LEPO POZDRAVLJENI
Spoštovane vinogradnice, vinogradniki ter vsi ljubitelji in častilci vina!
Vinogradniška opravila so zaključena, pridelek vinske trte je pospravljen,
v vinskih kleteh pa dobiva mlado vino vinske značilnosti letnika 2007.
Kaže, da bo letnik 2007 med nadpovprečnimi po kvaliteti v zadnjih nekaj
letih. Ponovno pa se potrjuje pravilo, da je kakovost vina odvisna najprej
od skrbnega dela v vinogradu in klimatskih razmer letnika, v nadaljevanju
pa od umnega kletarjenja v vinski kleti ali »gorci«, kot radi rečemo.
Sedaj je tudi čas, da se ozremo na opravljeno delo društva vinogradnikov
občine Rogaška Slatina »ROGAŠKA«. S prispevki v tej brošuri želimo
zabeležiti vse dogodke in aktivnosti društva vinogradnikov v letu 2007.
Začelo se je z občnim zborom vinogradnikov občine Rogaška Slatina za
katerega bi lahko rekel, da je bil prelomni. Člani takratnega UO društva so
na svoji 34. seji, dne 2. februarja 2007 predlagali potrebo po reorganizaciji
vodstva društva in aktivnosti v društvu, ter sprejeli mag. Bojana Pirša za
VD predsednika, ki je do tedaj opravljal naloge podpredsednika društva.
Na tej seji so sprejeli odstop predsednika društva g. Bruna Šverka ter ga razrešili funkcije predsednika
društva. Pred leti sem izjavil, da si ne želim da pride do razpada društva in da se bom, če bo potrebno, zopet
aktivno vključil v vodenje in delo društva vinogradnikov Rogaška. Začelo se je nagovarjanje, da prevzamem
vodenje društva. Sprejel sem ta izziv pod pogojem, da ostanejo vsi člani UO še naprej v odboru društva, s tem,
da ga povečamo še z naslednjimi novimi člani: g. Jankovičem, g. Kregarjem, g. Klasincem in g. Poharcem.
Stekle so priprave za občni zbor društva, ki je bil sklican za 25. februar 2007. Na tem občnem zboru je bila
potrjena predlagana sprememba Statuta društva, da se število članov UO iz 13 članov, poveča na 17 članov.
Sprejet je bil program dela, oziroma plan aktivnosti društva za leto 2007. V letu 2007 je bil UO društva
vinogradnikov postavljen pred nove izzive. Cilj le teh je bil ponovna pritegnitev članstva k sodelovanju pri
prepoznavnosti in promociji vinogradnikov v naši občini. Da bi lahko realizirali s planom zastavljene aktivnosti,
smo le te zastavili kot posamezne projekte. Tako je nastalo 12 projektov, za katere smo določili vodje. To so
projekti, s katerimi si želimo povrniti zaupanje v članstvo društva. Izvajanje le teh med letom, pa bi naj postalo
zanimivo in privlačno za vse, ki si želijo nenehnega napredovanja v pridelavi kakovostnih in vrhunskih vin
iz svojega vinograda. Druženja članov ob različnih prilikah med letom so prijetna in koristna, predvsem v
izmenjavi različnih pogledov na problematiko vinogradništva v občini Rogaška Slatina in v Sloveniji. Naj ne
bo odveč, da vam te projekte tudi predstavim:


- Projekt Calska gorca,
- Projekt ocenjevanja vin,
- Projekt izobraževanje,
- Projekt pohodi,
- Projekt stiki z javnostjo,
- Projekt delo z mladimi,
- Projekt članstvo društva in prapor društva,
- Projekt izleti društva,
- Projekt brošura društva,
- Projekt promocija vin,
- Projekt za javne prireditve in manifestacije in
- Projekt izvedba občnega zbora.
Poleg navedenih projektov, sem si prizadeval za poglobljeno sodelovanje z društvi in ostalimi subjekti, ki
aktivno delujejo tako v naši občini, kakor tudi v Sloveniji, da bi z združenimi močmi predstavljali turistične
zanimivosti, naravne danosti vinogradništva in izročila prednikov iz naših krajev v občini Rogaška Slatina.
Pri tem pa moram na prvem mestu poudariti zgledno sodelovanje s folklorno skupino »Minerali« in društvom
kmečkih žena »Gaja«, ter ljudskim ustvarjalcem Nanijem Poljancem.
Naj ob navedenih projektih v nadaljevanju brošure predstavim še vodje teh projektov in predstavim naše
sodelovanje pri različnih zelo odmevnih prireditvah in manifestacijah. Nekatere od teh so se dogajale pri nas,
večina pa izven Rogaške Slatine. Zelo odmeven je bil kolesarski maraton kolesarskega društva Mestinje, s
startom z evropske ploščadi v Rogaški, kjer smo slatinski vinarji imeli svojo stojnico z vini. S ciljem v Bruslju
in zaključkom v »Slovenski hiši«, smo naše maratonce, skupaj s folkloristi iz Mestinja, pričakali s slatinsko
penino Afrodita-vina Mijošek. Predstavili smo se na »Mednarodnem sejmu obrti« v Celju. V organizaciji Zveze
društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije »VINIS« nam je bila na voljo stojnica za predstavitev vin naših
vinarjev. Predstavili smo se tudi na gostinsko turističnem zboru v Podčetrtku. Organizatorju miklavževanja
v Rogaški, smo kot donatorji prispevali društveno vino. Začela so se razmišljanja in prve aktivnosti na
celostni podobi društva. Čas, ki prihaja, postavlja naše vinogradnike pred nove izzive. Trg vina je vedno
zahtevnejši, konkurenca čedalje hujša, Evropa je naša realnost in nanjo moramo biti dobro pripravljeni. Začeli
smo s pripravami predloga za izdelavo zloženke in izdelavo internetne strani vseh zainteresiranih vinarjev,
vinogradnikov, turističnih kmetij, vinotočev in vinskih cest v občini Rogaška Slatina. Zavedati se moramo, da
so naša vina že pred tristo leti bila poznana gospodi iz Evrope. Kot gostje Rogaške so spoznali naša vina iz
strmih leg, kjer z malo obremenitvijo trte dobimo čudovita vrhunska vina s sadno mineralno cvetico in sortno
značilnostjo. Realizacija vseh navedenih aktivnosti je bila povezana tudi z določenimi stroški. Za pokrivanje
le teh ne zadošča članarina, zato si ni mogoče zamišljati delovanja društva brez naših sponzorjev.


Tako nam je s finančnimi sredstvi pomagala Občina, sponzorji pa v materialni ali finančni obliki. Za donacije
se zahvaljujem Občini Rogaška Slatina, Steklarski novi, Drogi-Kolinski, Rogaškim vrelcem, Kozmetiki
Afrodita, Štajerskemu valu, Steklarni Luminos, Restavraciji Sonce in dr. Presečki Antunu iz Krapine. Iskreno
se zahvaljujem vsem, v imenu društva in tudi v svojem lastnem imenu. Hvala. Posebna zahvala gre tudi vsem
članom UO, vsem donatorjem vina za društveno vino in za buteljčna vina na različnih promocijah, družini
Ogrizek pa za grozdje na prireditvi Trgatev nekoč in danes.
Ponosen in vesel sem, da se nam je povečalo članstvo društva. Še posebej se zahvaljujemo, da smo pri
ocenjevanju vin podvojili število vzorcev vina in da smo imeli društveni izlet po želji članstva. Zelo sem
ponosen na uspešno izpeljano prireditev »TRGATEV NEKOČ IN DANES«. V projektu izobraževanje smo
organizirali tečaj kletarjenja, s katerem smo pridobili kar precej mladih kletarjev in lahko rečemo, da je delno
opravljen tudi projekt z mladimi.
Ob pregledu planiranih aktivnosti se zna zgoditi, da nismo realizirali vseh planiranih nalog v obsegu, kot bi si
ga naši zvesti člani in članice društva vinogradnikov želeli. Dopuščam možnost za kritično presojo našega dela,
to pa sprejemam kot izziv za nadaljnje delo UO društva, ki mu bo zaupan mandat novega štiriletnega vodenja.
Prepričan sem, da ne bo zmanjkalo pobud, s katerimi bi postalo društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina
»ROGAŠKA« v bodoče še bolj prepoznavno navzven in da se bomo znali pravočasno povezati za skupen
nastop na velikem evropskem prostoru.
Vsem najlepša hvala za zaupanje in pomoč pri vodenju društva s pozdravom Združenja slovenskega reda
vitezov vina: »V ČAST VINU IN DOMOVINI«.
Predsednik društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina
Ivan Mijošek



PROJEKT BROŠURA DRUŠTVA za leto 2007
UO društva vinogradnikov Rogaška je na 40. seji sprejel sklep, da se v celoti potrdi predlagane teme, ki vsebinsko
zajemajo vse aktivnosti letnega programa društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina »ROGAŠKA«.
Vsebina brošure bo sledeča:
1. Uvodnik – Predsednik UO društva predstavi vizijo društva za tekoče leto in strategijo izvajanja le te.
2. Predstavitev aktivnosti iz letnega programa društva in sicer:















Občni zbor društva (Tajnica društva ga. Vida Mlinar),
Projekt Calska gorca (Podpredsednik društva mag. Bojan Pirš, g. Franci Jankovič),
Poročilo ocenjevanja vin – vsebinsko in finančno (Vodja projekta g. Drago Kregar),
Izobraževanje- povzetek programa in realizacija le tega (Vodja projekta g. Anton Klasinc),
Izlet društva vinogradnikov (Vodja projekta g. Ivo Mijošek),
Pohodi vinogradnikov (Vodja projekta g. Ivo Mijošek, g. Jani Hrepevnik),
Delo z mladimi vinogradniki (Vodja projekta g. Boris Fuhrer),
Gospodarjenje z društvenim vinom (Vodja projekta g. Jani Hrepevnik),
Animacija članstva društva in nadaljevanje projekta »Društveni prapor« (vodja projekta g. Bogomir
Poharc),
Organiziranje javnih prireditev in manifestcij (Vodja projekta mag. Bojan Pirš, g. Jani Hrepevnik),
Aktivnosti promocije vin članov društva vinogradnikov Rogaška (Vodja projekta g. Drago Kregar),
Pregled finančnega poslovanja društva (g. Jože Plemenitaš),
V spomin Brunu Šverku - bil je eden od ustanovnih članov društva, član UO, predsednik UO (g. Franci
Jankovič, g. Boris Fuhrer),
Reklamni oglasi sponzorjev.


Posamezni članki vsebinsko povzemajo realizacijo aktivnosti iz letnega programa, in bodo nastajali po
realizaciji posameznih aktivnosti. Članke bo zbiral vodja projekta g. Anton Klasinc in jih pripravil za dokončno
obdelavo uredniškemu odboru. V uredniški odbor so imenovani: za odgovornega urednika g. Drago Rovišnjak
in člana ga. Vida Mlinar in g. Beno Urbič.
Rogaška Slatina, dne 3. julija 2007
Vodja projekta: Anton Klasinc



Občni zbor društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina “ROGAŠKA”

Kidričeva ul. 27, 3250 Rogaška Slatina
ZAPISNIK
IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA,
ki je bil v petek, 30. 03. 2007, ob 19. uri, v »Restavraciji Sonce«, Rogaška Slatina.
Prisotnih je bilo 57 članov. Ugotovi se, da je občni zbor sklepčen in lahko pravno veljavno sprejema sklepe.
DNEVNI RED :
1. OTVORITEV OBČNEGA ZBORA
2. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA, ZAPISNIKARJA IN
DVEH OVERITELJEV ZAPISNIKA
3. IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
4. RAZREŠITEV DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA DRUŠTVA BRUNA ŠVERKA
IN IZVOLITEV NOVEGA PREDSEDNIKA DRUŠTVA IVANA MIJOŠKA
5. SELITEV SEDEŽA DRUŠTVA VINOGRADNIKOV OBČINE
ROGAŠKA SLATINA »ROGAŠKA« NA NASLOV CELJSKA CESTA ŠT. 9, 3250
ROGAŠKA SLATINA IN POOBLASTILO PREDSEDNIKU DRUŠTVA IVANU
MIJOŠKU
6. RAZNO
Ad/1 OTVORITEV OBČNEGA ZBORA
Vida Mlinar je prisotne pozdravila in prebrala dnevni red.
Ad/2 IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA, ZAPISNIKARJA IN DVEH OVERITELJEV
ZAPISNIKA
Soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo izrednega občnega zbora: predsednik mag. Bojan Pirš, člana
Drago Kregar in Drago Rovišnjak, za zapisnikarja Vida Mlinar, za overitelja zapisnika pa Edo Koražija in
Anton Klasinc.


Ad/3 IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Soglasno je bila izvoljena verifikacijska komisija in sicer predsednik Janez Hrepevnik in za člana Jože
Plemenitaš in Zvonko Plevčak .
Ad/4 RAZREŠITEV DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA DRUŠTVA BRUNA ŠVERKA IN IZVOLITEV
NOVEGA PREDSEDNIKA DRUŠTVA IVANA MIJOŠKA
Delovni predsednik je podal obrazložitev o razrešitvi dosedanjega predsednika društva in podal predlog za
izvolitev novega predsednika društva Ivana Mijoška.

Na osnovi podanih obrazložitev so navzoči na izrednem občnem zboru soglasno sprejeli
sklep
razreši se dosedanji predsednik društva, Društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina »Rogaška«: Bruno
Šverko, izvoli se novi predsednik Društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina »Rogaška«: Ivan Mijošek.
Ad/5 SELITEV SEDEŽA DRUŠTVA VINOGRADNIKOV OBČINE ROGAŠKA SLATINA »ROGAŠKA«
NA NASLOV CELJSKA CESTA ŠT. 9, 3250 ROGAŠKA SLATINA, KI GA ZASTOPA PREDSEDNIK
DRUŠTVA IN ZANJ PODPISUJE LISTINE.
Tajnica društva je vse navzoče seznanila z dejstvom, da sedež društva na naslovu Kidričeva 27, Rogaška
Slatina, zaradi spremembe lastništva na objektu ne more več obstajati, zato se predlaga preselitev na naslov:
Celjska cesta 9, 3250 Rogaška Slatina.

Na osnovi podane obrazložitve so navzoči na izrednem občnem zboru soglasno sprejeli


sklep:
Spremeni se drugi člen »Pravil društva«, kjer je naveden sedež društva in se glasi :
Društvo se imenuje DRUŠTVO VINOGRADNIKOV OBČINE ROGAŠKA SLATINA »ROGAŠKA«
(v nadaljnjem besedilu: društvo) s sedežem v Rogaški Slatini, Celjska cesta št. 9, 3250 Rogaška Slatina.
Skrajšano ime društva je: »Društvo vinogradnikov Rogaška«.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ga predstavlja in zastopa predsednik društva Ivan Mijošek, ter
zanj podpisuje listine.
Ad/5. RAZNO
Razprave pod točko razno ni bilo.

Zapisnik pisala:
Vida Mlinar

Delovni predsednik:
mag. Bojan Pirš

Overitelja zapisnika:
1. Edo Koražija
2. Anton Klasinc



Člani UO društva vinogradnikov Rogaška
Sedijo od leve: mag. Bojan Pirš podpredsednik, Ivan Mijošek predsednik, Drago Kregar podpredsednik,
Zvonko Plevčak, stojijo Bogomir Poharc, Boris Fuhrer, Anton Klasinc, Drago Rovišnjak,Vida Mlinar, Beno
Urbič, Franci Ogrizek, Jože Plemenitaš, Franci Pobežin, Vojko Čebular, Jani Hrepevnik.
Na sliki manjkata še člana UO Franc Mlakar in Franci Jankovič.



Seznam članov društva vinogradnikov Rogaška
ANDERLIČ LUKA
KIDRIČEVA 54
3250 ROGAŠKA
SLATINA
BABIČ MARJAN
TRUBARJEVA 13
3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

ANDRENŠEK MARIJA
ZADRŽE 9
3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

3250 ROGAŠKA
SLATINA

BAŠTEVC JANEZ
KRISTAN VRH 89
3241 PODPLAT

BEC ROMAN
ZAGORCI 70
2256 JURŠINCI

BEG IVAN

BEK ANDREJ
VEL.RODNE 14
3250 ROGAŠKA
SLATINA

BELOŠEVIČ ŽARKO
RESTAVRACIJA
SONCE
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PARTIZANSKA C. 16

3250 ROGAŠKA
SLATINA

BERK VINCENC
CESTA NA BOČ
3250 ROGAŠKA
SLATINA
BRAČUN MITJA
AŠKERČEVA UL. 7
3250 ROGAŠKA
SLATINA

BOBEK HERMINA
BOBEK STANE
KRPANOVA 2
3250 ROGAŠKA
SLATINA
BRADIČ MIROSLAV
ZELENA UL. 3
2310 SLOV. BISTRICA

BRGLEZ STANKO
ZG. NEGONJE 25
3250 ROGAŠKA
SLATINA

BUKOVEC MARJANA
BUKOVEC MARJAN
LOPATA 34

BUT VLADO
ZG. GABERNIK 26
3241 PODPLAT

CVETKO FRANC
ZG. GABERNIK 12
3241 PODPLAT

3000 C E L J E

10

ANTOLINC ZVONKO

ZAGAJ POD BOČEM 21

BORŠIČ DRAGO
LASTINE 6
3250 ROGAŠKA
SLATINA
BRENCE DRAGICA
BRENCE JOŽE
VELIKE RODNE 34
3250 ROGAŠKA
SLATINA
BUT VINKO
ZG. KOSTRIVNICA 12
3241 PODPLAT
CVETKO FRANC
TUNCOVEC 10b
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ČAKŠ MARINA
ČAKŠ JANKO
SONČNA UL. 3
3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

ČEBULAR ANTON
ČEBULAR TATJANA
SP. SEČOVO 27a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ČERNIGOJ DAVID
SP. KOSTRIVNICA 5
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ČOH MILENA
ČOH JANEZ
PRNEK 7b
3250 ROGAŠKA
SLATINA

DRENŠKI BORIS
RUSNICA 64
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

DROFENIK
ŠTEFANIJA
DROFENIK FRIC
STEKLARSKA 11
3250 ROGAŠKA
SLATINA

DRUŽINA
HREPEVNIK
GRADIŠKI DOL 4
3250 ROGAŠKA
SLATINA

DRUŽINA KREGAR
STRITARJEVA 13
3250 ROGAŠKA
SLATINA

DRUŽINA MIJOŠEK
ZG.NEGONJE 4b
3250 ROGAŠKA
SLATINA

DRUŽINA MLINAR
UL. KOZJ.ODREDA 13
3250 ROGAŠKA
SLATINA

DRUŽINA PIRŠ
SONČNA ULICA 4
3250 ROGAŠKA
SLATINA

DRUŽINA OGRIZEK
ZG. GABERNIK 9
3241 PODPLAT

DRUŽINA VOLARIČ
OB PROGI 3
3250 ROGAŠKA
SLATINA

FERLEŽ MILAN
ZG. SEČOVO 19
3250 ROGAŠKA
SLATINA

FIRAR FRANCI
PRISTAVICA 7
3250 ROGAŠKA
SLATINA

11

ČEBULAR VOJKO

CEROVEC POD BOČ. 1

3250 ROGAŠKA
SLATINA

DEBELJAK JOSIP
LUPINJAK 85
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

DROVENIK ANTON
DREVENIK 38
3241 PODPLAT

FUHRER MARJANA
FUHRER BORIS
GUBČEVA 8
3250 ROGAŠKA
SLATINA

FURLINGER
LEOPOLD
ŠLANDROVA 14a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

GABERŠEK VINKO
SP. SEČOVO 26
3250 ROGAŠKA
SLATINA

GAJSTER EGIDIJ
LOČEN DOL 1
3250 ROGAŠKA
SLATINA

GOBEC FRIC
ŠLANDROVA UL. 39a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

GRAHOVAR IVICA
KRALJA TOMISL. 85
49230 KRAPINA
HRVAŠKA

GRAHOVAR STANKO
MALI TABOR 14
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

GRAHOVAR
ZVONKO
MALI TABOR 6/2
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

GROBIN IVAN
KAMNA GORCA 1
3241 PODPLAT

HAJNŠEK FRANCI
VELIKE RODNE 4a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

HERNAUS BOŠTJAN
RESTAVRACIJA
SONCE
3250 ROGAŠKA
SLATINA

HRUP JOŽE
GUBČEVA 17
3250 ROGAŠKA
SLATINA

IMENŠEK ALOJZ
ŠLANDROVA 22
3250 ROGAŠKA
SLATINA

IMENŠEK JOŽE
STRMA CESTA 2a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

JAGER FRANC
NA LIVADI 14
3250 ROGAŠKA
SLATINA

JAKOPINA ALEŠ
ZG. NEGONJE 13a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

JANKOVIČ FRANCI
MALE RODNE 25a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

JAVERŠEK MIŠO
KRISTAN VRH 72
3241 PODPLAT

JAZBINŠEK FRANC
NA PALCAH 8
1000 LJUBLJANA

JESENEK STANKO
MARIJA DOBJE 7
3222 DRAMLJE

JURAS BORIS
TRBINSKA 10
1000 LJUBLJANA

12

JUS MILAN
JUS MILAN ml.
CEROVEC 3
3250 ROGAŠKA
SLATINA

JURŠIČ MARJAN
IRJE 30b
3250 ROGAŠKA
SLATINA

JUTRIŠA MARJAN
CESTE 80
3252 ROGATEC

KAMENŠEK VLADO
PRISTAVICA 1
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KIRIČ SLAVKO
SOTELSKA 36
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KOCIJAN BOŽO
OPEKARNIŠKA 12c
3000 CELJE

KOLAR MIHAEL
KOZJE 19
3260 KOZJE

KOLAR ŠTEFAN
SV. FLORIJAN 138
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KOPŠE BRIGITA
KOPŠE RAFAEL
TUNCOVEC 10b
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KORAŽIJA ANTON
TRLIČNO-DOBOVEC
3252 ROGATEC

KORAŽIJA ALBIN
CESTE 11
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KORAŽIJA EDO
CESTA NA BOČ 21
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KOREZ IVAN
ŽIBERNIK 17
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KOŠTRUN ANTON
CVETLIČNI HRIB 11
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KRAJNC AVGUST
TRG POHORSK.BAT. 7
1412 KISOVEC

KRIŽANEC FRANC
SP. SEČOVO 49
3250 ROGAŠKA
SLATINA
13

KLASINC VIKTORIJA

KLASINC ANTON
VRŠNA VAS 38b
3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

KRIŽAN JOŽE
UL. XIV. DIV. 30
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KUNSTEK
KATARINA
KUNSTEK JANEZ
NA LIVADI 11
3250 ROGAŠKA
SLATINA

KUŽNER ROBERT
CEROVEC POD
BOČEM
3250 ROGAŠKA
SLATINA

LAH BLAŽ
UL. KOZJ. ODRED. 11
3250 ROGAŠKA
SLATINA

LIPOVŠEK LUDVIK
KRTINCE 11b
3241 PODPLAT

LORBER JOŽE
UL. MESIJEV 6
3252 ROGATEC

MAJCENIČ AMALIJA
MALI TABOR 21
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

MALIŠ JOSIP
SOTELSKA 16
3250 ROGAŠKA
SLATINA

MARKAČ IVO
UL.XIV. DIVIZIJE
3250 ROGAŠKA
SLATINA

MAŠERA FRANČIŠKA
SOTELSKA 20
3250 ROGAŠKA
SLATINA

MIJOŠEK MIRELA
RESTAVRACIJA
SONCE
3250 ROGAŠKA
SLATINA

MIJOŠEK MLADEN
ZG. NEGONJE 8
3250 ROGAŠKA
SLATINA

MIKLAUŽIČ ALOJZ
VINSKA POT 7
3252 ROGATEC

MLAKAR FRANC
LINHARTOVA UL.
3250 ROGAŠKA
SLATINA

NARAT GREGOR
BRESTOVEC 4a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

NOVAK SLAVO
SP. SEČOVO 17a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

NOVAK ŠTEFKA
NOVAK STANE
VRŠNA VAS 41
3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

OČKO IVAN
VRBIŠNICA 11
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

OGRINC DANIJEL
KVEDROVA 3
3250 ROGAŠKA
SLATINA
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OGRINC VILI
GRADIŠKI DOL 7
3250 ROGAŠKA
SLATINA

OGRIZEK FRANC
ZG. GABERNIK 9
3241 PODPLAT

OGRIZEK FRANCI
STRITERJEVA 19
3250 ROGAŠKA
SLATINA

OTOROPEC MARIJA
OTOREPEC JANEZ
AŠKERCEVA 5 3250
ROGAŠKA SLATINA

PAŽON ANTON
CESTA NA BOČ 7
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PEČNIK RAJKO
SEDLARJEVO 21
3255 BUČE

PERKOVIČ EDO
VID IVANUŠEVA 20
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PILDEK IVAN
PRIŠLIN 4/1
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

PINTER IZTOK
GOSPOSKA 11
3000 CELJE

PLEMENITAŠ JOŽE
NA LIVADI 2
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PLEMENITAŠ JOŽE ml.
KIDRIČEVA 87
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PLEVČAK ZVONKO
IRJE 36a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PLOŠTAJNER JURIJ
ČRNOLICA 34
3230 ŠENTJUR

POBEŽIN DANI
ZG. SEČOVO 13
3250 ROGAŠKA
SLATINA

POBEŽIN FRANCI
GUBČEVA UL. 8
3250 ROGAŠKA
SLATINA

POBEŽIN JOŽE
ZG. SEČOVO 13
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PODHRAŠKI JOSIP
UL. XIV. DIVIZIJE 56
3250 ROGAŠKA
SLATINA

POHARC BOGOMIR
POHARC ŠTEFKA
KRPANOVA 4
3250 ROGAŠKA
SLATINA
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POLAJŽER FRANC
LASTINE 6
3250 ROGAŠKA
SLATINA

POLAJŽER JANEZ
BREZJE PRI POD.11A
3241 PODPLAT

POLAJŽER MIRAN
ROGATEC 95
3252 ROGATEC

POLŠAK ADOLF
VELIKE RODNE 2b
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PRAH GORAZD
KIDRIČEVA UL. 65
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PRAH JANEZ
KIDRIČEVA UL. 65
3250 ROGAŠKA
SLATINA

PUHEK MIRKO
TEKAČEVO 26
3250 ROGAŠKA
SLATINA

RAK JOŽICA
LUŠEČKA VAS 46
2319 POLJČANE

RATEJ VLADIMIR
BRESTOVEC 35a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

REBOV ZDRAVKO
SP. GABERNIK 17
3241 PODPLAT

ROVIŠNJAK DRAGO
SP. CESTA 1
3250 ROGAŠKA
SLATINA

SEKIRNIK BRANKO
KAMENCE 5
3250 ROGAŠKA
SLATINA

SEKIRNIK IVAN
BRESTOVŠKA C. 20
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ŠERBAK JANEZ
RAJNKOVEC 6
3250 ROGAŠKA
SLATINA

SOVIČ
MAKSIMILJAN
SV. FLORJAN 32
3250 ROGAŠKA
SLATINA

STOJNŠEK BRANKA
STOJNŠEK MIRAN
IRJE 31
3250 ROGAŠKA
SLATINA

STOJNŠEK FRANC
ČAČA VAS
3250 ROGAŠKA
SLATINA

STRAŠEK
SEBASTIJAN
UL. XIV. DIV. 30
3250 ROGAŠKA
SLATINA
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STRAŠEK ANDREJ
SP. CESTA 8
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ŠKRABL ALOJZ
SV. FLORIJAN
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ŠKRABL PAVL
SV. FLORJAN 3
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ŠKRABLIN ANTUN
GRLETINEC 12
49231 HUM NA
SUTLI HRVAŠKA

ŠPILJAK DRAGUTIN
HUM NA SUTLI 64
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

ŠTRUKLEC
STANISLAV
POREDJE 50/1
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

ŠVERKO HERMINA
VRHOVNICA n.h.
3250 ROGAŠKA
SLATINA

URBIČ BENO
STRMA CESTA 2a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

TRONTELJ EMIL
CELJSKA 33
3250 ROGAŠKA
SLATINA

VEČERIČ MIRO
ŽIBERNIK 10
3250 ROGAŠKA
SLATINA

VERBOVŠEK MILAN
CELJSKA C. 4
3250 ROGAŠKA
SLATINA

VUK IVAN
GRLETINEC 33
49231 HUM NA SUTLI
HRVAŠKA

ZATLER FRANC
ŽELEZNIKOVA 22
2000 MARIBOR

ZOBEC JANEZ
NIMNO 22
3253 PRISTAVA

ŽGAJNER SILVO
KIDRIČEVA 77
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ŽGAJNER SREČKO
SP. SEČOVO 14
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ŽGAJNER STANKO
SP. SEČOVO 85
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ŽGAJNER STANKO
SP. SEČOVO 22b
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ŽIVIČNJAK SLAVKO
IRJE 6a
3250 ROGAŠKA
SLATINA

ŽLIČAR ANICA
JAZBINŠEK
GUBNO 2O
3261 LESIČNO
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Projekt Calska gorca
Projekt Calska gorca
Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, ko ste me potrdili za predsednika društva sem rekel: »Ne bom veliko govoril in obljubljal, ampak bom probal več narediti«. Sprejel sem darilo našega člana društva zraven pa
je bila fotografija naše Calske gorce od g. Draga Boršiča z besedami: »Upam da bo ob tvojem vodenju društva
naša gorca spremenila videz«.
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S podpredsednikom društva mag. Bojanom Piršem sva dala izdelati idejne projekte, pri katerih sva se tudi
aktivno vključila, sodeloval pa je tudi g.Tomaž Strehovec, vodja oddelka za okolje in prostor v občini Rogaška
Slatina.
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Ugotovil sem, da parcela z leve strani objekta Calske gorce ni v naši lasti in prav tam smo nameravali prizidati
verando. Zato sem stopil v kontakt z lastniki omenjene parcele in jih zaprosil v imenu društva za poravnavo
meje tako, da oni odstopijo nam zemljišče ob objektu, mi pa njim zemljišče na zgornjem delu parcele.

Bratje Osek so se z mojim predlogom strinjali, zato sem se jim zahvalil v imenu društva. Dogovoril sem se
z geodetom g. Ratejem za odmero in poravnavo parcelne meje in sedaj čakamo na odločbo geodetske uprave
Šmarje.
22
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Organiziral sem predavanje Zelena dela v vinogradu ob Calski gorci. Okolico okrog gorce sta očistila in
pokosila travo naš podpredsednik društva g. Bojan Pirš in član upravnega odbora g. Vojko Čebular. Najemnik
našega zemljišča g. Janez Polajžer je pokosil vinograd s svojimi delavci. Takrat smo si pogledali tudi vinograd
g. Antona Čebularja, ki je bil vzorno urejen. Tam nas je družina Čebular pogostila z narezki in vinom. Pri
odhodu smo si zaželeli, da bi se še večkrat dobili na tej lokaciji in da bi v čim krajšem času uredili našo gorco.
Opravil sem tudi razgovor z g. Janezom Polajžerjem, ki mi je povedal, da želi vinograd še naprej obdelovati
in da že ima nabavljene stebre in armaturo, ki jo bo letos postavil.
Želim si, spoštovane vinogradnice in vinogradniki, da našo gorco čim prej obnovimo, da bomo nanjo ponosni,
kot smo ponosni na naše društvo. Seznanjam vas tudi, da smo se z Občino skupaj prijavili na razpis Ministrstva
za kulturo s konservatorskim programom za dodelitev nepovratnih sredstev. Na razpisu nismo uspeli, zato
bom občnemu zboru društva vinogradnikov Rogaška predlagal naj sprejme sklep o vodenju postopka za
derazglasitev kulturnega spomenika Calske gorce saj sem mišljenja, da bi potem lažje prišli do gradbenega
dovoljenja za adaptacijo gorce in novogradnjo prizidka z verando.
Predsednik društva:
Ivan Mijošek
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Dileme ostajajo
Nekateri dogodki se v življenju kar naprej ponavljajo zaradi svoje narave
ali pa zato, ker sami tako hočemo. Seveda imam v mislih še posebej vino,
dogajanje okrog njega pa vinograd in vse kar je v zvezi s tem. Priznati moram,
da sta se vinograd in vino umestila globoko v moje bivanje in postala središče
mojega dogajanja zadnjih nekaj več kot deset let.
Po dveh mandatih vodenja Društva vinogradnikov »Rogaška« sem
pričakoval, da bo delo in življenje društva teklo brez posebnosti naprej,
čeprav sem vedel, da je iskanje prave poti in vsebine dela pogoj za to. V stilu
mojega vodenja društva je bilo precej individualizma, še zlasti v drugem
mandatu. Članom upravnega odbora se je zdelo, da postajajo naloge, ki jih
danes imenujemo moderno projekti, vse zahtevnejše in vedno bolj rizične.
Zahtevne so bile tako v finančnem smislu pa tudi sicer, ker vzorcev odnosno
receptov za dogajanja in izbiro poti ni bilo. Uspeh pa se meri vedno po tem,
koliko so predlagane vsebine sprejete s strani članstva in širše skupnosti, v
kateri društvo deluje. To, da je bilo delo z menoj v upravnem odboru zelo
zahtevno, sem sprejel na znanje šele potem, ko sta »moja« mandata minila.
No, pa smo pri stalnicah, ki se ponavljajo.
Pred novim vodstvom so ostale stare dileme. Kako naprej? Kam želimo priti kot društvo in kot posamezniki
v vinogradniški branži kmetijstva. Ostal je tudi odnos predsednik društva in upravni odbor, ki se v iskanju
poti in vsebine nujno dopolnjujeta. Ostal je tudi klasičen vzorec delovanja, ki je obsegal večno »zelene« teme
predavanj, kot so zelena dela v vinogradu, rez trte, obnova vinogradov, kletarjenje in teme povezane z nego
vina, izlet članov v smislu izobraževanja in druženja, letno ocenjevanje vin, podelitev diplom, stekleničenje…
in tako naprej.
Po prenehanju moje predsedniške funkcije nisem sodeloval v delu upravnega odbora in sem utrip v društvu
zaznaval v glavnem v neformalnih razgovorih tu in tam s člani društva in s člani upravnega odbora. Vedel sem,
da pritoževanje, da ni več tako, kot je bilo v času mojega vodenja, nikomur ne pomaga; vedel sem pa tudi, da
bo novo vodstvo rabilo svoj čas, da si poišče svoj stil delovanja pod novo »taktirko«. Vodenje društva je zelo
zahtevna naloga, če ima vodja dobre in zdrave ambicije, ki jih sodelavci razumejo in podpirajo, čeprav so zelo
zahtevne. Vzdušje podpore in konsenza za program mora biti tudi med članstvom. Izhajajoč iz mojih izkušenj
nekih večjih diskusij na občnih zborih, ko smo skupaj z upravnim odborom predlagali letne programe dela,
ni bilo. Ocena o delu pa se je merila po odzivnosti članstva. Menim, da ni preveč samovšečno, če trdim, da je
bilo največ odvisno od predsednika in njegove iniciativnosti in pomoči članov upravnega odbora pri izvajanju
programa in je tako tudi ostalo.
27

Po odstopu Brunota je mandat vodenja prevzel Ivan Mijošek, vse zgoraj navedene dileme pa so ostale.
Menim, da je bila zelo dobra Ivanova odločitev, da je povabil v upravni odbor več »starih« članov upravnega
odbora, ki so na tak ali drugačen način prenehali z delom v upravnem odboru in tiste nove, katerim je lahko
zaupal, da bodo dobro in zagnano delali. Tudi sam sem postal član nove sestave upravnega odbora in moja
ocena je, da dela v redu, in da je Ivan dobro zastavil koncept in stil delovanja.
Menim, da mi je s tem pisanjem dana možnost, da se obrnem tudi na vas, dragi člani društva. Stalnica, ki
društvo »drži pokonci«, je tudi lojalnost članstva in za vašo pripadnost si zaslužite zelo visoko, če ne najvišjo
oceno. Odnos predsednik društva in upravni odbor na eni strani in članstvo na drugi strani, je seveda odvisen
od vsebine, ki jo člani društva sprejemajo ali pa zavračajo. Menim, da bi se vsi člani morali bolj tvorno vključiti
v delo upravnega odbora in stil vodenja predsednika društva takrat, ko se sprejema vsebina dela ali letni načrt
dela. Najbolj razumljivo pa je dejstvo, da boste od vsebine sprejeli tisto, kar rabite pri svojem profesionalnem
delu ali pa ljubiteljskim vinogradništvom.
Vaša podpora pa je ključna tam, kjer Rogaška Slatina pričakuje od nas vseh vsebinske akcije, ki bodo
zaznavne v našem kraju in pri obiskovalcih odnosno turističnih potrošnikih. Zelo odmeven in obiskan je bil
dogodek na Evropski ploščadi pod nazivom »Trgatev nekoč in danes«. Imamo pa tudi nasprotja. Žal nisem
sodeloval pri analizi zakaj »Martinovanje« ni bilo obiskano in zaznavno. Društvo in vodstvo čaka zahtevna
naloga, da bo našlo pravo vsebino tega dogodka, ki je pogoj za obiskanost. In ne pozabimo, kraj rabi takšno
prireditev, ki neguje tradicijo pridelave vina.
Pri večjih vinogradnikih, pa tudi sicer, se vse suče okrog prodaje vina. Kraj in potrošniki našega vina v
Rogaški Slatini nas še niso sprejeli za »svoje«. Imeti nas bi morali kot primerjalno prednost in ponos Rogaške,
ne pa da stalno poslušamo, da so vina od drugod cenejša in doživljamo zavračanje gostincev in hotelirjev
v Rogaški Slatini. Sam se s tem dejstvom, ki me zelo moti, ne morem sprijazniti. Ali bo res potrebno, da
čas odplavi to generacijo, ki nas ne razume in sprejema? Seveda mora novo vodstvo narediti tudi politiko
vinogradniškega društva prijazno za kraj in sredino, kjer delujemo. Sponzoriranja raznih prireditev, kjer koli
v kraju so že, ni nikoli dovolj. To dogajanje je že bližje vinogradnikom in se sprejema kot nujno za promocijo
posameznikov in društva v celoti. Zelo zelo pa so važne prireditve, ki jih v kraju od nas pričakujejo.
Zdi se mi, da je to zgodba brez konca. Vem, da sem se nekaj o vinu naučil po vseh teh letih. Dogaja pa se mi,
da sem znova in znova na začetku poti. Ta teden sem srečal po dolgih letih prijatelja vinogradnika in velikega
poznavalca vinogradništva, znanega po vsem svetu, Joška Gravnerja iz Oslavije. Srečala sva se v Steklarni,
ker so me tja povabili moji bivši sodelavci in mi dali možnost, da sem z nostalgijo pogledal mojo staro
»ljubico steklarno« in obudil nekaj spominov na najina srečanja z Joškom, ki mi je dal ogromno znanja in me
veliko naučil, predvsem spoštovanja zemlje in prvinskega odnosa do trte. Razpravljala sva o osebni rasti in
spoznanjih, ki jih doživlja brez konca gospod Gravner. Nespodobno bi bilo, če bi se želel primerjati z njim, ker
ga imam za vzornika, ki mu je vredno vsaj delno slediti, pa vendar. Omenil mi je, da je našel pot za vrhunsko
dozorevanje vina. Sam grozdje macerira v amforah, ki so vkopane v zemljo, dve leti na tropu, nato pa jih
pretoči v hrastove sode, kjer jih zori še dve leti. Stekleniči jih po štirih letih brez enologije in filtriranja.
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»Veš, da se mi je zgodilo to, da imam ves letnik 2003 prodan, prihodnji mesec pa ga bomo šele pričeli
stekleničiti«. Po tej izjavi sem se zdel sebi zelo majhen in mlad vinogradnik, ki stekleniči vino po letu
dozorevanja v sodih seveda po postopkih, ki smo se jih naučili od stroke. Hotel sem povedati to, da se mi je
zdelo, da sem ponovno na začetku.
Ja, resnica, ki jo doživljamo je na momente lahko za nas tudi boleča. Res pa je tudi, da smo mladi po stažu,
saj smo svojo pot pričeli pred dobrimi dvanajstimi leti in samo čas in nenehno dokazovanje nas bo pripeljalo
tja, kamor želimo priti. Zelo pomembno je, da imamo ambicije in voljo ter veliko energije. Pa nimamo samo to,
imamo tudi veliko dobrih rezultatov, imamo zelo dobro in vrhunsko kakovost, ki jo bodo prej ali slej sprejeli
tudi naši gostinci in sokrajani. Zdi se mi, da je zelo pomembno to, da neizmerno ljubimo vinogradniško
dejavnost, da se veselimo našim uspehom. Z našo dejavnostjo dvigamo pivsko in vinsko kulturo in zavedno
širimo strokovna spoznanja o vinu. Naj ostane tako.
Svoje razmišljanje bi sklenil s pričujočo brošuro. Tokrat nas je veliko sodelovalo pri njenem nastajanju in
prav je tako. Nekoč sem bil za to delo sam. Veliko se je spremenilo na bolje. Sicer pa ostane v veljavi tista, da
zapisane stvari o našem delu ostanejo zanamcem, sicer pa bi utonile v pozabo. Če pa je oblika brošure prava
in sprejemljiva, pa sodite sami. Želim si, da bi bila dobro sprejeta.
Franci Jankovič, februar 2008.
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12. OCENJEVANJE VIN 2006 V ROGAŠKI SLATINI POD VODSTVOM
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV OBČINE ROGAŠKA SLATINA IN
STROKOVNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VIN JE PRINESLO 2
ŠAMPIONA IN 12 PRVAKOV
Na 12. javnem ocenjevanju vin Društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina, ki je potekalo v restavraciji
Sonce, dne 27.3.2007, so člani dveh komisij A in B s po 7 člani, ocenili 202 vzorca različnih vin. V vsaki
komisiji sta bila dva predstavnika društva z opravljenim tečajem senzorike in pa po en predstavnik društva z
mednarodno licenco. 40 vzorcev vin je prispelo tudi iz sosednje Hrvaške, s čimer smo v vodstvu društva še
posebej zadovoljni.
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ČLANI OCENJEVALNE KOMISIJE
Mag. Anton Vodovnik – strokovni vodja
Jožica Jesenek
Cvetka Sakelšek
Lea Gregorič
Tadeja Vodovnik-Plevnik
Darja Bolha
Roman Štabuc
Igor Horvat
Jože Debeljak
Ivan Mijošek
Drago Kregar
Jože Plemenitaš
Edo Koražija
Drago Rovišnjak
Ocene vin so opravičile napovedi, da je letnik 2006 nadpovprečen, saj je bila povprečna dosežena ocena
18,07. Res pa je, da je termin ocenjevanja vin za določene vinogradnike malo prehiter, saj so vina v tem času
še v razvoju in bi jim ocenjevanje čez kakšen mesec ali dva najverjetneje prineslo višjo oceno.
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Prvaki sort in zvrsti, suhih vin, šampiona redne trgatve in šampiona posebne kakovosti. Prvaki so:
Vrsta vinaREDNA TRGATEV

Pridelovalec

Bela zvrst
Beli pinot
Chardonnay
Laški rizling
Modri pinot
Renski rizling
Sauvignon

VTK Ogrizek
Družina Kunstek
Družina Imenšek-Urbič
Bojan Pirš
Klet Kregar
Jani Vreže
Robert Pažon
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Sivi pinot

Zvonko Plevčak

Traminec

Roman Bec

Rumeni muškat

Ivo Mijošek

Prvak med suhimi vini redne trgatve je bil rumeni muškat, pridelovalcev Viktorije in Antona Klasinc.
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ŠAMPION REDNIH TRGATEV je postal rumeni muškat, pridelovalca Ivana Mijoška.
ŠAMPION POSEBNIH KAKOVOSTI je postal traminec SJI, letnik 2003, pridelovalca VTK Ogrizek.
Če povzamemo celotno ocenjevanje, je bilo to uspešno izvedeno, kakovost vin pa na visoki ravni. Ocenjevanje
rdečih vin pa je pokazalo, da na tem področju primanjkuje znanja in da pridelava kvalitetnega rdečega vina na
našem področju ostaja velik izziv za prihodnost.
12. ocenjevanje vin je bilo slovesno zaključeno v restavraciji Sonce, s podelitvijo diplom in vinogradniškim
plesom. Ob tej priliki smo dolžni zahvalo gostitelju ocenjevanja restavraciji »SONCE«.
Ob zaključku se želim za odlično opravljeno delo zahvaliti vsem članom vinogradniškega društva, ki so
sodelovali pri organizaciji in izvedbi ocenjevanja vin in nenazadnje vsem vinogradnikom, kateri so svoja vina
dali v oceno. Le na ta način smo lahko uspešno izvedli ocenjevanje in dobili kvalitetno, realno in merodajno
oceno vinskega letnika 2006. Lepa hvala tudi vsem sponzorjem.
Vodja ocenjevanja
Drago Kregar
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OCENJEVANJE ROGAŠKA - 27.03.2007

2

44

MIJOŠEK IVAN

okoliš
ZG.
GABERNIK
NEGONJE

3
4
5

30
38
13

KRIŽANEC FRANC
DROVENIK ANTON
DRUŽINA GAJSTER

SEČOVO
DREVENIK
LOČENDOL

BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST

6

24

DRUŽINA KUSTEK

TRŽIŠČE

BELA ZVRST

1

ŠT.VZ. priimek in ime
42 VTK OGRIZEK

vrsta
BELA ZVRST
BELA ZVRST

35

AFRODITINO
VINO

slad.

OCENA

8,5

18,20

8,5

18,18

7,5
8,0
6,0

18,16
18,16
18,14

7,0

18,12

7

29

8

19

BUKOVEC MARJANA
MARJAN
MALIŠ JOSIP

9

31

10

ŠKOFIJA

BELA ZVRST

7,5

18,12

PRIGORJE

BELA ZVRST

6,7

18,10

STOJNŠEK MIRAN

IRJE

BELA ZVRST

7,5

18,08

43

MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

BELA ZVRST

8,5

18,08

11

15

PUHEK MIRKO

TEKAČEVO

BELA ZVRST

6,0

18,06

12

39

DRUŽINA HREPEVNIK

ZG. NEGONJE BELA ZVRST

8,0

18,06

13

28

LIPOVŠEK LUDVIK

KRTINCI

BELA ZVRST

7,2

18,04

14

33

SEKIRNIK IVAN

PLAT

BELA ZVRST

7,6

18,04

15

40

ŠVERKO BRUNO HERMINA VRHOVNICA

BELA ZVRST

8,2

18,04

16

21

BOBEK HERMINA

PODTURN

BELA ZVRST

6,8

18,02

17

35

DRUŽINA HREPEVNIK

ZG. NEGONJE BELA ZVRST

7,8

18,02

18

25

JUS MILAN

CEROVEC

BELA ZVRST

7,0

18,00

19

22

ZATLER FRANC

VRŠNA VAS

BELA ZVRST

6,8

17,88

20

36

REBOV ZDRAVKO

SP. GABERNIK BELA ZVRST

8,0

17,88

21

20

PLEMENITAŠ JOŽE

CEROVEC

6,8

17,84

22

6

DRUŽINA PEČNIK

SEDLARJEVO BELA ZVRST

5,4

17,80

23

9

ZATLER SILVO

VRŠNA VAS

BELA ZVRST

5,8

17,80

24

41

OGRIZEK MARTIN

ZG. GABERNIK BELA ZVRST

8,3

17,78

25

12

DRUŽINA PEČNIK

SEDLARJEVO BELA ZVRST

6,0

17,74

26

23

CEROVEC

BELA ZVRST

6,8

17,74

27

26

ROGAŠKA

BELA ZVRST

7,0

17,68

28

10

ČEBULAR ANTON
VINOGRADNIŠKO
DRUŠTVO
MLINAR VIDA

IRJE

BELA ZVRST

5,9

17,62

29

27

DRUŽINA OGRINC

ZG. NEGONJE BELA ZVRST

7,0

17,58

30

16

CERAR BOŽO PAVLE

DREVENIK

BELA ZVRST

6,2

17,54

31

17

DRUŽINA VOLARIĆ

SV. AREH

BELA ZVRST

6,3

17,54

32

32

CVETKO FRANC

ZG. GABERNIK BELA ZVRST

7,5

17,54

33

7

MLINAR BOŠTJAN

IRJE

BELA ZVRST

5,6

17,46

34

14

DRUŽINA STRAŠEK

IRJE

BELA ZVRST

6,0

17,42

35

3

PRESEČKI

KRAPINA

BELA ZVRST

1

5,0

17,34

36

34

REBOV ZDRAVKO

SP. GABERNIK BELA ZVRST

2

7,8

17,30

37

8

POSLONČEC ROBERT

KRAPINA

BELA ZVRST

5,8

17,28

38

2

ANTOLINC ZVONKO

DOBOVEC

BELA ZVRST

5,0

17,26

2

1

1

BELA ZVRST

36

2003

DRUŠTVENO
VINO

39
40
41
42

4
5
1
37

PRESEČKI
BELOŠEVIČ ŽARKO
NOVAK STANE ŠTEFKA
JAKOPIN ALEŠ

KRAPINA
ĐURMANEC
VRŠNA VAS
ZG. NEGONJE

BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST

43

18

DRUŽINA POBEŽIN

ZG. SEČOVO

1
2
3
4
5

5
6
4
2
3

DRUŽINA KUSTEK
ŠTRUKLEC STANISLAV
STOJNŠEK FRANC
BORŠIČ DRAGO
FIRAR FRANC

6

1

DEBELJAK JOSIP

1
2

11
14

3

8

4
5

9
12

DRUŽINA IMENŠEK URBIČ IRJE
MIJOŠEK IVAN
NEGONJE
SLADKA
PLEVČAK ZVONKO
GORA
KLET KREGAR
CEROVEC
PRAH JANEZ
BRESTOVEC

6

13

7
8

2

5,0
5,1
4,8
8,0

17,20
17,00
16,96
16,44

BELA ZVRST

6,4

16,38

TRŽIŠČE
POREDJE
ČAČA VAS
LASTINE
VINEC

BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT

7,2
7,4
7,0
6,9
7,0

18,24
18,22
18,20
18,10
18,00

KOSTEL

BELI PINOT

6,1

17,76

CHARDONNAY
CHARDONNAY

8,5
8,5

18,34
18,32

CHARDONNAY

8,0

18,24

CHARDONNAY
CHARDONNAY

8,0
8,5

18,20
18,16

VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK CHARDONNAY

8,5

18,16

16
3

SITAR JURIJ
BEC ROMAN

GABROVEC
JURŠINCI

CHARDONNAY
CHARDONNAY

8,8
6,2

18,16
18,14

9

10

OGRIZEK MARTIN

ZG. GABERNIK CHARDONNAY

8,1

18,14

10
11
12

4
5
2

FIRAR FRANC
PODHRAŠKI JOSIP
JAZBINŠEK FRANC

VINEC
MALI TABOR
VIRŠTANJ

CHARDONNAY
CHARDONNAY
CHARDONNAY

6,2
6,8
6,2

18,12
18,12
18,06

13

15

PIRŠ BOJAN

CEROVEC

CHARDONNAY

8,5

18,06

14

7

DRENŠKI MIROSLAV

PRIGORJE

CHARDONNAY

7,8

17,84

15

1

ČEBULAR VOJKO

SP. SEČOVO

CHARDONNAY

6,0

17,54

1

2

PRAH JANEZ

BRESTOVEC

KERNER

7,2

18,08

2

1

MIKLAVŽIČ ALOJZ

ROGATEC

KERNER

5,4

17,74

1

19

PIRŠ BOJAN

CEROVEC

LAŠKI RIZLING

8,5

18,36

2

8

MIKLAVŽIČ ALOJZ

LAŠKI RIZLING

6,8

18,24

3

14

VREŽE JANI

ROGATEC
SLADKA
GORA

7,9

18,20

4

18

VTK OGRIZEK

8,5

18,20

MARTIN.
TRGATEV

MARTIN.
TRGATEV

LAŠKI RIZLING

ZG. GABERNIK LAŠKI RIZLING

37

2

5

17

ZIDAR FRANC

TINSKO

LAŠKI RIZLING

8,5

18,16

6

12

NAMURŠ FRANC

TINSKO

LAŠKI RIZLING

2

7,1

18,14

7

2

NAMURŠ FRANC

TINSKO

LAŠKI RIZLING

1

5,9

18,12

8

11

RAK JOŽICA

LUŠEČKA VAS LAŠKI RIZLING

7,1

18,08

9

7

PILDEK IVAN

POREDJE

LAŠKI RIZLING

6,2

17,98

10

16

OGRIZEK MARTIN

ZG. GABERNIK LAŠKI RIZLING

8,1

17,98

11

4

12

5

KLASINC VIKTORIJA
ANTON
ŠKRABLIN ANTUN

ŠKOFIJA

LAŠKI RIZLING

6,0

17,94

GRLETINEC

LAŠKI RIZLING

6,0

17,88

13

9

ŠTRUKLEC STANISLAV

POREDJE

LAŠKI RIZLING

6,8

17,88

14

15

RATEJ VLADO

KAMENCE

LAŠKI RIZLING

8,0

17,86

15

6

ANDERLIČ LUKA

CEROVEC

LAŠKI RIZLING

6,0

17,50

16

3

JURAS BORIS

ZG.NEGONJE

LAŠKI RIZLING

6,0

17,44

17

1

GORUPIČ DUŠAN

PLEMENŠČINA LAŠKI RIZLING

5,0

17,42

18

10

VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK LAŠKI RIZLING

6,8

17,34

1

3a

MIKLAUŽIČ MLADEN

OREŠJE

MODRA FRANKINJA

6,2

17,50

2

2

KORAŽIJA EDO MARINKA PEČICA

MODRA FRANKINJA

6,0

16,98

1

1

KLET KREGAR

CEROVEC

MODRI PINOT

6,0

18,16

2

3

KLET KREGAR

CEROVEC

MODRI PINOT

6,4

18,10

3

4

MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

MODRI PINOT

6,4

18,04

4

2

MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

MODRI PINOT

6,4

17,96

5

5

OGRIZEK MARTIN

ZG. GABERNIK MODRI PINOT

8,1

17,82

1

1

BEC ROMAN

MUŠKAT OTONEL

6,5

18,26

2

2

POLŠAK ADOLF

JURŠINCI
VELIKE
RODNE

MUŠKAT OTONEL

7,3

18,10

3

3

OGRIZEK MARTIN

ZG. GABERNIK MUŠKAT OTONEL

8,5

18,10

1

5

BORŠIČ DRAGO

LASTINE

RDEČA ZVRST

6,5

17,24

2

6

DRUŽINA OGRINC

ZG.NEGONJE

RDEČA ZVRST

6,8

17,14

3

4

ČEBULAR VOJKO

RDEČA ZVRST

6,5

17,08

1

7

VREŽE JANI

RENSKI RIZLING

7,4

18,26

2

8

PAŽON ANTON

SP. SEČOVO
SLADKA
GORA
DREVENIK

RENSKI RIZLING

7,5

18,22

3

10

NAMURŠ FRANC

TINSKO

RENSKI RIZLING

7,9

18,22

4

6

REBERNJAK AVGUST

RUSNICA

RENSKI RIZLING

7,2

18,14

38

1

5
6
7
8
9
10
11
12

5
3
2
13
14
4
9
1

ŠTRUKLEC STANISLAV
RATEJ VLADO
PODHRAŠKI JOSIP
MIJOŠEK IVAN
ZIDAR FRANC
PILDEK IVAN
PLEMENITAŠ JOŽE
POSLONČEC ROBERT

POREDJE
KAMENCE
MALI TABOR
NEGONJE
TINSKO
POREDJE
CEROVEC
KRAPINA

RENSKI RIZLING
RENSKI RIZLING
RENSKI RIZLING
RENSKI RIZLING
RENSKI RIZLING
RENSKI RIZLING
RENSKI RIZLING
RENSKI RIZLING

6,7
6,4
6,0
8,5
10,0
6,6
7,5
6,0

18,12
18,08
18,04
18,04
17,92
17,86
17,80
17,72

1

16

MIJOŠEK IVAN

RUMENI MUŠKAT

8,5

18,38

2

15

OGRIZEK MARTIN

RUMENI MUŠKAT

8,4

18,30

3
4
5

17
11
14

RUMENI MUŠKAT
RUMENI MUŠKAT
RUMENI MUŠKAT

10,0
7,8
8,2

18,30
18,28
18,28

6

1

ŠKOFIJA

RUMENI MUŠKAT

6,0

18,22

7
8
9
10
11
12
13

10
5
19
18
13
4
9

ROVIŠNJAK DRAGO
PRAH JANEZ
MLINAR MAKSIMILJAN
KLASINC VIKTORIJA
ANTON
DRUŽINA IMENŠEK URBIČ
ZATLER FRANC
JUS MILAN
ZIDAR FRANC
MIJOŠEK MLADEN
VRBEK BRANKO
ANTOLINC ZVONKO

NEGONJE
ZG.
GABERNIK
ČAČA VAS
BRESTOVEC
IRJE
IRJE
VRŠNA VAS
CEROVEC
TINSKO
ZG. NEGONJE
ŠKOFIJA
DOBOVEC

RUMENI MUŠKAT
RUMENI MUŠKAT
RUMENI MUŠKAT
RUMENI MUŠKAT
RUMENI MUŠKAT
RUMENI MUŠKAT
RUMENI MUŠKAT

7,5
7,0
11,0
10,1
8,0
7,0
7,5

18,20
18,16
18,12
18,08
18,00
17,88
17,88

14

2

DRUŽINA STRAŠEK

RUMENI MUŠKAT

6,5

17,74

15

8

PLEVČAK ZVONKO

7,1

17,68

1
2
3
4
5
6

16
18
17
14
20
5

PAŽON ROBERT
HREPEVNIK UROŠ
DROVENIK ANTON
ŠTRUKLEC STANISLAV
ROVIŠNJAK DRAGO
JUS MILAN

SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON

8,0
8,0
8,0
7,8
10,2
6,5

18,28
18,28
18,22
18,20
18,16
18,14

7

19

OGRIZEK MARTIN

SAUVIGNON

8,2

18,08

8

1

KLET KREGAR

SAUVIGNON

6,0

18,06

9

12

KORAŽIJA ALOJZ

SAUVIGNON

7,2

18,06

10
11

8
4

BEC ROMAN
ŠKRABLIN ANTUN

IRJE
SLADKA
GORA
DREVENIK
ZG. NEGONJE
DREVENIK
POREDJE
ČAČA VAS
CEROVEC
ZG.
GABERNIK
CEROVEC
RATANSKA
VAS
JURŠINCI
GRLETINEC

SAUVIGNON
SAUVIGNON

7,0
6,4

17,98
17,96

RUMENI MUŠKAT

39

2

12

11

DRUŽINA IMENŠEK URBIČ IRJE

SAUVIGNON

7,2

17,96

13

6

VUK IVAN

SAUVIGNON

6,5

17,94

14

15

VTK OGRIZEK

SAUVIGNON

8,0

17,90

15

3

PLEMENITAŠ JOŽE

GRLETINEC
ZG.
GABERNIK
CEROVEC

SAUVIGNON

6,3

17,74

16

13

MIJOŠEK MLADEN

ZG. NEGONJE SAUVIGNON

7,5

17,68

17

2

POSLONČEC ROBERT

SAUVIGNON

6,1

17,66

1

1

PLEVČAK ZVONKO

SIVI PINOT

7,0

18,28

2

3

PAŽON ANTON

KRAPINA
SLADKA
GORA
DREVENIK

SIVI PINOT

8,0

18,26

3

2

KOLAR MIHAEL

VIRŠTANJ

SIVI PINOT

7,0

18,18

4

5

MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

SIVI PINOT

8,5

18,02

1

1

MIKLAVŽIČ ALOJZ

ROGATEC

ŠIPON

5,5

18,00

1

3

BEC ROMAN

JURŠINCI

TRAMINEC

8,0

18,30

2

7

SVENŠEK IVAN

HALOZE

TRAMINEC

9,5

18,18

3

5

MIJOŠEK IVAN

TRAMINEC

8,5

18,14

4

4

OGRIZEK MARTIN

TRAMINEC

8,5

18,12

5

2

JUS MILAN

NEGONJE
ZG.
GABERNIK
CEROVEC

TRAMINEC

8,0

17,96

6

6

JAKOPIN ALEŠ

ZG. NEGONJE TRAMINEC

9,5

17,90

7

1

DRUŽINA PEČNIK

SEDLARJEVO TRAMINEC

6,5

17,76

1

1

ZELENI SILVANEC

5,8

18,28

2

2

ZELENI SILVANEC

7,2

18,08

1

1

BORŠIČ DRAGO
LASTINE
BUKOVEC MARJANA
ŠKOFIJA
MARJAN
KORAŽIJA EDO MARINKA PEČICA

ZWAIGELT

5,8

17,96

1

1

DRUŽINA STRAŠEK

ŽAMETNA ČRNINA

5,0

16,34

1

22

VTK OGRIZEK

2

24

VTK OGRIZEK

3

20

VTK OGRIZEK

4

21

VTK OGRIZEK

5

17

VTK OGRIZEK

6

19

MIJOŠEK IVAN

7

12

VTK OGRIZEK

IRJE
ZG.
GABERNIK
ZG.
GABERNIK
ZG.
GABERNIK
ZG.
GABERNIK
ZG.
GABERNIK
NEGONJE
ZG.
GABERNIK

SJI - TRAMINEC

2003

29,0

19,55

SJI - CHARDONNAY

2003

33,0

19,49

SJI - LAŠKI RIZLING

2005

28,0

19,46

SJI - LAŠKI RIZLING

2003

29,0

19,46

LV - TRAMINEC

2003

28,0

19,43

28,0

19,41

24,0

19,36

SJI - CHARDONNAY
LV - LAŠKI RIZLING

40

2005

8

14

MIJOŠEK IVAN

9

23

VTK OGRIZEK

10

15

11

2

25,0

19,36

2003

30,0

19,36

VTK OGRIZEK

SJI - TRAMINEC
SJI - BELA ZVRST
ZG. GABERNIK
MAJA
ZG. GABERNIK SJI - RENSKI RIZLING

2003

27,0

19,33

11

VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK LV - RENSKI RIZLING

2003

22,0

19,32

12

18

MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

SJI - BELA ZVRST

28,0

19,31

13

13

MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

SJI - TRAMINEC

25,0

19,16

14

16

MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

SJI - SAUVIGNON

27,0

19,09

15

9

NAMURŠ FRANC

TINSKO

JI - LAŠKI RIZLING

14,2

18,97

16

10

VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK I - TRAMINEC

17,0

18,82

17

5

DRUŽINA PEČNIK

SEDLARJEVO JI - RUMENI MUŠKAT

12,2

18,74

18

8

VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK I - RUMENI MUŠKAT

14,0

18,65

19

7

VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK PT - TRAMINEC

13,5

18,57

20

3

VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK PT - LAŠKI RIZLING

11,2

18,52

21

2

DRUŽINA IMENŠEK URBIČ IRJE

10,5

18,51

22

4

VTK OGRIZEK

11,8

18,51

23

6

VTK OGRIZEK

13,0

18,50

24

1

MLAKER FRANC

I - CHARDONNAY
PT - RUMENI
ZG. GABERNIK
MUŠKAT
PT - MUŠKAT
ZG. GABERNIK
OTONEL
VRH
PT - SIVI PINOT

8,5

18,32

MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

1

NEGONJE

PENINA

PEGAZ

18,22

18,07

ŠTEVILO VZORCEV

OCENJENIH

VRSTA

44

43

BELA ZVRST

POVPREČNA
OCENA
17,71

6

6

BELI PINOT

18,09

16

15

CHARDONNAY

18,11

41

2
19
5
5
3
7
14
19
20
5
1
7
2
1
1

2
18
2
5
3
3
12
15
17
4
1
7
2
1
1

24

24

1
202

1
182

KERNER
LAŠKI RIZLING
MODRA FRANKINJA
MODRI PINOT
MUŠKAT OTONEL
RDEČA ZVRST
RENSKI RIZLING
RUMENI MUŠKAT
SAUVIGNON
SIVI PINOT
ŠIPON
TRAMINEC
ZELENI SILVANEC
ZWAIGELT
ŽAMETNA ČRNINA
POSEBNE
KAKOVOSTI
PENINA

42

17,91
17,93
17,24
18,02
18,15
17,15
18,04
18,10
18,02
18,19
18,00
18,05
18,18
17,96
16,34
19,05
18,22

PROJEKT IZOBRAŽEVANJA v letu 2007
UO društva vinogradnikov Rogaška je na 40. seji sprejel sklep, da se v celoti potrdi predlagane teme
izobraževanja v letu 2007.
Predlaga se sledeče teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tečaj Vinarstvo Rogaška Slatina 2007,
Tečaj Pokušnja,spoznavanje in ocenjevanje vin,
Tečaj Osnove usposabljanja iz fitomedicine,
Delovna pokušnja in lepšanje mladih vin letnika 2006,
Predavanje »Zelena dela v vinogradu in prehrana vinske trte,
Predavanje, (Seminar) Trženje vina, strategija trženja in povezava pridelovalcev za skupni nastop na
tržišču,
7. Predavanje Pridelava rdečih vin od pridelave do potrošnika,
8. Predavanje Priprava na trgatev letnika 2007, s poudarkom na posebnostih letnika,
9. Delovna pokušnja in lepšanje mladih vin letnika 2007,
10. Pridelava penečih vin in destilatov,
11. Prikaz rezi sadnega drevja.
Vodja projekta in predsednik UO-DV opravita razgovore s predavatelji za posamezne teme. Po opravljenih
razgovorih se določijo termini izvedb za posamezna predavanja.
OPOMBA: Pod točko 6 se po opravljenem razgovoru s predavateljem odločimo za izvedbo tečaja ali krajšega
predavanja. V tem primeru bomo prosili Občino za delno kritje stroškov tečaja.
Rogaška Slatina, dne 3. julija 2007
Vodja projekta: Anton Klasinc
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Povzetki realizacije Programa izobraževanje v letu 2007
Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina »ROGAŠKA« sprejme na vsakoletnem občnem zboru plan
aktivnosti. Med temi aktivnostmi so tudi predstavljene že kar tradicionalne izobraževalne teme, od katerih se
nekatere tradicionalne ponavljajo iz leta v leto in so vedno zanimive zaradi določenih strokovnih novosti, ki
zanimajo vinogradnike. Zanimive seveda tudi zato, ker obravnavajo specifiko vinskega letnika v obravnavanem
letu. Poleg navedenih tem iz »Plana aktivnosti DV po mesecih – 2007« je UO društva vinogradnikov na
svoji 40. seji sprejel in potrdil celovit »Projekt izobraževanja v letu 2007«.
Že ob sami potrditvi navedenega programa smo se zavedali, da je projekt dokaj obsežen in da bo realizacija
zahtevna zaradi terminskega usklajevanja z ostalimi aktivnostmi. Vrstni red posameznih aktivnosti oziroma
predavanj se je določal sprotno glede na časovno aktualnost posamezne teme predavanja.
Kot prva je bila realizirana »Delovna pokušnja in lepšanje mladih vin letnika 2006«. Delovna pokušnja
je bila organizirana v kozolcu predsednika društva g. Ivana Mijoška. Pokušino je vodila priznana enologinja,
svetovalka za vinarstvo KGZ Maribor ga. Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž. kmetijstva. Udeležba
vinogradnikov je bila polnoštevilna, prinešenih je bilo veliko število vinskih vzorcev in kar je najpomembnejše,
prisotni smo dobili koristne nasvete lepšanja mladih vin.
V mesecu aprilu smo najavili možnost izvedbe tečajev Vinarstva, Pokušanja, spoznavanja in ocenjevanja
vin in Usposabljanje iz fitomedicine. V prilogi smo najavili predavanje Zelena dela v vinogradu in poslali
tudi škropilni in gnojilni program BASF/METROB 2007. Odziv za prve tri tečaje je bil zelo slab, tako da smo
od najavljenih terminov odstopili.
Predavanje »Zelena dela v vinogradu in prehrana vinske trte« je bilo izvedeno v začetku meseca maja.
Kot vedno nam je tudi tokrat predaval g. Roman Štabuc, univ. dipl. inž. kmet. svetovalec, specialist za
vinogradništvo KGZ Maribor. Demonstracija rezi vinske trte je bila prikazana v vinogradu pri Calski gorci in
se nadaljevala v gorci Čebularjevih. Za udeležence so Čebularjevi pripravili zelo bogat prigrizek, za katerega
jim gre posebna zahvala. Udeležba vinogradnikov je bila zelo številna, kar kaže na velik interes naših članov
za tovrstna predavanja. To potrjuje tudi izrečena misel g. Štabuca, ki pravi, da se z zelenimi deli pričenja
nova vinska zgodba z delom, skrbjo, veseljem in umetnostjo, ki jo ustvarja vsak prav vsak vinogradnik
posebej in zato ne kaže takšne priložnosti zamuditi.
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Vinska trta je simbol življenja
Vinska trta je starejša od človeka
Vinska trta je kakor človek
Ne smemo ji nalagati prevelikih bremen
Še vedno je naša najstarejša trta žametovka na Lentu
Samorodnice je tudi bog dal.
Vinski brevir str.24
Predavanje »Pridelava rdečih vin od pridelave do potrošnika« je bilo izvedeno v začetku meseca septembra
v kozolcu, oziroma več namenskem objektu zraven kapele g. Ivana Mijoška. Predavala je dr. Tatjana Košmerl,
docentka Biotehniške fakultete Ljubljana - katedra za vinarstvo. V nadaljevanju njenega predavanja je ga.
Gordana Veber, dir. JURANA Maribor, predavala o vplivih foliarnega gnojenja na kakovost grozdja in
predstavila enološka sredstva, katere ponuja JURANA za pridelavo od mošta do vina. S tem predavanjem smo
uresničili željo mnogih vinogradnikov po pridobitvi novih znanj pridelave rdečih vin, katera so vedno bolj
iskana in cenjena na trgu z vinom. Pa tudi sama številčnost udeležencev - vinogradnikov je to potrdila. Stroške
predavanja je v celoti sponzoriralo podjetje JURANA d.o.o Maribor za kar se posebej zahvaljujemo.
Za jesenski termin smo ponovili razpis tečaja »Vinarstvo Rogaška Slatina 2007«, kateri bi naj bil izveden
v mesecu novembru. Po dogovoru s predstavnico KGZ Maribor ga. Tadejo Vodovnik Plevnik, smo sprejeli
ponudbo za izvedbo tečaja v času od 19. 11. do 10. 12. 2007. Poleg vabila našim članom smo k sodelovanju
povabili tudi sosednja društva vinogradnikov.
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Prijavilo se je preko 30 kandidatov, nekaj jih je na samem pričetku odstopilo, tako, da je bilo končno
število 28 kandidatov - tečajnikov. Od skupnega števila jih je bilo iz našega društva 19, iz Šmarja pri Jelšah
5, iz Šentjurja 1, iz Hoč – Slivnica pri Mariboru 1, Maribora 1-na, in iz Hrastnika 1. Vsi kandidati so se
udeležili 42. urnega tečaja vinarstva in uspešno opravili preizkus znanja »Osnove vinarstva za donegovanje
in ustekleničenje vina«.
»Delovna pokušnja in lepšanje mladih vin letnika 2007« je bila izvedena 23. februarja 2007. Gostitelj
je bila vinogradniška družina HREPEVNIK. Člani našega društva so prinesli kar precejšno število vzorcev
v pokušnjo, katero je vodila naša znana enologinja ga. Tadeja Vodovnik Plevnik. Tudi ta pokušnja je potrdila
predvidevanja o dobrem vinskem letniku 2007. Tu in tam pa bo seveda potrebno opraviti določena lepšanja
posameznega vina, za kar je še dovolj časa pred društvenim ocenjevanjem vin letnika 2007.
Ob tej priliki je zbranim na delovni pokušnji vin spregovoril tudi predstavnik podjetja METROB g. Marko
Kramer in predstavil novosti s področja zaščite in prehrane vinske trte, filtracije vina, kot tudi enoloških
sredstev za donegovanje in lepšanje vin. Prisotnim je razdelil tudi »Škropilni in gnojilni program Metrob
– Basf za leto 2008« .

Iz napisanega izhaja, da časovno nismo uspeli v celoti realizirati vseh zastavljenih ciljev iz projekta
izobraževanja. Nerealizirane naloge bi kazalo prenesti v leto 2008, ter jih vključiti k standardnim že
tradicionalnim temam. Zavedajoč se, da je vsak novi vinski letnik nekaj posebnega, nikoli do kraja odkritega,
je potreba po stalnem izobraževanju še kako prisotna.
Povzetke zapisal: Anton Klasinc
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Utrinki tečaja »Vinarstvo Rogaška Slatina 2007«
V organizaciji Vinogradniškega društva Občine Rogaška Slatina »Rogaška« je bil v terminu od 19.11.
do 29.11.2007 na sedežu društva organiziran tečaj vinarstva. Izvajalec 42-urnega tečaja je bil Kmetijsko
gozdarski zavod Maribor oziroma njegovi strokovnjaki iz področja vinogradništva in vinarstva. Osemindvajset
slušateljev, od tega dvajset iz občine Rogaška Slatina, je zanimiva, predvsem pa koristna predavanja zaključilo
s strokovno ekskurzijo v Klet Slovenska Bistrica in ogledom zasebnega vinogradništva Protner iz Malečnika
pri Mariboru. (B.K.-D.)

Skupina slušateljev je bila zelo pisana, med večino moške populacije, a tudi pet žensk. Najmlajši udeleženec
je imel šestnajst let, najstarejši pa dvainšestdeset. Tudi znanje in izkušnje iz področja vinarstva smo slušatelji
imeli na različnih stopnjah. Vsi pa smo se tečaja udeležili z namenom, pridobiti nekaj novega znanja, morda
razčistiti in odpraviti nejasnosti oziroma dvome, ki se nam porajajo ob vsakodnevnem delu v vinogradu ali v
vinski kleti.
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Vsebinsko so predavanja zelo kompleksno zajela področje vinarstva in to od izbire primernih trsnih cepljenk,
definicije primernih in optimalnih vinogradniških leg, načinov sajenja in oskrbe trte, bolezni trte, grozdja
in vina ter posledično vrst in učinkov škropiv in enoloških sredstev. Podana so nam bila osnovna znanja o
predelavi grozdja, negi vina, stekleničenju in trženju vina. Seznanili pa smo se tudi z vinsko zakonodajo.
Seveda smo skupaj s predavatelji na vsakem predavanju koristna znanja združili s prijetnimi druženji ob
degustacijah vin, katera smo prinašali slušatelji. Ob okušanju posameznega vina in razpravi o njegovih
karakteristikah smo tako utrjevali naše pridobljeno znanje.
Če novemu znanju dodamo še nova poznanstva in stike, ki se vzpostavijo med udeleženci, je na takšen način
organiziran tečaj zelo primerna oblika podajanja vinarskih znanj.
Ob koncu tečaja smo slušatelji opravili izpit pred tričlansko komisijo. Vsak slušatelj bo prejel tudi pisno
potrdilo o opravljenem izpitu. Dogovorili smo se, da bo podelitev na svečani prireditvi ob zaključku ocenjevanja
vin letnika 2007, predvidoma v mesecu aprilu 2008.
Zapisala: Brigita Kregar-Drofenik
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Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00
fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si
http://www.kmetijski-zavod.si/

1894-2007
113 let

URNIK IN PREDMETNIK TEČAJA VINARSTVO
G. ROGAŠKA SLATINA, OD 19. 11. DO 11. 12. 2007
Dan

PO

Datum

19. 11. 2007

TO

20. 11. 2007

TO

20. 11. 2007

SR

21. 11. 2007

Ura
16.0017.30
17.4519-15
19.2020.50
16.00 –
18.15
18.30
20.00
16.00
– 17.30
17.45
– 19.15

SR

19.20
– 20.50

PE

16.0017.30

23. 02. 2007
PE

17.4520.50

Predavatelj
Tadeja
Vodovnik
Plevnik

Roman
Štabuc

Anton
Vodovnik

Tadeja
Vodovnik
Plevnik

VSEBINA
Informacije o poteku tečaja,
Sestavine vina in bistvene določitve

UR
2

Senzorika vina

2

Enološki postopki in sredstva

2

Vinogradništvo splošno, rajonizacija, okoljetvorni dejavniki,
zasnova vinogradov, tehnologija pridelave grozdja

3

Sortiment vinske trte, selekcija in trsna cepljenka

2

Uvod v vinarstvo, geografsko poreklo, dozorelost grozdja,
vinski letnik, trgatev, predelava grozdja, nega in priprava
mošta za vrenje, uporaba enoloških sredstev, kemijska
sestava vinskega mošta

4

Nega vina in uporaba enoloških sredstev (od vrenja do II.
pretoka)

2

Pomanjkljivosti, napake in bolezni vina ter njih odprava

2

Stekleničenje vina (priprava vina za stekleničenje –
stabilizacija, polnjenje vina, skladiščenje vina

4

49

TO
27. 11. 2007

19.20
– 20.50

TO

Bovha

T. Vodovnik
Plevnik

29. 11. 2007

13.00
– 14.30

Darja
Bovha

29. 11. 2007

13.00 –
14.30
16.30 –
19.30

Tadeja
Vodovnik
Plevnik

28. 11. 2007

SR

28. 11. 2007

ČE

Darja

16.00
– 17.30
17.4520.00

SR

ČE

16.00
– 17.30
17.45
– 19.15

Ida Nova

Vinske kleti, vinska posoda, tehnična vinarska oprema
(prevoz, robkalnik, drozgalnik, črpalke, stiskalnice, filtri,
hladilnik, mešalnik, grelnik, dozator SO2)
Tehnična vinarska oprema in material za stekleničenje
(za pranje, za sterilizacijo, za filtracijo, za stabilizacijo, za
polnjenje, za opremljanje,...) in vzdrževanje

2

Kultura pitja vina, vino in zdravje, ogled filma

2

Vinska zakonodaja v praksi

3

Tehnična vinarska oprema in material za stekleničenje
(za pranje, za sterilizacijo, za filtracijo, za stabilizacijo, za
polnjenje, za opremljanje,...) in vzdrževanje,
Vinarska ul. 3, Slov. Bistrica
Ogled Kleti Bistrica v Slov. Bistrici
Ogled Vinogradništvo Vinarstvo Protner, Dragučova 65,
Vinska pokušnja-spoznavanje, ocenjevanje vin (kakovost,
poreklo, sorta)

SKUPAJ
TO

11. 12. 2007

4

ur
ob 12.00 uri

2
2
4
42

IZPIT

PREDAVATELJI:
1.
2.
3.
4.
5.

Darja Bovha, univ. dipl. inž. kmet.
Ida Nova, univ. dipl. inž. kmet.
Roman Štabuc, univ. dipl. inž. kmet.
Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž. kmet.
mag. Anton Vodovnik, univ. dipl. inž. kmet.

Direktorica in enologinja, Klet Bistrica, Slovenska Bistrica
Vinarska inšpektorica, IRSKGH Šmarje pri Jelšah
Svetovalec, specialist za vinogradništvo KGZ Maribor
Svetovalka, specialistka za vinarstvo KGZ Maribor
Maribor

LOKACIJA TEČAJA: Restavracija SONCE, Degustacijska soba
ORGANIZATOR IN IZVAJALEC TEČAJA: KGZ MARIBOR (Tadeja Vodovnik Plevnik)
SOORGANIZATOR TEČAJA: DV Občine »Rogaška« (predsednik Ivan Mijošek)

UČNO GRADIVO: skripta »Vinarstvo« 172 strani, izdal KGZ Maribor
VODJA TEČAJA: Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZ Maribor
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Ob koncu gre posebna zahvala predsedniku društva g. Ivanu Mijošku, ki je sponzorsko dal na razpolago
degustacijsko sobo – viteško sobo v restavraciji »Sonce«. Posebna zahvala pa tudi ga. Tadeji Vodovnik
Plevnik.

Seznam udeležencev tečaja VINARSTVO v Rogaški Slatini
T.
št.

Ime in priimek

1

Hermina Bobek

2

Franc Berglez

3

Tone Breznik

4

David Černogoj

5

Drago Čolak

6

Franc Firer

7

Ivan Grobin

8

Robert Kužner

9

Rafko Koritnik

10

Suzana Kos

11

Brigita Kregar
Drofenik

Naslov bivanja
Krpanova 5, 3250
Rogaška Slatina
Kamna Gorca 10, 3241
Podplat
Pri potoku 12, 2312
Orehova vas
Sp. Kostrivnica 5, 3250
Rogaška Slatina
Preloge 17, 3240 Šmarje
pri Jelšah
Pristavica 7, 3250
Rogaška Slatina
Kamna Gorca 14, 3241
Podplat
Cerovec 48 a, 3250
Rogaška Slatina
Zibika 46, 3253 Pristava
pri Mestinju
Vrhov dol 20, 2341
Limbuš
Stritarjeva 13, 3250
Rogaška Slatina
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Občina

Telefonska številka

Rogaška Slatina

040/732 965

Rogaška Slatina

03/5824 349

Hoče Slivnica

041/643 197

Rogaška Slatina

040/625 705

Šmarje pri Jelšah

041/920 217

Rogaška Slatina

040/846 965

Rogaška Slatina

03/5824 051

Rogaška Slatina

031/642 449

Šmarje pri Jelšah

041/831 326

Maribor

02/61 32 106

Rogaška Slatina

041/377 773

12

Gašper Kregar

13

Peter Lapornik

14

Tatjana Volarič
Lavrič

15

Ivo Mijošek

16

Branko Majes

17

Daniel Ogrinc

18

Edi Perkovič

19

Jurij Pirš

20

Aleš Plemenitaš

21

Martin Polajžer

22

Stritarjeva 13, 3250
Rogaška Slatina
Bezovje18, 3230
Šentjur

Rogaška Slatina

041/568 952

Šentjur

041/679 001

Rogaška Slatina

041/714 262

Rogaška Slatina

031/485 019

Hrastnik

040/346 346

Rogaška Slatina

041/460 362

Rogaška Slatina

040/853 039

Rogaška Slatina

041/541 288

Rogaška Slatina

040/120523

Brezje 11, 3241 Podplat

Rogaška Slatina

040/167 313

Adolf Polšak

Velike Rodne 2B, 3250
Rogaška Slatina

Rogaška Slatina

040/478 673

23

Pavel Škrabel

Sv. Florjan 3

Rogaška Slatina

031/855 645

24

Branko Vrbek

Šmarje pri Jelšah

041/361 480

25

Borut Zlatolas

Šmarje pri Jelšah

031/486 681

26

Tomaž Žogan

Šmarje pri Jelšah

041/920 615

27

Magda Prah

Gabrovec 2, 3241 Podplat

Rogaška Slatina

031/250 049

28

Ernest Kene

Ratanska vas 18

Rogaška Slatina

040/296 036

Ob progi 3, 3250
Rogaška Slatina
Zg. Negonje 4 B, 3250
Rogaška Slatina
Novi dom 23
3210 Hrastnik
Kvedrova ul. 3, 3250
Rogaška Slatina
Vid Ivanuševa 20, 3250
Rogaška Slatina
Sončna ulica 4, 3250
Rogaška Slatina
Na Livadi 2, 3250
Rogaška Slatina

Zibika 47, 3240 Šmarje
pri Jelšah
Zibika 22, 3240 Šmarje
pri Jelšah
Bodrišna vas 10, 3240
Šmarje pri Jelšah
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POROČILO O IZLETU ČLANOV DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
ROGAŠKA SLATINA
Društvo vinogradnikov je po treh letih ponovno organiziralo izlet. Tokrat prvič preko meje na sosednjo
Hrvaško Zagorje in sicer v nedeljo 24. 06.2007.
Na veselje vseh, se nas je v jutranjih urah zbralo sedemdeset izletnikov, vsi dobre volje in z velikimi
pričakovanji, kaj bomo doživeli.
Z dvema avtobusoma družbe »PRESEČKI Krapina« nas je pot iz Rogatca vodila do posestva g. dr. Antuna
Presečkega, ki je bil tudi naš največji sponzor izleta. Na čudoviti lokaciji posestva smo bili navdušeni nad
urejenostjo posestva z vinogradom in prelepo gorco. Gostitelj nam je postregel bogat prigrizek z degustacijo
vin iz njegove lastne kleti. Navdušenost nad čudovitimi vini in preobilno pogostitvijo se je prelila v prepevanje
ob spremljavi kitare g. Mališ Josipa.
Od tukaj smo nadaljevali pot našega izleta proti turistični kmetiji »Vuglec Breg«, Škaričevo 151, ki leži med
Krapino, Krapinskimi Toplicami in Zabokom, katerega lastnik opeva kot »Čarobnega in romantičnega – za
popolni užitek«. Pomembno je poudariti, da imajo na Vuglec Bregu tudi štiri avtohtone »zagorske hiže«, katere
izdajajo turistom. Na svoji južni legi turistične kmetije imajo posajenih 16.000 trt različnih sort. Pomembno
je omeniti sorto Cabernet Sauvignon. Nato je v njihovi vinski kleti sledila degustacija vin, ob katerih smo
bili zopet navdušeni. Dobro razpoloženi smo se napotili v restavracijo na malico. Po prijetnem počitku in
ogledu »zagorskih hiž«, smo pot nadaljevali proti znanemu romarskemu kraju »Marija Bistra«. Značilnost te
romarske cerkve je v posvetitvi »črni Mariji Bistri«. Po obisku cerkve in ogledu trga, ter nakupu spominskih
daril, smo pot nadaljevali na Vinski vrh do posestva »Preša«.
Na tem posestvu, na vrhu hriba, s čudovitim razgledom celotnega Zagorja, smo bili posebej navdušeni nad
vinogradniškimi obnovami, ki zajemajo cca 100.000 trt, prav tako pa tudi gradijo moderno vinsko klet za
te kapacitete z ostalimi pripadajočimi objekti. Tu smo imeli degustacijo njihovih vin, katere kletarita dva
enologa: en iz Slovenije in drugi iz Hrvaške, vsak po svoji metodi. Degustirali smo bela in rdeča vina, spet nas
je še posebej navdušil Cabernet Sauvignon, ki je zorel v bariqe sodčku.
Po zelo prijetnem družabnem srečanju je sledil povratek proti Djurmancu, do gostišča »Liljana«, kjer smo
imeli zaključek z živo glasbo, večerjo in pijačo. Še posebej pa so nas s pokušino svojih vin presenetili naši
člani društva, ki imajo stalno bivališče in svoje vinograde na Hrvaškem.
Vsi udeleženci našega vinogradniškega izleta so bili zelo zadovoljni s potekom in programom, še posebej pa
so bili prijetno presenečeni nad opremljenostjo vinskih kleti in kmečkih turizmov, še posebej z nadpovprečno
kakovostjo vin. S sorto Cabernet Sauvignon smo bili s kakovostjo in kvaliteto prijetno presenečeni. Ta sorta pa
je z zakonom o vinu v Republiki Sloveniji na štajerskem prepovedana (ni dovoljeno sajenje).
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Prav tako smo bili navdušeni nad vsemi vini, katere smo degustirali ta dan, saj nismo pričakovali tako visoke
kvalitete v Hrvaškem Zagorju, za kar jim seveda čestitamo.
Vsi gostitelji našega izleta so prejeli spominska darila v obliki kozarcev Steklarske Nove, darilne pakete
Kozmetike Afrodita in Penine iz kleti našega predsednika društva g. Ivana Mijoška. Vsi udeleženci izleta pa
so dobili priložnostna darila podjetja Kozmetika AFRODITA.

Udeleženci izleta v Hrvaško Zagorje 2007 na posestvu »PRESEČKI«
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Udeleženci izleta na Vuglec bregu

Prihod udeležencev na posestvoPresečki

Degustacija vin naših lčanov iz Zagorja

Zaključek izleta s plesom ob živi glasbi
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POROČILO O SPOMLADANSKEM POHODU ČLANOV DV
Spomladanski pohod od Zgornjega Gabernika preko Pečice do Sladke gore, je bil organiziran na lepo sončno
soboto 16.06.2007. Dobili smo se na domačiji Ogrizek Francija, kjer se nas je na samem začetku zbralo 30
članov društva vinogradnikov Rogaška.
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Pot nas je v prijetnem razpoloženju vodila do domačije bratov Francija in Vinka Cvetko, ter Mihaela Polajžerja.
Bili smo postreženi z obilnim narezkom in domačimi dobrotami, h katerim se je prilegla degustacija dobrih
vin.

V nadaljevanju poti se nam je pridružilo še nekaj pohodnikov, tako da nas je bilo pri naslednjem gostitelju,
Franciju Ogrizku že kar lepo število.

Tukaj smo bili presenečeni nad adaptacijo stare gorce, predvsem pa nad novo vinsko kletjo, zgrajeno po
zamisli gostitelja Francija. V njej smo bili deležni degustacije velikega izbora različnih sort njegovih čudovitih
vin. Vzdušje med udeleženci je postajalo čedalje bolj prešerno, popestrili pa so ga odlični pevci in tako nas je
začel čas že kar priganjati. Pred nami je bila še kar dolga pot, ki nas je vodila proti Sladki Gori.
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Prečkali smo regionalno cesto skozi Pečico in se napotili do gorce pri Edu Koražija. Tukaj se nam je za kratek
čas pridružil naš predsednik vinogradniškega društva g. Ivan Mijošek, ki je udeležence s kratkim nagovorom
pozdravil in zaželel prijetno druženje v nadaljevanju pohodniškega programa.

Med tem časom je gostitelj, g. Koražija, za udeležence pripravil in postregel pravo vinogradniško toplo
malico, pri čemer mu je skrbno pomagala njegova ga. soproga. Seveda se je zraven izvrstno prilegla njegova
odlična vinska kapljica. G. Koražija pa nas je presenetil še z lepo gesto: stroške malice je kot njegov prispevek
namenil društvu vinogradnikov Rogaška. Sredstva, ki so bila zbrana v ta namen, pa bodo namenjena za obnovo
Calske gorce.
Ko smo se tako dobro okrepčali, je bil naš naslednji cilj gorca Leopolda Firlingerja. Lepo sprejeti in postreženi
smo bili že kar potrebni počitka, pa tudi odžejanje z dobro kapljico ni bilo odveč.
Pot smo nadaljevali do gorce Janka Šketa, kjer smo nadaljevali že po ustaljeni navadi degustiranja dobre
kapljice in pripravljenega prigrizka.
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Počasi smo nadaljevali pot in prišli do našega končnega cilja, gorce Zvonka Plevčaka na Sladki Gori. S
soprogo sta za udeležence pohoda pripravila svojevrstno pojedino iz kamina, ki smo jo zalili z njegovimi
odličnim vini. V hladni senci pred vinsko kletjo se je v veselem vzdušju nadaljevalo pravo vinogradniško
kramljanje udeležencev pohoda, pa tudi prepevanje ni izostalo. Tako se je odvil program pohoda h koncu.
Predsednik društva g. Ivan Mijošek, je kot sponzor prevozov poskrbel, da smo bili udeleženci pohoda z
njegovim kombijem prepeljani s Sladke Gore nazaj na izhodišče vinogradniške kmetije Ogrizek. Za varne
prevoze je kot voznik skrbel g. Mladen Mijošek.

Zaključek v gorci Plevčak, na Sladki Gori

Spomladanski pohod članov društva vinogradnikov Rogaška je bil enkraten dogodek za vse udeležence.
Bil je odlično organiziran, za kar gre zahvala organizatorjem pohoda. Posebno zahvalo smo dolžni vsem
gostiteljem za pričarano gostoljubje in pogostitev v njihovih gorcah. Hvala tudi predsedniku društva g. Ivanu
Mijošku za sponzoriranje prevozov, kot tudi g. Mladenu Mijošku, ki je te prevoze varno opravil.

Poročilo pripravili:
Člani projektne skupine za pohode in izlete.
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Delo z mladimi vinogradniki
Društvo vinogradnikov
Rogaška
Komisija za delo z mladimi vinogradniki
Vodja: Boris Führer
Predmet: Program dela
Delo z mladimi je na vseh področjih dela zelo zahtevna in občutljiva tema zaradi vsem nam znanih
mladostnih pogledov mladine na posamezne teme, katere niso vsakdanji predmet doživljanja mladostnega
življenja. Zato je tema »delo z mladimi vinogradniki« zelo zahtevna in je potreben pristop, ki že v začetku
mladega vinogradnika ne obremenjuje z dogajanji, ki niso v njegovem dnevnem redu preživljanja prostega
časa. Motivacijski prijemi so tisti, ki so najpomembnejša naloga vodje oziroma komisije. Prav tako moramo
uskladiti določena pravila v samem društvu pri delu z mladimi oziroma pravila obnašanja starejših članov v
primerih druženja z mladimi, tu predvsem mislim na kulturo pitja.
Program dela :
I. Evidentiranje vseh možnih kandidatov iz vrst sedanjih članov društva:
- ciljna populacija - otroci članov društva,
- način pridobitve - vljudnostno pismo članom.
II. Stalno obveščanje o možnostih izobraževanja:
- tečaj vinarstva vključiti v izobraževalni program motivacijskih tem: mladi in vinarstvo, mladi in vino, vino
kot dodatek prehrani in zdravstveni pogled o vplivu zaužitja alkohola v prekomernih količinah,
- tečaj spoznavanja vrst - sort grozdja in značilnosti posameznih sort,
- uporaba škropil in zaščita.
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III.Vključevanje mladih v vodenje društva:
- predstavnik mladih vabljen kot zunanji član UO pri točkah ki se tičejo vsebine dela z mladimi,
- v pravila o delovanju društva dodati možnost svojega vodenja (forum mladih, krožek ali UO podmladka s
svojim programom dela, ki se vključuje v krovni program dela društva s posameznimi zadolžitvami.
IV.Motivacijske metode:
- v finančnem planu društva planirati sredstva za pospeševanje dela z mladimi,
- zagotoviti vire za subvencioniranje izobraževalnih programov,
- omogočiti oglede sejmov,
- omogočiti literaturo, izbrano za populacijo mladih,
-  ustvariti tekmovalni duh med mladimi in pri starših pridobiti zaupanje v delo mladih s tem, da jim
omogočijo gojitev svojega vinograda, ter v kleti določiti ločeno posodo za vzgojo vina čez tekoče leto,
- organizirati interno društveno ocenjevanje vin mladih vinogradnikov,
- organizirati ločene izlete za mlade pod vodstvom mentorjev,
- vsako aktivnost mladih medijsko podpreti,
- organiziranje kulturnih srečanj mladih vinogradnikov in jim omogočiti povezovanje z vrstniki drugih
društev,
- zagotoviti prostor za druženje.
V podanem predlogu programa dela z mladimi sem povzel nekaj predlogov, ki bi bili vzvod za pričetek
aktivnosti. Mislim, da moramo prepustiti organiziranost in delovanje mladim, ki upam, da bodo s svojimi
idejami in neobremenjenostjo pripomogli k prepoznavnosti tako društva, kot njih samih, ter s tem postopoma
prevzemali vodilne vloge kot vinogradniki doma in pri vodenju društva. Seveda pa pričakujem še vaše pobude
in predloge, kajti vemo in zmeraj bolj se zavedamo reka: »na mladih svet stoji«!
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Gospodarjenje z društvenim vinom
Kletar Društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina »ROGAŠKA« zbira vino od članov društva za potrebe
ob različnih prireditvah. S tako zbranim vinom se skrbno gospodari in za določene priložnosti tudi stekleniči.
Stekleničeno vino je opremljeno z etiketo društvenega vina.
Kot kletar društvenega vina se po najboljših močeh trudim, da je vino skrbno negovano in ob vsaki priložnosti
pripravljeno za ponudbo ob različnih prireditvah.
Prve količine vinskega letnika zberemo po zaključenem društvenem ocenjevanju vin. Odvisno od potreb med
letom dopolnjujemo količino z vini, ki jih prispevajo posamezni člani društva.
POROČILO KLETARJA 2007
V letu 2007 je Društvo vinogradnikov Rogaška Slatina razpolagalo
s skupno kvoto 372 litrov vina, ki smo jih pridobili na sledeče načine.
- prenos iz leta 2006:			
76 litrov
- donacije članov društva:
227 litrov
- ostanek od ocenjevanja vin 2007
69 litrov
Za potrebe društva in sponzorstva raznih prireditev pa smo izdali 372
litrov:
- društvo Gaja Rogaška Slatina		
20 litrov
- občni zbor DV:			
20 litrov
- občinski praznik:			
37 litrov
- kolesarska prireditev na ploščadi:
6 litrov
- Miklavžev bazar:			
32 litrov
- kolesarska prireditev v Šmarju/Jelšah:
12 litrov
- prireditev Trgatev nekoč in danes:
180 litrov
- zaključna prireditev – vinogr. ples:
65 litrov
Celotna količina vina je bila porabljena, imamo pa na zalogi 130 litrov vina, ki smo ga pridobili iz grozdja, ki
ga je sponzoriral član UO Ogrizek Franci na prireditvi Trgatev nekoč in danes, kar predstavlja prenos zaloge
v leto 2008.
V letošnjem letu smo prvič dali na ocenjevanje vzorec društvenega vina »Bela zvrst«, ter zanjo dobili
oceno 17,68 točke.
Poročilo pripravil kletar: Jani Hrepevnik
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Animacija članstva društva in nadaljevanje projekta
»Društveni prapor«
Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!
Z veseljem koristim ta trenutek, da vas lahko prisrčno pozdravim v svojem imenu in
v imenu Društva Rogaška Slatina.
Kot mali vinogradnik in vrtičkar še nisem, ko sem se včlanil, čutil kakšne potrebe
po tovrstnem znanju. Bil sem prepričan, da za moje potrebe zadostuje moje znanje, ki
sem si ga pridobil doma na kmetiji. Pozneje, ko sem obiskoval predavanja vinogradnikov, sem ugotovil, da je moje znanje tako majhno, da me je bilo sram, čeprav tega
nisem nikomur priznal, v svoji duši pa sem se sramoval. Zato gre vsem, ki so se spomnili in organizirali to društvo, izredna pohvala. Posebej pa še takratnemu predsedniku
gospodu Franciju Jankoviču, ki si je prvi upal prevzeti tako odgovorno zadolžitev.
Vsi vinogradniki in tudi ostali občani vedo, da smo imeli vina, ki smo jih lahko koristili tudi namesto kisa
za solato. Sedaj, po desetih letih aktivnega sodelovanja društva, pa je društvo tako napredovalo, da slabega
vina sploh ni mogoče nikjer več dobiti. Ko sem hodil na predavanja sem razmišljal, kaj bi bilo še primerno, da
bi društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina lahko bilo še širšega pomena. Padla mi je zamisel, da nam
manjka vinogradniški prapor, s katerim bi se lahko predstavljali na raznih prireditvah in promociji kraja. Na
samem začetku na moj predlog ni bilo pozitivnega odziva. Vendar pa so, ko se je začela približevati 10. obletnica obstoja društva, člani Izvršnega odbora začeli razmišljati, da bi bilo dobro, če bi za obletnico imeli svoj
prapor. Na eni izmed sej Izvršnega odbora, smo po daljši razpravi sprejeli sklep, da gremo v izdelavo prapora.
Kot predlagatelj prapora, sem zanj sprejel tudi zadolžitev. Potrudil sem se, da je bil predlog izpeljan, tako da
smo do 10. obletnice društva svoj prapor tudi razvili.
Posebej bi se rad zahvalil vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in zbiranju finančnih sredstev, da smo lahko
dosegli svoj cilj in ga finančno v celoti pokrili. Posebna pohvala gre seveda dvema botroma, zlatemu botru
gospodu Ivanu Mijošku in srebrnemu botru Dragu Kregarju, da sta sprejela in financirala to častno funkcijo.
Prav tako gre zahvala članom društva, ki so kupili zlate in srebrne žebljičke, ki krasijo prapor, vsem ki so
prispevali za trakove, ter vsem donatorjem, ki so prispevali finančna sredstva za razvitje prapora. Sicer pa
velja pravilo na vseh področjih našega društva, da tam kjer se vlaga veliko znanja, ljubezni in truda, tam so
vidni tudi uspehi. Društvo živi bogato življenje in pripadnost članstva je nagrada za vloženi trud.
Sedanjemu predsedniku, gospodu Ivanu Mijošku želim, da bi še nadaljeval s tako strokovno in prijateljsko
zagnanostjo in nas tako vodil tudi naprej.
Član UO društva vinogradnikov Rogaška
Bogomir Poharc
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P R A V I L N I K (Predlog)
o razvitju, čuvanju in nošenju prapora Društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina.
1. člen
Prapor je zunanji vidni znak društva. Na njem je simbol in ponos. Prapor ima lahko vsako
društvo vinogradnikov Slovenije, ki je registrirano kot društvo v svoji občini.
2. člen
Oblika prapora je pravokotna, velikosti 860 x 1.150 mm. Na obeh straneh je podlaga prapora
temno rdeča svila. Robovi na obeh straneh prapora so v obliki vinske trte, grozda in lista. Na
prvi strani v sredini prapora je znak društva, na katerem je simbol grozda in lista, ter napis
Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina. Znak je jajčaste oblike in se uporablja tudi pri
pečatu društva.
Na drugi strani prapora je konj Pegaz (simbol Rogaške občine). Obroba je enaka kot prva stran
prapora.
3. člen
Drog prapora je visok 2.646 mm, s premerom 37 mm. Na vrhu droga je pritrjen simbol lista
vinske trte, v kovinski obliki. Na drog se lahko pritrdijo spominski žebljički, zlati ali srebrni.
Žebljičke kupijo posamezni člani društva ter razni donatorji. Na žebljičku je ime posameznika.
4. člen
Prapor se uporablja ob praznovanjih društva, ob smrti člana društva, ali častnega člana društva
vinogradnikov občine Rogaška Slatina. Praporščak pri nošenju prapora uporablja bele rokavice. Uporaba prapora je možna tudi ob posameznih prireditvah, v izrednih primerih pa le ob
sklepu in odobritvi članov upravnega odbora društva vinogradnikov.
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5. člen
Razvitje prapora se izvršuje na slavnosten način, ob kakšni pomembni obletnici ali pomembni
svečanosti društva. Pri razvitju mora igrati državna himna.
Zaželeno je, da pri razvitju prapora sodelujejo tudi ostala društva, katera že imajo svoj
prapor.
6. člen
Boter prapora je lahko ugledna osebnost iz vrst članov društva, lahko pa tudi nekdo, ki ni član
društva, vendar je dal največji finančni prispevek za izdelavo prapora. Boter počasi in svečano
razvija prapor med igranjem himne. Po končanem razvitju prapora, je botru dana možnost, da
pove nekaj slavnostnih besed. Na to prapor izroči predsedniku društva, kateri ga sprejme in se
zahvali botru, nato ga izroči praporščaku, ki je odgovoren za nošenje in čuvanje prapora,
7. člen
Praporščak je nosilec in čuvar prapora. Je moralno in materialno odgovoren za nošenje, za varovanje in shranjevanje prapora. Ob sprejemu prapora mora praporščak izreči svečano obljubo,
da ga bo častno nosil in čuval. Praporščak mora biti obvezno član društva. V nobenem primeru ne sme s tem praporjem v cerkev ali gostinski lokal, izjemoma le v primeru, če se celotna
svečanost odvija v takšnem prostoru. Vsak praporščak ima namestnika, katerega dolžnosti in
pravice so enake praporščaku.
Spominski trakovi

8. člen

Trak botra je spominski trak, velikosti 150 x 1080mm, izdelan je iz svile, ki ima na eni strani
uvezen obris po naročilu izdelovalca in letnico razvitja. Na drugi strani pa zlato vezen napis
botra ali organizacije.
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Trak se zaključuje na kromirani prečki, dolgi 190mm in zlati vrvici za obešenje. Spominski
trakovi so enake velikosti kot trak botra, s to razliko, da je na eni strani uvezen napis darovalca,
na drugi strani naslov in znak simbola občine, ali zaščitni znak podjetja itd. Vsak prapor mora
imeti tudi žalni trak, ki se uporablja ob žalni svečanosti.
9. člen
Pobratenje prapora z društvi se izvrši po naslednjem postopku:
Na novo razviti prapor je na čelu (priporočamo na odru), vsi ostali prapori se na povelje “prapori
zbor” postavijo v obliki polkroga pred na novo razviti prapor. Ko sledi povelje “pozdrav” se
prapori spustijo za 45 stopinj in se začne pobratenje od leve proti desni v obliki valovanja. V
končni fazi pa se z vrhom droga dotaknejo emblema, da dobimo sliko v obliki plamenice. Po
končanem pobratenju sledi povelje “mirno”. Kjer je dana možnost, naj se naredi častni krog z
novim praporom na čelu .
Končna določila
Če nastanejo potrebe iz določenih razlogov za sklic večjega števila praporov, se javijo
praporščaki s praporom na določenem mestu.
To velja za posebne primere, za pogrebne svečanosti, državne proslave in proslave ob
zgodovinskih obletnicah, ter podobno.
Kršitve tega pravilnika obravnava disciplinska komisija društva vinogradnikov občine Rogaška
Slatina.
Rogaška Slatina, dne 15. 12. 2007
Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina »ROGAŠKA«
Predsednik: Ivan Mijošek
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Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina sprejme Občinsko Plaketo
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Spoštovane članice in člani društva!
Z velikim zadovoljstvom, veseljem in častjo, vam čestitam ob dodelitvi občinske PLAKETE – OBČINE
ROGAŠKA SLATINA, na občinskem prazniku v kulturnem centru, meseca julija 2007. Čestitke vam
prenašam tudi v imenu gospoda župana občine Rogaška Slatina, mag. Branka Kidriča. Vesel sem, da je naše
enajstletno delovanje bilo opaženo in obrodilo sadove, saj smo izredno veliko naredili na področju strokovnega
izobraževanja vinogradništva in vinarstva, tako da lahko danes z velikim ponosom trdimo, da smo razpoznavni
tako po celi Sloveniji, kakor tudi izven nje. Zahvaljujem pa se vsem tistim, ki so naše društvo predlagali za
dodelitev občinske plakete in občinskim svetnicam in svetnikom, ki so predlog s 100% izglasovali. Še enkrat;
HVALA VAM! Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, sprejeta plaketa je velika čast društvu, hkrati pa je
tudi velika obveznost za vnaprej.
Predsednik društva: Ivan Mijošek
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Organiziranje javnih prireditev in manifestacij

»Trgatev nekoč in danes«

»Trgatev nekoč in danes«, katero je predlagal predsednik društva vinogradnikov g. Ivo Mijošek, je bila
organizirana že eno leto prej, pred restavracijo »Sonce«, kjer so posajene potomke najstarejše trte ob 200letnici Sonca, na kateri je sodelovala folklorna skupina Minerali iz Rogaške Slatine in ljudski ustvarjalec Nani
Poljanec.
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Občina Rogaška Slatina je objavila razpis za sofinanciranje prireditev na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini
na katero smo se kot društvo prijavili. Na razpisu smo uspeli in pridobili za izvedbo še 1.140,00 €. Celotni
projekt prireditve je vodil in koordiniral predsednik društva g. Ivo Mijošek ob pomoči članov UO in nekaterih
članov društva.
Osnovna zamisel prireditve je bila v prikazu trgatve nekoč in trgatve danes, pri kateri bi naj sodelovala
društva iz Rogaške in sicer: folklorna skupina Minerali, ljudski pevci izpod Boča, društvo Gaja, ljudske pevke
Deteljice, ljudski ustvarjalec Nani Poljanec v vlogi imitatorja Don Corleonea. Prav tako naj bi se predstavile
vse turistične kmetije, vinotoči in vinogradniki, kateri stekleničijo vina za trg. Priprave so uspešno stekle,
določili smo rok izvedbe prireditve, to je 29. septembra 2007. Najeli smo šotor in oder, ga v lastni režiji
ob pomoči članov društva postavili in ga po zaključku prireditve tudi pospravili. Člani UO društva smo si
razdelili naloge in obveznosti.
V okviru teh nalog smo naredili: uredili sceno in okrasili šotor, priskrbeli in namestili vinogradniške in
kletarske etnološke eksponate - muzej v malem, pripravili in namestili vse stojnice za razstavljalce, namestili
mize in klopi za udeležence, namestili opremo za kuhinjo, točilni pult in pult za srečelov. V šotoru smo imeli
razstavo slik 4. likovne kolonije »Mijoškov hrib in Rogaška 2007«.

Na dan prireditve so se v popoldanskem času najprej predstavili vinogradniki in turistične kmetije. Obiskovalci
so lahko degustirali vina naših vinarjev in pokusili razne dobrote.
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Šotor se je začel polniti z obiskovalci in povabljenimi gosti. Pred pričetkom napovedane prireditve je bil
prostor v šotoru že polno zaseden.
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Na prireditvi so se nam pridružili člani Združenja Slovenskega reda Vitezov vina – Celjsko in Ljubljansko
omizje.
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Ob 17. uri se je pričela prireditev »Trgatev nekoč in danes«, po vnaprej določenem programu, katerega je
povezovala ga. Mimica Kidrič. Vzdušje v polno zasedenem šotoru je bilo navdušujoče. Poskrbljeno je bilo za
jedačo in pijačo, katero so pripravljali in stregli člani vinogradniškega društva.
Tudi za razpoznavnost strežbe smo poskrbeli, saj smo vse opremili z razpoznavnimi klobuki, majicami in
predpasniki na katerih je našit naš grb. Prav tako smo nabavili kozarce v svilenih etuijih, katere smo prodajali
obiskovalcem, le te so pa lahko koristili za degustacijo in pitje.
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Folklorno društvo MINERALI Rogaška Slatina
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Ves čas prireditve je potekal tudi bogat srečelov.
Za dobitke so prispevali številni sponzorji brez katerih bi društvo prireditev težko izpeljalo.

Po izteku uradnega programa prireditve je v nadaljevanju sledilo pravo ljudsko rajanje ob glasbi ansambla
»NASMEH«, ki se je zavleklo do zgodnjih jutranjih ur.
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Franci je vodil licitacijo glavnega dobitka, katerega
je prispevala Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah.
Za zaključek bi lahko rekli, da je prireditev uspela, lahko pa bi bila še boljša, morda celo razširjena na dva
dni. Posebno zahvalo za uspešno izvedbo celotne prireditve si zaslužijo organizatorji, nastopajoči in sponzorji.
Vsekakor pa gre za prireditev, ki si jo Rogaška Slatina, kot poznan turistični kraj z večstoletno tradicijo,
tudi zasluži. Na predsedniku, članih UO in članih društva vinogradnikov občine Rogaška, lokalne skupnostiObčine, ostalih subjektov - Hotelov in ostalih, ki se ukvarjajo s turizmom je, da prireditev »Trgatev nekoč in
danes« postane tradicionalna.
Zapisala:
Ivan Mijošek in Anton Klasinc
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Aktivnosti promocije vin članov društva vinogradnikov Rogaška
Promocija
Komuniciranje predstavlja eno bistvenih dejavnosti, ki omogoča obstoj in razvoj tako posameznika, kot
društva.
Promocijo naj bi sestavljalo:
- oglaševanje: s katerim bi prepričali kupca.
- neposredno trženje: ki zajema komuniciranje preko pošte, telefona.
- pospeševanje prodaje: spodbujevanje trgov.
- odnosi z javnostjo: prepoznavnost v javnosti.
- osebna prodaja: osebni stik s kupcem.

Predstavitev Gornja Radgona 2007
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Predstavitev Društa vinogradnikov občine Rogaška Slatina v letu 2007 je bila predstavljena (promovirana)
v naslednih segmentih:
- ocenjevanje vin letnika 2006: predstavil se je lahko vsak član društva,
- Evropska ploščad odhod kolesarjev v Bruselj: degustacija društvenih vin,
- Kmetijsko gozdarski zavod Maribor: prerez letnika 2006,
- Evropska ploščad: predstavitev preko turističnega društva Rogaška Slatina,
- predstavitev na drugih lokalnih ocenjevanjih,
- Sejem in ocenjevanje vin Gornja Radgona,
- predstavitev na Celjskem sejmu,
- predstavitev v Podčetrtku Terme Olimija gostinski zbor,
- prireditev Trgatev nekoč in danes na evropski ploščadi,

Kolesarski maraton
Evropska ploščad 2007

Celjski sejem 2007
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- predstavitev vin v hotelih Zdravilišča Rogaška Slatina,
- medijska predstavitev,
- izdaja društvenega koledarja.

Bistvo promocije je, da proizvajalci ali društva informirajo potrošnike o svojem izdelku, ki ga pošiljajo na
trg. Če želimo, da bi promocija dosegla svoj učinek, se moramo posluževati elementov kot so ekonomska
propaganda (oglasi, katalogi), pospeševanje prodaje (s sejmi, vzorci, razstavami, prireditvami) in publiciteto
(časopisi, članki). Koristiti je potrebno čim več možnosti neposrednih prodajnih degustacij na maloprodajnih
mestih in specializiranih pokušinj.
Podpredsednik
Drago Kregar
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Udeležba na redni letni skupščini Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije –
VINIS

Poročilo o udeležbi na redni letni skupščini Zveze društev vinogradnikov in
vinarjev Slovenije – VINIS,
ki je bila v petek 2. marca 2007 ob 10. uri v gostišču »PRI ERNESTU«, Rabelčja vas, Ptuj.
Na skupščini sta Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina Rogaška zastopala g. Drago Kregar in g.
Anton Klasinc.
Delo skupščine je potekalo po dnevnem redu, katerega smo prejeli z vabilom. Navzoče so najprej pozdravili
povabljeni gostje:
- vinska kraljica Slovenije,
- vinska kraljica Ptuja,
- župan občine Ptuj,
- dr. Slavica Šinkovec,
- mag. Vodovnik,
- g. Simon Toplak, kot predsednik zveze društev vinogradnikov,
- predstavnica GR Ljubljana.
Sledila so poročila o dosedanjem delu Zveze. Zelo izčrpno je bilo poročilo predsednika Zveze g .Šosterja, s
poudarkom na angažiranju Zveze pri sprejemanju vinske zakonodaje.
Sledila je diskusija po poročilih:
- V Zvezo VINIS je včlanjenih 28 društev od 100tih.
- Angažiranje za pridobivanje novih članov.
- Premajhna povezanost in nezadostna komunikacija med člani in Zvezo.
- Društva iz Dolenjske so zastopana kot skupina društev, zastopnik teh društev je izpostavil problem usihanja
članstva. V kolikor član ne plača članarine dve leti ga obvestijo, da mu članstvo miruje do ponovne poravnave
članarine.
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Program dela je predstavil predsednik. Poudaril je, da je potrebno sodelovanje društev z ZVEZO. Društva bi
se vendarle morala zavedati, da je Zveza pravi sogovornik v primerih, ko je potrebno zastopati interese članov
v vladnih organih Slovenije.
Skupščina je delo zaključila ob 14. uri.
Prevoz iz Rogaške do Ptuja in nazaj je zagotovil g. Kregar s svojim osebnim avtomobilom.
Zapisal:
Anton Klasinc

Moj ljubi spregovori in mi pravi:
Vstani, prijateljica moja, moja lepa, in pridi!
Zakaj, glej, zima je minila, deževje je nehalo, prešlo,
Cvetlice so se prikazale v deželi, čas petja se je približal
in grlice glas se sliši v naši krajini.
Smokva poganja svoje sadove, cvetje vinske trte je zadišalo…..
Polovite nam lisice, vinogradov pokončevalke, ker naš vinograd je v cvetu.
Odlomek Visoke pesmi iz Stare zaveze po letu 960 pred našim štetjem.
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Pregled finančnega poslovanja Društva vinogradnikov Rogaška

POSLOVNI REZULTAT ZA OBDOBJE
JANUAR-DECEMBER 2007
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ROGAŠKA,

JANUAR-DECEMBER

PRIREDITEV - Stroški materiala
AM-AM: meso, špecarija, žlice, noži, krožniki, serveti

222,19

MESARIJA FERME: meso

90,00

VELTRON: PRIREDITEV: Stroški pisarniškega materiala (PVC stojala mala, velika, blokci, računi...
PETRE: Šotor

230,00
1.458,00

Stroški pisarniškega materiala
znamke 458€, pisarniški material 293,46€

751,46

Nakup blaga: Pokali (ocenjevanje vin)

398,42

Izobraževanje in seminarji: kotizacija MB, tečaj kletarstva

706,10

Stroški storitev plačilnega prometa (banka Celje)

60,20

Str. St. Fiz. Os. ki ne opr. Dej. Ss. Z daj.: (knjigovodstvo)

488,72

Stroški reprezentance: (Hernaus Boštjan s.p. - restavracija Sonce)

265,71

Sejmi, reklame: martinovanje, ocenjevanje vin (oglaševanje)

247,80

Stroški drugih storitev:Podravje (tečaj kletarstva), Marka (tečaj kulinarike in senzorike), El.
Bančništvo, Černec

495,32

Amortizacija zgradb

243,38

Amortizacija opredmetenih OS

375,39

Drugi finančni odhodki - članarina Vinis

195,01

DDV, ki se ne sme odbiti

25,69

STROŠKI SKUPAJ

6.253,39

Članarine

2.256,00

Prihodki iz občinskega proračuna (nak 3x)

2.035,79

Prihodki od obresti

4,71
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Drugi finančni prihodki
Srečolov

1.204,00

Prodaja koledarjev

850,00

PRIHODKI SKUPAJ

6.350,50

POSLOVNI REZULTAT v obdobju od 01.01.2007 do 31.12.2007 znaša

+97,11 EUR

Pripravil:
Jože Plemenitaš,
Blagajnik DV Rogaška

KOMENTAR K POSLOVNEMU REZULTATU ZA LETO 2007
Kot je razvidno iz poslovnega rezultata, je največji delež stroškov vezan na uspešno izvedeno prireditev pod
imenom »TRGATEV NEKOČ IN DANES«, ki je bila izvedena v 100% organizaciji društva vinogradnikov
Rogaška. Prireditev je bila izvedena na Evropski ploščadi 29. septembra 2007 in je bila zelo odmevna, ter
pozitivno sprejeta.
Društvo vinogradnikov je prav tako sofinanciralo tečaj kletarjenja in senzorike.
Prihodki društva so iz naslova članarin, občinske dotacije, obresti, prodaje društvenih koledarjev ter srečelova,
ki je bil organiziran na prireditvi »TRGATEV NEKOČ IN DANES«.
Iz izkaza poslovnega rezultata društva lahko ugotovimo, da je društvo v preteklem letu 2007 delovalo
pozitivno.
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V spomin
Brunu v slovo!
Prijazna smrt! Predolgo se ne mudi:
Ti ključ, ti vrata, ti si srečna cesta,
Ki pelje nas iz bolečine mesta,
Tje, kjer trohljivost vse verige zgrudi,
Tje, kamor moč preganjavcov ne seže,
Tje, kamor njih krivic ne bo za nami,
Tje, kjer znebi se človek vsake teže,
Tje v posteljo postlano v črni jami,
V kateri spi, kdor vanjo spat se vleže,
Da glasni hrup nadlog ga ne predrami.
Sposodil sem si Prešernove besede za uvod. Govoril bom o bolečini, ki stre tudi najmočnejše.
Dragi Bruno, odhajaš na večni počitek. Trenutek bolečine in spoznanja neskončne majhnosti našega bivanja
se nam zgodi, ko pred nas stopi smrt in nas zapusti kdo od dragih.
Življenje plete nitke po svoje. Nekoč sem napisal, da sva oba prišla iz družin, ki sta bili zelo navezani na
zemljo. Počasi in vztrajno sva jo vzljubila. Zemlja je najboljši partner, bolj ko jo ljubiš, več ko ji daš, več ti
hvaležno vrača. Velike Rodne in ljubezen do zemlje naju je povezala. Skoraj dve desetletji sta minili, ko je
obdelovanje vinogradov postalo naš hobi, ki je prešel v način življenja in je postal strast, ki zasvoji telo, dušo
in um.
Soseda, zaljubljena v trto, častilca vina, te najplemenitejše pijače na svetu, sva velikokrat prijateljevala pri
meni v gorci ali pri tebi v gorci. Sanjala sva o tem, da bova nekoč večja vinogradnika, da se bova naučila
negovati trto tako, da nam bo dala najplemenitejšo in najboljšo kapljico na tem svetu. Bil si vizionar. Vedel si,
da je v slogi moč, vedel si, da si bomo lahko pomagali le z Društvom vinogradnikov.
Z bolečino v srcu sem pregledal mnogo slik iz našega enajstletnega obstoja Društva. Še pred kratkim si mi
vrnil zelo drago obeležje naše ustanovne listine, kjer si se prvi podpisal, kot ustanovitelj našega Društva. Bil
si dva mandata njegov tajnik. Vedno si bil v prvih vrstah. Skupaj z nami si oral ledino in utiral pot k znanju,
prijetnemu druženju, dajal si utrip dogajanju v njem, pustil si pečat tako v Društvu kot v Rogaški Slatini.
Društvo je iz anonimnosti stopilo iz zadnjega mesta v vinorodni deželi Podravje med najboljša društva z
najvišjo kakovostjo vin. Tudi z osebnim zgledom, kot napreden vinogradnik, si dokazoval, da je vinogradništvo
pridobitna dejavnost, ki krasi krajino in plemeniti ponudbo Rogaške Slatine in njen turizem.
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Pri tvoji gorci, ki nudi rajski razgled nad milino krajine vse tja do Kamniških alp, sva modrovala o tehnologiji
in novitetah, ki si jih uvajal tako v kletarjenje, kot v vinograd. Velikokrat smo pri tebi imeli predavanja,
skupaj s cenjeno soprogo Mino sta bila pravi steber dela, na katerega smo vsi računali in se mnogokrat tudi
naslonili.
Tretji mandat si prevzel predsedovanje Društva in vztrajal ob trdem delu tri leta. Vmes si ob delu doštudiral,
doživel si vse spremembe v Steklarni, stopil si na pot samostojnega podjetnika in za krono si v svojem raju,
ki si ga neizmerno želel zase, postavil sredi tvojih trt novo hišo. Hrepenenje je bilo močnejše od vezi, ki so
vaju vezale na Rogaško Slatino. Sanje so se ti uresničile. Kipel si od sreče, da boš nekoč lahko užival radosti
bivanja tam, kjer je tvoje srce. Komaj kdaj si utegnil priti do mene in iskreno sem bil radosten za tvojo in
vajino srečo.
Bruno, živel si hitro, bil si družaben, strune tvoje kitare so mnogokrat razvedrile mnoga srca. Znal si se
razdajati. Bil si dober prijatelj.
Znanstveniki pravijo, da ni bilo nič, nato je pred šestnajstimi milijardami let počilo, skozi ta veliki pok
smo dobili vesolje, čas in druge dimenzije. Dobili smo moč življenja. Ugledali smo luč sveta in zemlja
nam je dala vse, kar rabimo. Plemenitost duše nam je omogočila sobivanje in ljubezen. Druženje nas vedno
izpolnjuje. Bruno, bil si zelo družaben in gostoljuben človek. Na prelomu stoletja si se vključil v Društvo
ročnih možnaristov Rogatec Rogaška. Prevzela te je skrivnost poka, ki je vedno z nami tako v radostnih in
slavnostnih trenutkih in tudi takrat, ko trpimo in jokamo. Velikokrat smo se skupaj veselili v tvoji gorci med
tvojimi trtami. Bruno, možnaristi v srcih nosimo veliko hvaležnost zate.
Vsi, ki smo te bolje poznali, smo bolj slutili kot kaj drugega, da te najeda počasi in vztrajno bolezen, ki se
lahko polasti vsakega od nas. Mogoče je bila tvoja duša prenežna, da bi se ji odločno uprla. Izbral si svojo pot,
dragi prijatelj. Solze so premalo, srce krvavi, pogrešali te bomo, pogrešali te bodo tvoji najdražji. Trta vsako
pomlad joče v pričakovanju nove letine, bujne pomladi in poletja. V solzenju se veseli jeseni, ko nam bo dala
prezrelo grozdje, iz katerega se rodi vino, kot solza zemlje in dar neba. Tvoje trte Bruno, bodo vsako pomlad
spustile solzo tudi zate dragi prijatelj! V meni in v nas si pustil sled, sled prijateljstva, ki plemeniti naše bivanje
in človeškega duha. Hvala ti, Bruno!
Misli o prijatelju sem povedal preden smo Bruna spremili na zadnjo pot. Slava njegovemu spominu!
Franci Jankovič
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Vedno z vami,
pri uèinkovitem
varstvu in
prehrani
vinske
trte!

KARSIA
Dutovljed.o.o.,
d.o.o.,Poslovalnica
Poslovalnica Ljubljana,
Ljubljana,
KARSIA
Dutovlje
Tržaška
132,
1000
Ljubljana,
Tržaška 132, 1000 Ljubljana,
tel.:01-423-33-84,
01-423-33-84,fax.:01-257-63-72,
fax.:01-257-63-72,
tel.:
gsm:031/394-227,
031/394-227, 041/698-120
041/698-120
gsm:
BREZPLAÈNI
NASVETI
PO
BREZPLAÈNI NASVETI PO
ELEKTRONSKI
POŠTI
vsakih
7-10
dni
ELEKTRONSKI POŠTI vsakih 7-10 dni
Prijava na
na naslov:
naslov:info@karsia.si
info@karsia.si
Prijava
vabljeni
na
obisk
prenovljene
spletne
strani
www.karsia.si
Vabljeni na obisk prenovljene spletne strani www.karsia.si
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METROB®

Mednarodna trgovina in storitve d.o.o.
Začret 20 a, 3202 Ljubečna Slovenija
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Tel: 07 49 05 475, gsm: 040 710 209,
fax: 07 49 05 476, e-pošta: uredništvo@sad.si
www.sad.si
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FOTOLIK
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KONTAKT
Frana Galovića 15
49000 Krapina
tel. 049 328 000
fax. 049 371 714
e-mail: info@presecki.hr
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CELOVITA HLADILNA OPREMA ZA PROFESIONALNO NEGO VINA
Zračni kondenzator
(izven objekta)
Cevno hladilno omrežje

El.regulator temp

El.motor.ventil

Zračno
hlajenje kleti

V cisterno
Iz stiskalnice

Vodna hladilna naprava VHN
- kompaktna, z integriranim kondenzatorjem
- ločena, z ločenim zunanjim kondenzatorjem

Pretočno hlajenje
mošta (razsluz)

-Temp.kontrolirana fermentacija
(15 18°C)
-Izločanje kamna (-6°C)

Novo v letu 2008!
Kompaktna vodna hladilna naprava za “Hobby” vinarje.

Termo-tehnika d.o.o.
Orla vas 27a, 3314 Braslovče
Tel.:03 703 16 20, Fax: 03 703 16 23
informacije@termotehnika.com

WWW.TERMOTEHNIKA.COM
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Žica CRAPAL, je zelo
kvalitetna žica namenjena
za vinogradništvo.
Odlikujeta jo izredno
dolga življenjska doba
in enostavna uporaba.
Sestava: 95% cink, 5%
aluminij, majhni raztezki.
Lahko se uporabljajo manjši
premeri za enako natezno
trdnost. Na voljo je v 25kg
kolutih i v več dimenzijah.

Žica CRAPAL, vse dimenzije

1,99 /kg

476,88
SIT

Žica CRAPAL, kolut 25kg
11.922,09
SIT

49,75

Stebrički vinogradniški,
končni, betonski, dolžina 2,7
m, s pripravljenimi luknjami za
montažo žice, 8x8
1.677,48
SIT

7,00

Žica CORDON,
PVC žica, primerna za
vinogradniško in sadjarsko
dejavnost, odporna proti
fizikalnim in atmosferskim
vplivom, se ne razteza in
ne poka. Garancija 10 let,
življenjska doba preko 20 let. Na
zalogi 3mm (150 tekočih metrov
na kg) in 4 mm (90 tekočih
metrov na kg). Pakirano po cca.
5kg. CENA ZA KILOGRAM:
1.099,95
SIT
Trsne cepljenke,
odlične kvalitete, na
zalogi: PODČETRTEK,
TRŽIŠČE, PTUJ,
GORIŠNICA. Sorte:
Sauvignon, Modri
pinot, Šipon,
Chardonnay, Beli
pinot Laški Rizling,
muškat Otonel,
Traminec,
Rumeni Muškat,
Renski Rizling
in ostale.....
237,24
SIT

Na zalogi
tudi vsa
fitofarmacevtska
sredstva za
vinogradništvo in
sadjarstvo !

0,99
Stebrički vinogradniški,
vmesni, betonski, dolžina 2,7
m, s pripravljenimi luknjami za
montažo žice, konosni 9/6
1.198,20
SIT

5,00

1.677,48
SIT

Sidro,
vinogradniško,
barvano.

5,00
Stebrički
vinogradniški,
končni, kovinski,
pocinkani, dolžina 2,7
m, debelejši profil,
lahka montaža s
pripravljenimi luknjami
za montažo žice.

Stebrički
vinogradniški,
vmesni, kovinski, pocinkani,
dolžina 2,7 m, lahka
montaža s pripravljenimi
luknjami za montažo žice.
1.198,20
SIT

4,59

NA ZALOGI
CISTERNE
po ugodnih
cenah !!!

7,00

548,78
SIT

2,29

- Tržišče - Rogaška Slatina (03 812 10 63) - Šentjur (03 747 23 50) - Podčetrtek (03 818 39 30) - Gorišnica - Ptuj (02 741 61 92)
- Melje - Maribor (02 234 93 25) - Šmarje (03 817 13 42) - Starše (02 63 00 295) - P.E. Ptuj (02 798 03 12)
tehnika jager 18x18.indd 1
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TRSNIČARSKA
ZADRUGA
JURŠINCI
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Zg. Negonje 35 d
3250 Rogaška Slatina
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PANLES
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IZDELAVA-SANACIJA ENERGETSKIH
KOMUNIJACIJSKIH IN KOMUNALNIH VODOV
marijan.bracun@siol.net
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PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADBENI INŽENIRING

stanovanjske stavbe
poslovni objekti
proizvodne hale
turistični objekti
nizke gradnje

106

 enološka sredstva,
 fitofarmacevtska sredstva,
 analiza vina,
 kletarska oprema,
 sadilni material,
 enološko svetovanje
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IZDELAVA ŽIGOV
VEZAVA DIPLOMSKE, ...
TISK NA MAJICE
FOTOKOPIRANJE
PRINTANJE PLAKATOV

PLASTIFICIRANJE
OBLIKOVANJE

POSLOVNI CENTER “SONCE”
Celjska cesta 7 - Rogaška Slatina
Telefon: 03/819 10 60 www.podoba.com

AGROVIP, podjetje za kmetijsko svetovanje in
trgovino, Šmarje pri Jelšah
Rimska cesta 1, tel. 03-810 1500
PRODAJAMO:- FFS (škropiva)
- Cepljenke, sadne sadike, semena
- sem. koruza, sem. Krompir
- ENOLOŠKA SREDSTVA
- VSE ZA VRT

NOVO! VSE ZA HIŠNE LJUBLJENČKE
AGROVIP- trgovina, kjer svetujemo VSAK DAN
Počivavšek Vlado
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STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE d.o.o.

Gubčeva ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
GSM: 041 767 782
Tel./Fax: 00386 3 5815 567
e-mail: info@flipstro.si
www.flipstro.si
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Grliče 31c, 3241 Podplat

Tel.: +386 (0) 3 810 40 60
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e-mail: mrazles@siol.net

TURIZEM ROGAŠKA

Zavod za pospeševanje turizma

- turistične informacije
- posredovanje sob in apartmajev
- vodniška služba
- Paviljon kaktej
- Krajinski park Boč
- priprava programa prireditev
Rogaška Slatina „Z Vami“
Zdraviliški trg 1, e-mail: tic.rogaska@siol.net, Tel: 03/581-44-14, Fax: 03/819-0154
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Hrepevnik

VINOGRADNIŠTVO

Hrepevnik Janez

Gradiški dol 4, Rogaška Slatina

gsm: 041/704-087
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GOZDARSKE
STORITVE
Stojnšek Vladimir s.p.
Irje 31/a, 3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03 5814 468
Mobitel: 041 623 529
e-mail: vladimir.stojnsek.s.p.@siol.net
D.Š. 59759682
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