili s prijatelji vinogradniki iz VD Velika Dolina-Jesenice in se odzvali njihovemu povabilu.
V prijetno zasneženem jutru smo se zbrali pri gostiteljih pred njihovim kulturnim domom. Po vseh formalnostih smo se prešerne 
volje odpravili novim dogodivščinam naproti. Kolona s približno 60-imi pohodniki se je vila proti Cirniku do prve postojanke in 
okrepčila. Nadaljevali smo proti Koritnem, Mali Dolini in nazaj proti Jesenicam. Pot je bila prijetna, saj nas je spremljala harmonika, 
dobra volja in prijazni ter radodarni domačini, ki so poskrbeli za naše brbončice in želodčke. Na cilju smo celoten dan zaokrožili z 
odličnim golažem, ki sta ga pripravila naša člana Branko in Darko. Razšli smo se v poznih večernih urah z obljubo in dogovorom, 
da se naslednje leto vsi spet dobimo na Prešernovem pohodu, ki pa ga bo tokrat organiziralo naše društvo. 

Melita Oštrbenk
Foto: Franci Ajster
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SL - inženiring d.o.o.
ZIDARSTVO IN FASADERSTVO - Tomše Mihael, s.p.

ARtisk Dobova, Aleksander Rožman, s.p.
AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA,ANDREJAŠ MERI s.p.

Turistična kmetija PRI MARTINOVIH
KOVINSKA GALANTERIJA - Alojz Lekše, s.p.

KARSIA Dutovlje d.o.o.
INO BREŽICE d.o.o.

VUGRAD - Vukič Dejan, s.p.
Kmetijska trgovina Cerjak

Očesna optika - Rimc Terezija, s. p.
LOTEKS d.o.o.

Raiffeisen d.o.o.
Marija in Milan Lapuh

Vrata Deržič – Rudolf Deržič  s.p., SLIKOPLESKARSTVO - Tomše Martin, s.p., TPV prikolice d.o.o., MONTAŽNO MIZARSTVO - 

Kvartuh Drago, s.p., DOMAČA PEKA PIŠKOTOV IN TORT - Lopatič Brigita, s.p., SUHOMONTAŽA - Boštjan Drenik, s.p., BIOCIN, 

AGROMEHANIKA, d.d., Vrtni center EUROGARDEN, Optika “Keber” - Keber Damjan, s.p., Vinogradništvo Boyd – Popijač, 

AT d.o.o. – izdelava in montaža lesenih izdelkov, Vinogradništvo PEKEL – Anton Ajster, Splošna gradbena dela – Ivica Daskijevič s.p.,

Vinska klet Krško, MARKET DUŠAK d.o.o., Vinogradništvo Hribar

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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foto: Tadej Baškovč
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